คำนำ
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในมาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (รวมองค์การมหาชน) โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อรั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรมได้ จั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี เสนอคณะกรรมการเห็นชอบแล้วในคราวการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
ครั้งที่ ๔๔ (๑๐/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ดัง นั้ น เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริ ห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙ กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้
ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (๑) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่ว งหน้า (๒) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติร าชการตามหลั ก เกณฑ์และวิธีการที่ส่ ว นราชการกาหนดขึ้น ซึ่ งต้องสอดคล้ องกั บ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล
กระทบต่อประชาชนให้เป็น หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้ นเพื่ อก าหนดกรอบทิ ศทางการปฏิ บั ติ งานขององค์ กรให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยมุ่งเน้ นให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามวิสั ยทัศน์ พันธกิจ ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งการจัดทาแผนฯ สอดรับกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม และสถานการณ์ด้านคุณธรรมความดีของสังคม เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จัดตั้งเป็น
หน่ วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรั ฐบาล เมื่ อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สานักนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย
องค์กร ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์คุณธรรม โดยคาสั่ง สบร. ที่สามารถกาหนด
เป้าหมายและนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
บริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชน คณะกรรมการบริหาร สบร.
จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้านเป็นส่วนงานภายใน และ
ปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การบริหารงานในสถานะส่วนงาน
ภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่สอดคล้องกับภาระงานของสานักงาน
บริ หารและพั ฒนาองค์ ความรู้ คณะกรรมการบริ หารส านั กงานบริ หารและพั ฒนาองค์ ความรู้ จึ งเห็ นควรให้
ศูนย์คุณธรรมทาเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ดาเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มดาเนินการ
ขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านสานักงาน ก.พ.ร. ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศู นย์ ส่ งเสริ มและพั ฒนาพลั งแผ่ นดิ นเชิ งคุ ณธรรม (ศู นย์ คุ ณธรรม) ได้ รั บการจั ดตั้ งเป็ น
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งศู นย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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๑.๒ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ง ศูน ย์ คุณธรรม ได้ มีการปรั บปรุ งวัต ถุประสงค์และอานาจหน้า ที่ของศูน ย์
คุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่างๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหาร
งานและการปฏิบัติภารกิจของศูนย์คุณธรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กาหนดให้ศูนย์คุณธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
๒) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
๓) ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม และ
การปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๕) ดาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๓ ทิศทำงและนโยบำยกำรดำเนินงำน
ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอื่ นที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ดังนี้
ระดับของแผน
ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับที่ 2

ด้าน/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มุนษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนที่ 9 ด้านสังคม
แผนที่ 10 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
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ระดับของแผน

แผนระดับที่ 3

ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25592564)

ด้าน/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดย
การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม
คุณธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น แบบอย่ า งด้ า น
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ โดยปรั บ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่ า ง
3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั งคม ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมี
ส่วนร่ว มของชุม ชนและบู รณาการทุก ภาคส่ วนเพื่ อต่ อต้ านการ
ทุจริต
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลั ก ที่ 3 ท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ข้ อ ที่ 3.2 ปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ทั้ งด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมฯ
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
นโยบายหลักที่ 12 การป้ องกันและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หลักธรรมาภิบาล ประการที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรร
วัฒนธรรม
มาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation)
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความ
เป็นไทย
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๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ศูนย์คุณธรรม ได้ทบทวนบทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม เพื่อรองรับต่อ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และวางทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมระยะ ๓ ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
เป้ำหมำย
๑) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒) องค์กรที่มีเครือข่ายคุณธรรมที่มั่นคง
พันธกิจ
พันธกิจ
เป้าหมาย
1) ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของเครื อ ข่ า ยทาง เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติ ขับเคลื่อนการ
สั งคมให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติด้ านการพั ฒ นา ส่งเสริมคุณธรรมได้สาเร็จตามแผน
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป้าหมาย
แผนแม่บทด้านการปรับ เปลี่ ย นค่านิย มและวัฒ นธรรม
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
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พันธกิจ
2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม
3) พัฒนาความรู้ เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
4) ส่ ง เสริ มและพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ธรรมและพั ฒ นา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย

เป้าหมาย
เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเกิ ด การปฏิ บั ติ
ขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตน
เพื่ อ ให้ เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คมน าองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมไปขับเคลื่อน
เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมนามาตรฐานคุณธรรม
(Guideline) ไปใช้ประเมินตนเองและพัฒนาเป็น
องค์กรคุณธรรม

ยุทธศำสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้ำน ประกอบด้วย

๑) สมัชชาคุณธรรมและความร่ วมมือนานาชาติ ด าเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่ อนคุ ณธรรมตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม การสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม การประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ได้แก่ ๑) ภาครัฐ ๒) ภาคธุรกิจเอกชน ๓) การศึกษา ๔) สถาบันทาง
ศาสนา ๕) สื่อมวลชน ๖) ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน และครอบครัว ในการทาหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมทั้งใน
ระดับพื้นที่ ๔ จังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อุดรธานี
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และงาน
สร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมและการพัฒนานโยบาย/
ความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๒) ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ดาเนินงานส่งเสริมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและหรือ
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การ
ฝึกอบรม การให้คาปรึกษา การทาโครงการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนา
สู่สถาบันวิทยากรคุณธรรม ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อทาให้เกิดการขยายผล
การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมอย่างมีระบบ
๓) วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ดาเนินงานศึกษา วิจัย และจัดการความรู้นวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย (ทั้งในและต่างประเทศ) พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินรับรอง (certified body)
คุณธรรมขององค์กรในแต่ละประเภท รวมทั้งดาเนินการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ส่วนต่างๆ (ทั้งในและนอก
องค์กร) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมและสารวจสภาวการณ์ด้านคุณธรรม รายจังหวัดและรายประเทศ เพื่อให้หน่วยงาน
ในระดับนโยบาย/เครือข่ายทางสังคมทั้ง ๖ ภาคส่วน นาองค์ความรู้และรายงานสภาวการณ์ด้านคุณธรรมไปใช้ในการ
วางแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ด้าน
คุณธรรมของประเทศได้
๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ดาเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้าน
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลคุณธรรมระดับชาติและการให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้ องกับ นโยบายรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อให้ ศูน ย์คุ ณธรรมมีร ะบบการบริ ห ารจัด การในรูป แบบดิ จิทั ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนวัตกรรมการให้บริการแก่เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้
๕) สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ดาเนินงานพัฒนา Content Creator ผลิต
และเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับ
ต่างๆ สื่อสารเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์คุณธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสร้างความ
ร่ ว มมือด้านการสื่ อสารกับ องค์ก ร co brand เพื่อให้ เครือ ข่ายทางสั งคมและประชาชนได้ รับเนื้อหาสาระ
(content) ที่ เ ข้ า ถึ ง และเข้ า ใจง่ า ยเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม เกิ ด การรณรงค์ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมอย่ า ง
แพร่หลายตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง ได้แก่ online on air และ on ground จนสามารถ
นาข้อมูลที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดาเนินงานสนับสนุนการ
ทางานของภารกิจหลักและพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้ศูนย์
คุณธรรมดาเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพและ
เข้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐ ๔.๐
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โดยมีกลไกวิธีกำรทำงำนเชื่อมโยงกับเครือข่ำย ๖ ภำคส่วน ดังนี้

การส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรม ประกอบด้วยเครือข่ายทางสังคม
๖ ภาคส่ วนที่มีบทบาทส าคัญต่อการส่ งเสริ มคุณธรรมในองค์ กรและกลุ่ มเป้าหมายของตน ได้แก่ ๑) ภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ๒) ภาคธุรกิจ/เอกชน ๓) ภาคการศึกษา ๔) สถาบันทางศาสนา ๕) สื่อมวลชน ๖) ชุมชน ประชาสังคม
ครอบครัว ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับนโยบายส่วนกลางและการ
พัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่/ภูมิภาค
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๑.๕ โครงสร้ำงองค์กร

การจัดแบ่งโครงสร้างของศูนย์คุณธรรม เพื่อดาเนินภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) สำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.๑) กลุ่ มงานบริ หารจั ดการองค์กร มี หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ ยวกับงานการเงิน งานบัญชี
งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย งานสารบรรณ งานธุรการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานพัสดุ ประกอบด้วย
งานจั ดซื้อจั ดจ้ างและบริ หารพัสดุ งานทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยงานบริ หารบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
งานนิติกร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒) กลุ่ มงานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ งานแผนงานและงบประมาณ งานคณะกรรมการและที่ปรึ กษา งานบริ หารความเสี่ ยงและติ ดตาม
ประเมินผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) สำนักพัฒนำองค์ควำมรู้นวัตกรรมและสื่อสำรสนเทศ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๒.๑) กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่
สื่ อ จั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มรณรงค์ ส่ งเสริ มคุ ณธรรมตามยุ ทธศาสตร์ และนโยบายระดั บต่ างๆ งานสื่ อสารองค์ กร
ประกอบด้วยการสื่อสารเผยแพร่งานของศูนย์คุณธรรม งานความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กรภาคี งานสื่อสาร
ภายใน งานสร้ างความร่ วมมือการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมของเครือข่ายสื่ อ และปฏิบัติ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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๒.๒) กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษา
วิจัย จัดประชุมวิชาการ และจัดการความรู้นวัตกรรมด้านการส่งเสริ มคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย (ทั้งในและ
ต่างประเทศ) งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรมของชาติ มาตรฐานขององค์กรประเภทต่าง ๆ และพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม
หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และการให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งาน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ำยทำงสังคม แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๓.๑) กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือทางนโยบายกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและ
ระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้ วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา การทาโครงการความร่วมมือ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) สถำบันวิทยำกรคุณธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม งานธุรกิจ
สัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) งำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการบริหารการเงิน การบัญชี
การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
ความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การส่ งเสริ มให้ คนไทยเป็ นคนดี โดยการปรับเปลี่ ยนค่านิยมและวัฒนธรรมให้ คนไทยมีความ
พอเพียง วินัย สุจริต และจิ ตสาธารณะ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และมีหลักคิดที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของสถาบันทางสังคมให้ทาหน้าที่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น ครอบครัวและชุมชน สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ธุรกิจ สื่อสารมวลชน และ
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การส่ งเสริ มให้ ภาคส่ วนต่ าง ๆ มีส่ วนร่ วมในการต่ อต้ านการทุจริ ต โดยการพั ฒนาศั กยภาพ
เครือข่ายทางสังคมภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัด
ฐานวั ฒนธรรมที่ ดี ผ่ านสถาบั นครอบครั ว ส่ งเสริ มสนั บสนุ นกิ จกรรมที่ พั ฒนาในเรื่ อง
คุณธรรม จริ ยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสั ตย์และดาเนินชีวิตตามแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น
๒) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ให้ รองรั บการเปลี่ ยนแปลงทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ
๓) สร้ างความเข้มแข็ งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่ หลั กคาสอนที่ ดี อุปถัมภ์
คุ้มครองศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
๔) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวั ฒนธรรมและภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้ นที่มรดกทางวัฒนธรรม
ของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
๕) การส่ งเสริ มให้ คนไทยมี จิ ตสาธารณะและมี ความรั บผิ ดชอบต่ อส่ วนรวม สร้ าง
จิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี
ทั้งระดับบุคคล และองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนา
จิ ตสาธารณะและจิ ตอาสา เพื่ อสั งคมและส่ วนรวม โดยส่ งเสริมและสนั บสนุ นองค์ กร
สาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
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 เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยเป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
(๑.๓) แผนย่อยของแผนแม่ บทฯ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม
 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาพื้นที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และ
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
๒) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อ
ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหา
สาระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับ
ปรั บใช้ สื่ อหรื อการรู้ เท่ าทั นสื่ อและสื่ อออนไลน์ แก่ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ วไป
ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
 เป้าหมายของแผนย่อย
สื่ อในสั งคมไทยมี ความเข้ มแข็ ง สามารถสร้ างภู มิ คุ้ มกั นให้ แก่ ประชาชนในสั งคม
ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การสร้ างการรั บรู้ ความตระหนั กและการใช้ สื่ ออย่ างปลอดภั ยและสร้ างสรรค์ ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(๒) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
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 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
เร่ งสร้ างการรั บรู้ และจิ ตส านึ กของประชาชนในการต่อต้านการทุจริ ตประพฤติ มิชอบ โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓) กิจกรรม
ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
เพื่อเป็นการลดความโลภที่จะส่งผลให้สามารถปฏิเสธการกระทาทุจริตในทุกรูปแบบผ่านกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) เพื่อดารงความเชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคมไทย โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานเสริมสร้างคุณธรรม
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมทีด่ ี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทั ดฐานที่ ดี ของสั งคม มี ความเป็ นพลเมื องตื่ นรู้ มี ความสามารถในการปรั บตั วได้ อย่ างรู้ เท่ าทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพั ฒนาที่ ๓.๑ ปรั บเปลี่ ยนค่ านิ ยมคนไทยให้ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคี ปรองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ :
สร้างความเป็นธรรมความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
๔) ตัวชี้วัด : ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
๕) กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดาเนินการที่
ส่ งเสริ มค่ านิ ยมที่ ดีของสั งคมไทย การสื บสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาค และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่างกัน
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ส่วนที่ ๓ แผนการดาเนินงานและงบประมาณ
งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประ สิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วยงบประมาณจาก ๓ แหล่งงบประมาณ ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒) เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
๓) เงินทุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

กิจกรรม
งบบุคลากร
งบพื้นฐาน
กิจกรรมที่ ๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริม
สนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย (งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริม
สนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย (งบลงทุน)

เงินงบประมาณ
(๑)
19,555,000
13,808,700
297,100
9,861,600
0.00

งบประมาณ
๖๕,1๒๓,500
8,236,990
3,816,022
77,176,512

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับ
เงินทุน
สนับสนุน
(๓)
(๒)
0.00
472,123
143,6๗0
3,343,8๙9
0.00
1,698,000
143,6๗0
1,115,8๙9
0.00

530,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมงบประมาณ

20,027,123
17,296,269
1,995,100
11,121,๑๖9
530,000
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ : ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่
งบยุทธศาสตร์
งบบูรณาการ
งบโครงการทีไ่ ด้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
(๑)
3,650,000
27,673,800
4,086,000
0.00
65,123,500

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับ
เงินทุน
สนับสนุน
(๓)
(๒)
0.00
0.00
0.00
0.00
8,093,๓๒0
8,236,990

0.00
0.00
0.00
3,816,022

รวมงบประมาณ

3,650,000
27,673,800
4,086,000
8,093,320
77,176,512
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ตารางรหัสงบประมาณศูนย์คุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
รหัสปี หมวด
1 2 3 4

5

รหัส
6 7

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
8
งบด้านบุคลากร
หมวดเงินเดือน
1 เงินเดือน
2 ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

6
6

3
3

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

6
6

3
3

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

6
6

3
3

1
1

1
1

0
0

2
2

0
0

3 ค่าล่วงเวลา
4 ค่าตอบแทนพิเศษ
หมวดสวัสดิการ
1 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

6
6
6
6
6

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

0
0
0
0
0

3
4
5
6
7

6

3

2

1

0

1

6
6

3
3

2
2

1
1

0
0

6

3

2

1

6
6

3
3

2
2

6
6
6
6

3
3
3
3

6

6
6

จัดสรร ปี 63
(ตาม พรบ.)
19,555,000.00
17,968,300.00
17,548,300.00
420,000.00

งบภายนอก

เงินทุน

ปรับลด

รับโอน

-

472,123.00
472,123.00
352,123.00

258,277.00
76,000.00
76,000.00
-

1,586,700.00
952,000.00
-

-

120,000.00
-

182,277.00
106,900.00
-

634,700.00

1,645,899.00
-

75,377.00

0

เงินช่วยเหลือกรณีคลอด/มีบุตร
ค่าเบีย้ ประกันชีวติ /อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพ
เงินบาเหน็จ
งบดาเนินงาน/บริหารจัดการ
หมวดค่าตอบแทน
1 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ทีป่ รึกษา)

9,861,600.00
1,448,600.00
687,200.00

-

1
1

0
0

2 ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ)
3 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปฏิบัติงาน

658,400.00
103,000.00

-

0

1

0

1
1

0
0

2
2

0
0

4 ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย)
หมวดค่าใช้สอย
1 ค่าเช่ายานพาหนะ
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

6,509,300.00
297,000.00
57,600.00

-

1,115,899.00
-

46,422.00
-

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

2
2
2
2

0
0
0
0

3
4
5
6

135,300.00
40,000.00
150,000.00
100,000.00

-

268,202.00
-

10,000.00
-

3

2

1

0

2

0

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าทีพ่ ัก,ค่าเบีย้ เลี้ยง, ค่าทางด่วน)
7 ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์

84,000.00

-

36,778.00

3
3

2
2

1
1

0
0

2
2

1
1

0 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1 ค่าภาษี และพรบ.และค่าเบีย้ ประกันภัย

15,000.00
20,000.00

-

-

-

605,722.00
154,400.00
154,400.00
-

-

14,500.00
-

งบประมาณจัดสรร
หมายเหตุ
ปี 63 (ทัง้ ปี)
258,277.00
20,027,123.00
20,027,123.00
118,277.00
18,482,700.00
17,472,300.00
118,277.00
890,400.00 - เงินเดือน 76,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 42,277 บาท
120,000.00
140,000.00
1,544,423.00
845,100.00
120,000.00
120,000.00 - ค่าเบีย้ ประกันชีวติ /อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ 55,377 บาท
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 64,623 บาท
20,000.00
20,000.00 - ค่าเบีย้ ประกันชีวติ /อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ 20,000 บาท
375,323.00
105,000.00
79,000.00
11,651,169.00
749,392.00
11,651,169.00
229,800.00
1,524,000.00
212,800.00
900,000.00 - ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ) 154,400 บาท
- ค่าไปรษณีย์ 58,400 บาท
504,000.00
17,000.00
120,000.00 - ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร 10,000 บาท
- ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต 7,000 บาท
329,592.00
31,100.00
104,400.00

24,222.00

-

7,908,369.00
328,100.00 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,100 บาท
162,000.00 - ค่าโทรศัพท์ 81,000
- ค่าน้าประปา 3,000
- ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต 200
- ค่าไฟฟ้า 20,200
403,502.00
30,000.00
150,000.00
100,000.00
145,000.00 - ค่าไฟฟ้า 6,400
- ค่าไปรษณีย์ 7,600
- ค่าเช่าทีจ่ อดรถ 1,800
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,500
- ค่ารับรองและพิธกี าร 3,900
- ค่าเช่าอาคารสานักงาน 22
500.00
20,000.00
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รหัสปี หมวด
1 2 3 4
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1
6 3 2 1

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รหัส
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3

8
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
7
8
9
0
1

ค่ารับรองและพิธกี าร
ค่าจัดทาเล่มรายงาน/เอกสารการประชุม/วาระการประชุม
ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์คุณธรรม
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการป้องกันการโจมตี
ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส
ค่าครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าเช่าทีจ่ อดรถ
ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
ค่าบริการรับฝากกล่อง
ค่าหนังสือพิมพ์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
หมวดค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

6
6
6
6
6

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

6
6

3
3

2
2

1
1

0
0

4
4

0
0

1
2

6
6
6

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

4
4
4

0
0
0

6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

6

3

3

2

0

2

6

3

8

0

1

1

6

3

8

0

2

1

6

3

8

0

5

1

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
5 ค่าวัสดุอื่น ๆ
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
หมวดอาคารและทีด่ นิ สิ่งก่อสร้าง
1 ค่าตกแต่งสานักงาน
แผนงานพื้นฐาน
โครงการการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
“MORAL Digital Team”
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี

0

จัดสรร ปี 63
(ตาม พรบ.)
33,900.00
40,000.00
469,800.00
4,158,682.00

งบภายนอก

เงินทุน

ปรับลด

รับโอน

งบประมาณจัดสรร
ปี 63 (ทัง้ ปี)
30,000.00
50,000.00
600,000.00
4,158,660.00
350,000.00
266,000.00
100,000.00
76,800.00
30,000.00
40,500.00
30,000.00
30,000.00
712,718.00
78,389.00
16,200.00
1,204,800.00
66,000.00
12,000.00
30,000.00
840,000.00
256,800.00
484,000.00
180,000.00
220,000.00

1,535,700.00
147,000.00
15,000.00
96,000.00
1,013,700.00
264,000.00
368,000.00
180,000.00
48,000.00

-

130,200.00
350,000.00
122,330.00
100,000.00
30,000.00
78,389.00
-

3,900.00
22.00
18,000.00
330,900.00
81,000.00
3,000.00
66,000.00
173,700.00
7,200.00
74,000.00
-

10,000.00
143,670.00
16,200.00
190,000.00
172,000.00

100,000.00
40,000.00
3,947,100.00
1,550,000.00

-

30,000.00
30,000.00
500,000.00
500,000.00
-

52,000.00
22,000.00
-

18,000.00
-

2,100,000.00

-

-

-

-

2,100,000.00

297,100.00

-

-

-

-

297,100.00

-

-

-

-

76,800.00
30,000.00
40,500.00
48,000.00
712,718.00

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000 บาท

คก.พัฒนาตัวชี้วดั ฯ เพือ่ เป็นค่าบารุงสถาบัน 143,670 บาท

- ค่าเช่าทีจ่ อดรถ 16,200 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,900 บาท
- ค่าไฟฟ้า 147,100 บาท

48,000.00
18,000.00
18,000.00 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 18,000 บาท
30,000.00
30,000.00
500,000.00
500,000.00
3,947,100.00
1,550,000.00

-
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รหัสปี หมวด
1 2 3 4

5

รหัส
6 7

6
6

3
3

8
8

0
0

3
4

1
1

6

3

8

0

7

1

6

3

8

0

8

1

6

3

8

0

6

1

6

3

8

0

9

1

6

3

8

1

5

1

6

1

8

2

1

8

6
6

3
3

8
8

2
2

4
7

8
8

6
6

3
3

8
8

3
3

0
0

1
2

6

3

8

0

5

9

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
8
แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
(เครือข่าย)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
(นวัตกรรม)
โครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
โครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรด้านคุณธรรมความดี
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กร
คุณธรรม
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถี
วัฒนธรรม
โครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณจากภายนอก
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพือ่ ขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม (คก.ต่อเนือ่ ง)
โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา
โครงการพัฒนาตัวชี้วดั คุณธรรมเพือ่ ขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม
โครงการบริหารงานภายใน
โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โครงการบริหารจัดการองค์กร
เงินทุน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
รวมทัง้ สิ้น

จัดสรร ปี 63
(ตาม พรบ.)
27,673,800.00
11,162,700.00
7,914,100.00

งบภายนอก

เงินทุน

ปรับลด

รับโอน

-

-

-

-

งบประมาณจัดสรร
ปี 63 (ทัง้ ปี)
27,673,800.00
11,162,700.00
6,418,900.00

-

-

-

-

1,495,200.00

2,592,000.00

-

-

-

-

2,592,000.00

4,750,000.00

-

-

-

-

3,328,500.00

1,255,000.00

-

-

-

-

1,421,500.00
1,255,000.00

4,086,000.00

-

-

-

-

4,086,000.00

4,086,000.00

-

-

-

-

4,086,000.00

หมายเหตุ

-

8,236,990.00
4,697,000.00

-

-

-

8,093,320.00
4,697,000.00

-

1,959,620.00
1,580,370.00

-

-

-

1,959,620.00
1,436,700.00 วงเงิน 1,580,370 บาท เป็นค่าบารุงสถาบัน 143,670 บาท

-

-

1,698,000.00
1,698,000.00

65,123,500.00

8,236,990.00

1,698,000.00
1,698,000.00
3,816,022.00

863,999.00

1,007,669.00

77,176,512.00
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โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
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๑. แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
๒) ค่าเป้าหมาย ความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากผู้รับบริการหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๘๐
๓) ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. องค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ๗ เรื่อง
2. นวั ตกรรมทางสั งคมที่ สนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนสั งคมคุ ณธรรมในระดั บนโยบายและระดั บ
ปฏิบัติการ จานวน ๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
1. องค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ซึ่งสามารถนาไป
ขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
2. นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๔.1 พัฒนาชุดความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
4.3 สร้างพื้นที่กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
4.4 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและอื่นๆ
๒. แผนปฏิบัติการโครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand ๔.๐ “MORAL Digital
Team”
๑) เป้าหมาย เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปทุกภาคส่วนได้รับรู้เข้าใจคุณธรรม “พอเพียง
วินั ย สุ จริต จิตอาสา” และกิจกรรมของศู นย์ คุณธรรมผ่านกระบวนการสื่ อสารบนแพลตฟอร์ม on air , online ,
on ground และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้
๒) ค่าเป้าหมาย ความสาเร็จคุณภาพเนื้อหา (content) และคุณภาพผลผลิตสื่อส่งเสริมค่านิยมคุณธรรม
ทางสังคมในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐)
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา ทั้ง On Air Online และ On Ground ดังนี้
- รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” จานวน 40 ตอน แชร์ผ่านสื่อ online ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูบ
เพจ/เฟซบุก๊ 10 เครือข่าย
- ประชาสั มพั นธ์สร้ างการรั บรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการด าเนิ นงานขั บเคลื่ อนค่ านิ ยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร Co Brand ผ่านกิจกรรม On Ground Field Trip
“ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” อย่างน้อย 10 ครั้ง
2) Social Network เนื้ อหาส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม หรื อ content based เสริ มสร้ างค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย 365 content และ
ถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย 20 เครือข่าย
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3) การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่ อ จานวน
7,000,000 คน
4) ขยายผลในระดับพื้นที่โรงเรียน จานวน 5 ภูมิภาค 15 โรงเรียน
5) ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand 20 องค์กร จานวน 100,000 คน
ผลลัพธ์ (outcome)
1) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุ จริต และ
จิตอาสา เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อ (ผ่านระบบ
นิเวศน์สื่อ) รูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
2) เกิดเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการ Life Assets “ต้นทุนชีวิต” สร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตสานึก
ที่ ดี (Positive Mindfulness) ต่ อตนเองและสิ่ งแวดล้ อมที่ เด็ กและเยาวชนอาศั ยอยู่ รวมทั้ งครอบครั ว
สถานศึกษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพื่อนๆ เพื่อทาให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง
สั งคมในการจั ดการกับปั ญหา หรื อสภาวการณ์ เสี่ ยงต่ าง ๆ (ต้นทุ นชีวิต (Life Assets), สุ ริยเดว ทรีปาตี ,
๒๕๕๑)
3) ระบบสื่อมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบ
พฤติกรรมดี พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๑. พัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “MORAL
Digital Team”
 พั ฒนาเนื้ อหา Media Lab & Storytelling เพื่ อส่ งเสริมความรู้ สร้างความเข้ าใจในการ
ดาเนินการสื่อสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม “MORAL Digital Team”
 ผลิ ตและเผยแพร่ เนื้ อหา (Content Creator) เพื่ อการยอมรั บค่ านิ ยมคุ ณ ธรรม และ
เสริมสร้างการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรม และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ผ่าน Platforms
Social Media
๒. กิจกรรม On Air ผลิตรายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” ความยาว 30 นาที พร้อมเผยแพร่ Digital
Content ทางโซเชียลมีเดีย และ Moral YouTube Channel, เพจ “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” และ Line official
ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์ (30 นาที) ทางสถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast
๓. กิจกรรม On Ground โดยจัดกิจกรรม Field trip “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” (In house Co Brand)
พาสื่อมวลชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดาเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์กร Co Brand เพื่อให้สื่อช่วยขยายผลสู่สาธารณะ
๓. แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน และพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
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๒) ค่าเป้าหมาย บุคลากรของศูนย์คุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะ
หลักด้านDigitalization Collaboration และ Innovation รวมถึงทั กษะเสริมที่ จาเป็นตามบทบาทและค่านิยมของ
องค์กรของตน
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลักด้าน
Digitalization Collaboration และ Innovation รวมถึ งทั กษะเสริมที่ จ าเป็ นค่ านิ ยมขององค์ กรและตาม
บทบาทของตน
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จานวน ๔ เวที
3. องค์ความรู้การดาเนินงานองค์กรคุณธรรมจากการปฏิบัติจานวน 10 องค์ความรู้
ผลลัพธ์ (outcome)
1. แผนยุ ทธศาสตร์ ด้ านการบริ ห ารจั ดการและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ของศู นย์ คุ ณ ธรรม
พ.ศ. 2563 – 2565
2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
1. การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ เช่น การ
ประเมินผล/การจัดทาหลักเกณฑ์ต่างๆ/การ Coaching/วัฒนธรรมองค์กร
๒. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม
๓. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการพัฒนาองค์กร
๔. แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
๑) เป้าหมาย เพื่อให้แกนนาเครือข่ายทางสังคมนาแนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานคุณธรรม
๒) ค่าเป้าหมาย จานวนองค์กรคุณธรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กรภาคส่วนสาคัญทาง
สังคมไทย ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๒๕๐ องค์กร
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1. แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จานวน 1 เรื่อง
2. องค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม จานวน 3 เรื่อง
3. จานวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมไทย
ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๒50 องค์กร
4. จ านวนมาตรฐานด้ านคุณธรรมขององค์กรภาคส่ วนส าคัญทางสั งคมไทย อย่ างน้ อย ๔ กลุ่ ม
ประเด็นองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมไทย
5. องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
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ผลลัพธ์ (outcome)
1. มีแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม รวมถึงกระบวนการรับรองการ
เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
2. องค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมไทย สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร
ให้เกิดคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบกากับส่งเสริมที่ต่อเนื่อง
3. เกิ ดมาตรฐานประเมิ นตนเองด้ านคุ ณธรรม (Self regulation / IQA) จากการมี ส่ วนร่วมของ
สมาชิก สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมความสาเร็จได้
4. เกิดกระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรององค์กร
คุณธรรมระดับต่างๆ
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
1. จัดทาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
๒. พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๓. การส่งเสริมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ในกลุ่มประเด็นภาคส่วนสาคัญๆ ทางสังคม
๔. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม
๕. การส่งเสริมการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม (ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการรับรองกับ
องค์กรในโครงการนาร่อง)
๖. ประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม
๗. ประเมินผลการดาเนินโครงการจากหน่วยงานภายนอก
๕. แผนปฏิบัติการโครงการสมัชชาคุณธรรม
๑) เป้าหมาย องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับและ
เชื่อมโยงการทางานขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๒) ค่าเป้าหมาย จานวนภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและขยายผล
อย่างเป็นรูปธรรม ๑๐๐ องค์กร
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1. จานวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร
2. จ านวนผู้ เข้าร่ วมกิ จกรรม/กระบวนการสมั ชชาคุ ณธรรมระดั บภู มิ ภาค ระดั บชาติ และการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
3. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพื้นที่นาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อ
สาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 องค์กร/กรณีตัวอย่าง
4. จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรม /การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 คน
5. มีระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายคุณธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ จานวน 1 ฐานข้อมูล
มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 300 องค์กร
6. องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
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ผลลัพธ์ (outcome)
1. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์
ความรู้ด้านคุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกิดจากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมไปขยายผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
2. ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและนาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
1. จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค เพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร พื้นที่จังหวัด
2. จัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้
เกิดข้อตกลงร่วม ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือก่อเกิดเป็นวาระด้านคุณธรรมของชาติ และสร้างความร่วมมือกับ
นานาชาติในประเด็นคุณธรรมร่วม
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงานตามกรอบแนวทางแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ผ่านกลไกระดับกระทรวง ทั้ง 20 กระทรวง
และกลไกระดับจังหวัดทุกจังหวัด
๔. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมกับนานาชาติ
๕. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
๖. ประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ในรูปแบบการจัดเวทีหรือการใช้แบบ
สารวจติดตามรายงานผลการดาเนิ นงานเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมครั้งต่อไป
๖. แผนปฏิ บัติ การโครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนั บสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย)
๑) เป้าหมาย พัฒนานวัตกรรมในการติดตามและรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย
๒) ค่าเป้าหมาย รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยครอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย จานวน 1 ชุดที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
ผลลัพธ์ (outcome)
เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย จานวน ๑ ชุดที่ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับพื้นที่
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๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๑. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคเหนือ
๒. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคกลาง
๔. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันออก
๕. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันตก
๖. พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคใต้
๗. แผนปฏิบัติการโครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
คุณธรรมความดี)
๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ ข้อมูลองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านคุณธรรม
ที่สามารถตอบสนองผู้ รับบริการแบบ Real-Time ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ยกระดั บ การให้ บริ การประชาชนเพื่ อสนั บสนุ นการเชื่ อมโยงกั บระบบศู นย์ ข้ อมู ลขนาดใหญ่ ด้ านวั ฒ นธรรม
(M-Culture Big Data) ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ที่
สามารถนาข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์ (Analytics) เชิงพฤติกรรมของคนไทย ไปสู่การติดตามประเมินผลสถานการณ์
ด้านคุณธรรมได้
๒) ค่าเป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการระบบ ร้อยละ ๗๕
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
1) มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลนวัตกรรมและองค์
ความรู้ ด้ านคุ ณ ธรรม (Knowledge & innovation Database) ตอบสนองผู้ รั บบริ การแบบ Real-Time
จานวน 1 ระบบ
๒) มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ และ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึ ก (Analytics) ในการติดตามสถานการณ์ คุณธรรม และดัชนี ชี้วัด
ความสุขด้านคุณธรรมจานวน 1 ระบบ 1 โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application)
3) มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม (E-Learning) ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจานวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (outcome)
1. ศูนย์คุณธรรมมีระบบในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ลขนาดใหญ่ ด้ านคุ ณธรรม (Big-data) ในการให้ บริ การประชาชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ศูนย์คุณธรรมมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และการติดตามประเมินผล
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรมได้
3. ศูนย์คุณธรรมมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ โม
บายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นได้
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๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านคุณธรรม (Moral EService) ระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้บริการฐานข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางในการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
๒. พั ฒ นาระบบการเรี ยนรู้ ด้ านคุ ณ ธรรมเพื่ อพั ฒ นาทุ นชี วิ ต (Moral E-Learning) ในรู ปแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดการเหลื่อมล้าทางสังคม ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้
(community learning organization) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบองค์กรคุณธรรม และ
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
๓. พั ฒ นาระบบรายงานสถานการณ์ ด้ านคุ ณธรรม (Moral E- Monitoring) ระบบเว็ บไซต์ และ
แอพพลิ เคชั่ น (Website+ Application) ที่ ใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งลึ ก (Analytics)
เพื่ อการติ ดตามและรายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทย ที่ ครอบคลุ ม 6 ภู มิ ภ าค (ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๘. แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
๑) เป้าหมาย พัฒนาวิทยากรคุณธรรม เพื่อให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่างๆ และพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒) ค่าเป้าหมาย จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน และผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนา
องค์กรคุณธรรม อย่างน้อย ๘๐ คน
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
๑. จานวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สาหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน และผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรม อย่างน้อย ๘๐ คน
ผลลัพธ์ (outcome)
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคม ได้แก่ สถานศึกษา
องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านการอบรม มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กร
คุณธรรมได้อย่างกว้างขวาง
๓. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนา
องค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๑. การพั ฒนาหลั กสู ตรส่ งเสริมคุ ณธรรม ให้ เหมาะสมกั บสถานการณ์ ของสั งคม ประกอบด้ วย
หลักสูตรสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม
๒. คัดเลื อก/ประสานเชิญชวนเครือข่ายภาคี ที่ มี การพั ฒนารูปธรรมความส าเร็จ ยกระดับเป็ น
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
๓. จัดอบรมตามหลักสูตร จานวน ๓ รุ่น
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๔. ประเมินผลหลักสูตรและจัดทาข้อมูลทาเนียบวิทยากร และผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๙. แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม
๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ให้มี
ความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนิน
กิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๒) ค่าเป้าหมาย จานวนวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ๘๖๐ คน
๓) ตัวชี้วัด
ผลผลิต (output)
วิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม จานวน ๘๖๐ คน
ผลลัพธ์ (outcome)
แหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป
๔) แนวทางการพัฒนา/กิจกรรม
๑. พัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายด้านคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และครอบคลุมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม
๖ เครือข่าย รวมถึงการผลิตเครื่องมือ ชุดความรู้ สื่อส่งเสริมคุณธรรม
๒. ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดทุก
จังหวัด และเปิดรับสมัครบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ชุมชน แกนนากลุ่มต่างๆ ที่มีความพร้อมจะเข้ารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพสมัครเข้าร่วมอบรมตามกระบวนการคัดเลือกที่กาหนด
๓. จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและ
มิติด้านสังคม จานวน ๘ ครั้ง
๔. เวทีติดตามผลในระดับพื้นที่ ในการแสดงบทบาทของวิทยากรส่ งเสริมคุณธรรมและเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริ ม สร้ างและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ๓.๗ การด าเนิ น ภารกิ จ พื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ จั ดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ ด้ านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑. นายยงจิรายุ อุปเสน
เบอร์โทร ๐๘๓-๑๙๙-๙๕๑๔
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า
เบอร์โทร ๐๘๑-๕๓๐-๔๑๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
ทิศทางการพัฒนามนุษย์ที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านความรู้และสติปัญญาเป็นหลัก ในขณะที่การ
ปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรมไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงมากนัก ซึ่งผลพวงของทิศทางการพัฒนาเช่นนี้
นามาสู่ปัญหาสังคมในหลายรูปแบบที่มีรากฐานของปัญหามาจากการขาดคุณธรรม เช่น การขาดวินัยของคนในสังคม การ
ทุจริตคอร์รัปชัน
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นทาให้ สังคมไทยตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ ที่ต้องมีทั้งเรื่องคุณธรรม
ควบคู่ ไปกั บการพั ฒ นาสติ ปั ญญา ซึ่ งเห็ นได้ ตั้ งแต่ ระดั บนโยบายจากการก าหนดเป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่ วงชี วิ ต แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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การจะไปสู่เป้าหมายข้างต้นได้จาเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทา
ความดีควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทาความดี โดยมีกรอบแนวคิดที่
ส าคั ญคื อการพั ฒนาระบบนิ เวศน์ มนุ ษย์ ที่ เอื้ อต่ อการท าความดี ของคนในสั งคม ซึ่ งเชื่ อมโยงกั นระหว่างการพั ฒ นา
คุณธรรมระดับบุคคลและระดับสังคม ผ่านบริบทของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา สถานที่ทางาน
รวมทั้งพลังของการสื่อสาร (สุริยเดว ทรีปาตี, ๒๕๖๑)
การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมที่จะสร้างความยั่งยืนและมีผลไปถึงจิตสานึกของคนยังครอบคลุมถึงการส่งเสริม
ให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมที่เกิดจากปฏิบัติการจริง รวมทั้งสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการนาความรู้นั้นไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
บทบาทของงานจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการ คือ บรรลุเป้าหมาย
ของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความเป็น
ชุ มชน เป็ นหมู่ คณะ ความเอื้ ออาทรระหว่างกั นในที่ ท างาน ซึ่ งความรู้ ครอบคลุ มทั้ งความรู้ ที่ ชั ดแจ้ ง อยู่ ในรู ปของ
ตั วหนั งสื อ (Explicit Knowledge) และความรู้ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) ที่ อยู่ ในคน โดยเป้ าหมายสุ ดท้ ายของการ
จัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนิ นการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเอง (วิจารณ์
พานิช, ๒๕๕๑) และความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นยังมีศักยภาพในการยกระดับเป็น “นวัตกรรมทางสังคม” ได้อีกด้วย ซึ่งหมายถึง
แนวความคิดใหม่ (ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบ) ที่ตอบสนองต่อความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์และหรือการ
ร่วมมือกันทางสังคมรูปแบบใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือนวัตกรรมที่ดีทั้งสาหรับสังคม และเสริมสร้างความสามารถในการลง
มือทาร่วมกันของสังคม (มานซินี่, เอซิโอ, ๒๕๖๑: หน้า ๓๙)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่ วยงานที่มีวัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ข้อที่ ๓ ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ และสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่
เหมาะสมกับสังคมไทย
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๑.๑ องค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ๗ เรื่อง
๓.๑.๒ นวัตกรรมทางสั งคมที่ สนั บสนุ นการขับเคลื่ อนสั งคมคุณธรรมในระดั บนโยบายและระดับปฏิ บัติ การ
จานวน ๒ เรื่อง
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๒.๑ องค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ซึ่งสามารถนาไปขับเคลื่อน
สร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
๓.๒.๑ นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ
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๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๖. งบประมาณ
๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๗. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
๑ พั ฒ นาชุ ด ความรู้ ก ารปลู ก ฝั งและส่ งเสริ ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –

คุณธรรมด้ วยการพั ฒนาระบบนิเวศน์ มนุ ษย์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างการส่งเสริมคุณธรรมที่
ประสบความส าเร็ จ (Best practice) จากภาค
ส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย ๑. ครอบครัว/ชุมชน
๒. สถานศึกษา ๓. สถาบันทางศาสนา ๔. ภาครัฐ
๕. ภาคเอกชน ๖. ภาคประชาสั งคม/องค์ กร
พัฒนาเอกชน ๗. สื่อมวลชน
๒ พั ฒ นานวั ตกรรมทางสั งคมที่ สนั บสนุ นการ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๒.๑ พัฒนานั กจั ดการความรู้ด้านคุณธรรมใน
ระดั บ พื้ น ที่ จั ดป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ การ
(Workshop) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร
ผู้ แ ทนชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใน ๖
ภูมิภาค (ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๒.๒ พั ฒ นาความรู้ ด้ านคุ ณ ธรรมเชิ งพื้ น ที่ สู่
นวัตกรรมทางสั งคม จัดประชุ มเชิงปฏิบั ติการ
(Workshop) ร่ วมกั บ ผู้ เข้ าร่ วมการพั ฒ นานั ก
จั ด การความรู้ ด้ านคุ ณ ธรรม ใน ๖ ภู มิ ภ าค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้) เพื่อสกัด
องค์ความรู้และยกระดับเป็นนวัตกรรมทางสังคม
ที่ใช้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๔๒๐,๐๐๐

กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม

๑,๖๘๐,๐๐๐ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม
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๘. ผลผลิต
๘.๑ องค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ๗ เรื่อง
๘.๒ นวัตกรรมทางสังคมที่สนั บสนุ นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
จานวน ๒ เรื่อง
๙. ผลลัพธ์
๙.๑ องค์ ความรู้ ก ารปลู ก ฝั งและส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมด้ ว ยการพั ฒ นาระบบนิ เวศมนุ ษ ย์ ซึ่ งสามารถน าไป
ขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
๙.๒ นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ผลผลิต (ปริมาณ)
๑. พัฒนาชุดความรู้การ
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม
ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ
มนุษย์ จานวน ๗ เรื่อง
๒. พัฒนานวัตกรรมทาง
สังคมทีส่ นับสนุนการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
จานวน ๑ เรื่อง
ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. พัฒนาชุดความรู้การ
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม
ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศ
มนุษย์
๒. พัฒนานวัตกรรมทาง
สังคมทีส่ นับสนุนการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- ผลผลิตที่ดาเนินการแล้ว - รายงานผลการดาเนินงานและ - กลุ่มงานพัฒนาองค์
เสร็จ
ผลผลิตที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ความรู้นวัตกรรม
- ผลผลิตที่ดาเนินการแล้ว - รายงานผลการดาเนินงาน - กลุ่มงานพัฒนาองค์
เสร็จ
และผลผลิตที่ดาเนินการ
ความรู้นวัตกรรม
แล้วเสร็จ
- การนาองค์ความรู้ไปใช้
ของกลุ่มเป้าหมาย
- การนานวัตกรรมไปใช้
ของกลุ่มเป้าหมาย

- การสารวจความพึงพอใจการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจาก
เครือข่ายทางสังคมที่รับบริการ
จากศูนย์คุณธรรม
- การสารวจความพึงพอใจการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลจาก
เครือข่ายทางสังคมที่รับบริการ
จากศูนย์คุณธรรม

- กลุ่มงานพัฒนาองค์
ความรู้นวัตกรรม
- กลุ่มงานพัฒนาองค์
ความรู้นวัตกรรม

32

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ เกิดองค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ซึ่งสามารถนาไป
ขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
๑๓.๒ เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย
 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ : ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ จั ดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้ านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และความเป็นไทย
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ดาเนินการและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่ อรณรงค์เพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒
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๑. หลักการและเหตุผล :
แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ ความสาคัญกับการปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ที่คานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการ
หล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การดาเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบั นสังคมและวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้ง ชุมชน โดยกาหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ได้แก่
(๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การเป็นพลเมืองที่ดี (๒) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และ (๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน
สังคม โดยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่อเพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตลอดจนจัดสรรเวลาและเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสาคัญภารกิจ
หนึ่ง ได้แก่ การผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร ที่ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทุกระดับอย่ างมีประสิ ทธิภาพ องค์กรมีความสามารถในการบูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีในระดับประเทศ (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประสังคม) โดยตีความคา
ว่า “คุณธรรมเชิงประจักษ์” ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
พอเพียง หมายถึง การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในทุกมิติ
วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
สุจริต หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล
จิตอาสา หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคส่วนใดๆ เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาสังคม โดยผลลัพธ์อาจ
เป็นไปได้ในหลายระดับ แต่หลักการคือ ความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ศูนย์คุณธรรม เล็งเห็นความสาคัญของการการเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของการส่งเสริมคน
ในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และ
ความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงได้
กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมประจาชาติแบบ Quick Win โดยเน้นการเสริมสร้าง
ค่านิ ยมคุณธรรมประจ าชาติ พอเพี ยง วินั ย สุ จริ ต จิตอาสา ด้ วยการใช้สื่ อและสื่ อสารมวลชนในการปลู กฝังค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา มีการจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมประจาชาติ ในทุกช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่มีผู้ชม
มากที่ สุด รวมทั้ งการส่ งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสั งคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมี
คุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การส่งเสริมกิจกรรมและการใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม และ
ค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ การที่สื่อจะ
สามารถสร้างการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมได้ นั้ น จะต้ องเป็ นสื่ อที่ มี เนื้ อหาคุ ณภาพ มี ผู้ ผลิ ตและเผยแพร่อย่ างกว้ างขวาง
ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถเข้าถึง รับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อจนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้
เนื่ องด้วย “สื่อ” มีอิทธิพลอย่ างสู งในยุ คปั จจุบันในมิติการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเป็ น
เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเชิงบวก นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ คนในสั งคมด้วย ซึ่งการที่จะทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนจิ ตส านึกและพฤติกรรมเชิงบวกได้นั้ น ระบบสื่อมี
ความสาคัญต่อมนุ ษย์ และสั งคม เพื่อให้มนุ ษย์ ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสังคม ซึ่งนาไปสู่ความสมดุล
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ระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ส่ งเสริ มระบบพฤติ กรรมคนไทยและส่ งเสริ มคุ ณธรรมพอเพี ยง วิ นั ย สุ จริต จิ ตอาสา ในรูปแบบ MIP Process ส่ งเสริ ม
พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ (หน้า ๖๑-๖๒ จากหนังสือรู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจพัฒนาการของเด็ก
และวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี)
ศูนย์คุณธรรม จึงได้ทา โครงการสื่อสารสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติอย่างยั่งยืน “MORAL Digital Team”
ดาเนินการสื่อสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติ ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral
Video Info graphic วีดีทัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย)
สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน เป็น
ต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตอาสา สร้างสานึกความเป็นพลเมืองและ
รับผิ ดชอบต่อสั งคม ส่งเสริมการน าหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุ จริต จิตอาสา มาใช้ในการดาเนินชีวิต และการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัว เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ :
๒.๑ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๒.๒ รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
๒.๓ ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒.๔ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
๒.๕ ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัติตนในการทาความดีไม่ต้องเดี๋ยว นาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศที่พัฒนา
แล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๖ เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
๓. ลักษณะโครงการ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านความมั่นคง

 ด้านสังคม
 ด้านคุณภาพชีวิต

 ด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ลักษณะการดาเนินการ
 ทาครั้งเดียว
 ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม
 ทาซ้าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่
๕. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
 เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน
 เป็นโครงการเดิมทีน่ ามาต่อยอดขยายผล
 เป็นโครงการเดิมที่ดาเนินการต่อเนื่อง
๖. ประเภทของโครงการ
 งานพื้นฐาน

 งานยุทธศาสตร์

 งานบูรณาการ
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๗. ระยะเวลาดาเนินโครงการ :
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ (ประเมินผลเพื่อการต่อยอดและพัฒนาทุกสิ้นปีงบประมาณ)
๘. สถานที่ในการดาเนินโครงการ :
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ภาคีหุ้นส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้แก่ Core Team ๑๐ คน
ผู้เกี่ยวข้อง ๓๕ คน + Partnership (องค์กร Co Brand) และ เครือข่ายสื่อมวลชน ๓๐ คน ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกสังกัด
จังหวัดที่เข้าร่วมเป็น Team Leader ๗๗ คน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ThaiPBS ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๑๐ คน เครือข่ายสถาบัน
ยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด ๗๗ คน
๙. เงินงบประมาณโครงการที่ขอตั้ง (ทั้งโครงการ)
๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๑๐. ขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
กิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้ นด าเนิ นการต่ อยอดพั ฒนาทั กษะการสื่ อสารเสริ มสร้ างค่ านิ ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “MORAL Digital Team”
ขั้นพั ฒนาเนื้ อหาคุณภาพ Media Lab & Storytelling เพื่ อส่ งเสริม
พ.ย. ๖๒
ความรู้ สร้ างความเข้ าใจในการด าเนิ นการสื่ อสารเสริ มสร้ างค่ านิ ยม
คุณธรรม “MORAL Digital Team”
ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม On Air
รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” ความยาว ๓๐ นาที พร้อมเผยแพร่ Digital ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
Content ทางโซเชียลมีเดีย และ Moral YouTube Channel, เพจ “ทาดี
ไม่ต้องเดี๋ยว” และ Line official ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์ (๓๐ นาที)
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast
ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม On ground
กิ จกรรม Field trip “ท าดี ไม่ ต้ องเดี๋ ยว” (In house Co Brand พา
ม.ค. – ก.ย. ๖๓
สื่อมวลชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดาเนินขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร Co Brand เพื่อให้สื่อช่วยขยายผลสู่
สาธารณะ)
ประเมินผล และพัฒนาองค์ความรู้ องค์กร สื่อสาร และการเปลี่ยนแปลง
ก.ค. - ก.ย. ๖๓
สังคม ค่านิ ยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึ งประสงค์ “MORAL Digital
Team”
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
๑,๕๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

Content Management

37

๑๑. การติดตามประเมินผล :
รายงานผลปฏิบัติงาน

 รายเดือน

 รายไตรมาส

 รายปี

๑๒. การประเมินผลและตัวชี้วัดโครงการ
๑๒.๑ ผลผลิต (output)
๑) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
ทั้ง On Air Online และ On Ground ดังนี้
- รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” จานวน ๔๐ ตอน แชร์ผ่านสื่อ Online ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/เฟสบุ๊ค ๑๐ เครือข่าย
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ขององค์กร Co Brand ผ่านกิจกรรม On Ground Field Trip “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง
๒) Social Network เนื้ อหาส่ งเสริ มคุ ณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่ านิ ยมและวั ฒนธรรมที่ พึ งประสงค์
ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินั ย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย ๓๖๕ content และถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่าย Social Network
อย่างน้อย ๒๐ เครือข่าย
๓) การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่อ จานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน
๔) ขยายผลในระดับพื้นที่โรงเรียน จานวน ๕ ภูมิภาค ๑๕ โรงเรียน
๕) ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand ๒๐ องค์กร จานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
๑๒.๒ ผลลัพธ์ (outcome)
๑) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็น
เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อ (ผ่านระบบนิเวศน์สื่อ) รูปแบบต่าง ๆ ให้กับ
เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
๒) เกิ ดเครื อข่ ายกลไกการขั บเคลื่ อนการปรั บเปลี่ ยนค่ านิ ยมคุ ณธรรมและวั ฒนธรรมที่ พึ งประสงค์ ด้ วย
กระบวนการ Life Assets “ต้ นทุ นชี วิ ต” สร้ างเสริ มทั กษะรู้ คิ ด (Cognitive Development) และจิ ตส านึ กที่ ดี (Positive
Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ รวมทั้งครอบครัว สถานศึกษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพื่อนๆ เพื่อทาให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมในการจัดการกับปัญหา หรือสภาวการณ์เสี่ยงต่าง ๆ (ต้นทุน
ชีวิต (Life Assets), สุริยเดว ทรีปาตี, ๒๕๕๑)
๓) ระบบสื่อมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
เยาวชน ครอบครัว และโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมดี พอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔.๑ เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๑๔.๒ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารที่
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๑๔.๓ มีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๑๔.๔ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้าใจว่าเป็น
พฤติกรรมดี พัฒนาเป็น “วิถ”ี การดาเนินชีวิต เพื่อการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์
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๑๔. การติดตามและประเมินผล
การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลเพื่อเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ด้วยเครื่องมือ PDCA หรือวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ ได้แก่
Plan (วางแผน)
 แผน
 กระบวนการ
 งบประมาณ
o จัดสรร
o ต่อเนื่อง
Do (ปฏิบัติ)
 ขั้นตอนรับฟัง
 การเงินและเวลา
Check (ตรวจสอบ) ผลลัพธ์ เพื่อส่งต่อไป Act
 เนื้อหา
 On Ground
 กรุ๊ปประเด็น
Act (การดาเนินการให้เหมาะสม)
 สื่อสาร
 ประสาน
 ขับเคลื่อน
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ชื่อโครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๒๙๗,๑๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 นโยบายรัฐบาล (ระบุ) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ ความเป็นไทย
 อื่น ๆ (ระบุ) ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ของศูนย์คุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓,๒๐๖ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมโลกเข้าสู่สังคมดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การบริการ การสื่อสาร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นโอกาสและความท้าทายขององค์กรทั้งภาคเอกชน และภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประสิทธิผลในการดาเนิ นงาน ความโปร่ งใส แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร จนกระทั่ ง
สามารถนาไปสู่การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว
โดยที่แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนั้น ต้องสอดคล้องและสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี การปรั บสมดุ ลการพั ฒนาและระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการพั ฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพคน และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ และ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการในภาครัฐที่สามารถป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ คือ
บุคลากรภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ โดยที่บุคลากรภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการทางานเพื่อให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
โดยสมรรถนะที่สาคัญที่ของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน คือ การมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม บุคลากรสามารถ
ปรั บตั วให้ เท่ าทั นการเปลี่ ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี และมี ความพร้อมในการปฏิ บั ติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง (Digitalization) ทั กษะในการสานพลั งระหว่างภาครัฐและภาคส่ วนอื่นในสั งคม (Collaboration) การสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชน (Innovation) ดังนั้น ข้าราชการ
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และเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ จึ งต้ องได้ รั บ การปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการทางความคิ ด (Mindset) ให้ ตนเองมี ค วามเป็ น
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะสมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยน (Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และ
ประโยชน์ สุขให้ แก่ประชาชน (สานักงานพัฒนาระบบราชการ) โดยกระบวนการพัฒนาจะเน้นให้ ความสาคัญกับการ
เรียนรู้แบบมีเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพี่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง รวมไปถึงมีการกากับติดตามเป้าหมายและ
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ
จากกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ ศู นย์คุ ณธรรม
(องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในปี ๒๕๖๓ การพัฒนาใน
การเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองคุณธรรม และกาหนดภารกิจ
หลักในการดาเนินงานในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้แก่ การดาเนินงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมืออาเซียน ศูนย์วิจัย
และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย และการพั ฒนาวิทยากรคุ ณธรรมและองค์กรคุณธรรม โดยพื้ นฐานส าคัญในการ
ขับเคลื่อนได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารรณรงค์ทางสังคมและ การพัฒนา
บริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ Green Office ซึ่งกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรของศูนย์คุณธรรม ที่จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
สมรรถนะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรมสามารถปฏิบัติงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้าง
ให้การดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ทั้งระดับองค์กร และสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศ รวมถึงภารกิจเฉพาะใน
การเป็ นผู้น าในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนคุณธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้ กับหน่วยงานอื่ น ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ดังนั้น งานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทางด้านกาลังคนของศูนย์คุณธรรม ทั้งด้านการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความประสงค์จะดาเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็น
องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรศูนย์คุณธรรม ให้เป็นทุนมนุษย์ที่
สามารถขับเคลื่อนทั้งภารกิจขององค์กร ไปจนถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุค Thailand ๔.๐ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑) ศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐใน
ปัจจุบัน ทั้งด้านDigitalization Collaboration Innovation และทักษะจาเป็นของบุคลากรภาครัฐอื่นๆ
๒.๒) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ สามารถดาเนินงาน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
๒.๓) เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๑.๑ บุคลากรของศูนย์คุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มสี มรรถนะและทักษะหลักด้าน
Digitalization Collaboration และ Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นตามบทบาทและค่านิยมขององค์กรของตน
๓.๑.๒ บุคลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๒.๑ บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพื่อสร้างคุณค่าในการเป็น
บุคลากรภาครัฐที่ดาเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน
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๓.๒.๒ บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้เทคโนโลยี ตามระบบการทางานของสานักงานได้
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) /สถานที่เอกชน / สถานทีป่ ฏิบตั ิงานของหน่วยต่างๆ

๖. งบประมาณ
๒๙๗,๑๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๗. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
๑

งาน/กิจกรรม

ระยะเวลา
การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้ ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓

เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ เช่น
การประเมินผล/การจัดทาหลักเกณฑ์ต่างๆ/การ
Coaching/วัฒนธรรมองค์กร
๑.๑การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การจั ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และจั ดการ
ความรู้ในการทางานระหว่างบุคลากรในองค์กร
๑.๓การจัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
๒ การสนั บสนุ น การพั ฒ นาศู นย์ คุ ณ ธรรมให้ เป็ น ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓
องค์กรคุณธรรม
๒.๑ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์
คุ ณ ธรรมให้ เป็ นองค์ กรคุ ณธรรมของเจ้ าหน้ าที่
ภายใต้ วั ฒ นธรรมองค์ กร (MORAL) จ านวน ๓
โครงการ
๒.๒ จัดเวทีนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการและ
ถอดบทเรี ย นการด าเนิ น งานองค์ กรคุ ณ ธรรม
จานวน ๒ ครั้ง
๒.๓ จัดประชุมคณะทางานองค์กรคุณธรรม จานวน
๒ ครั้ง
3 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
๑๑๘,๔๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์

๑๐๒,๙๐๐ บาท

งานทรัพยากรมนุษย์

๗๕,๘๐๐ บาท

งานทรัพยากรมนุษย์

๘. ผลผลิต
๘.๑ บุ ค ลากรของศู น ย์ คุ ณ ธรรมทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี ส มรรถนะและทั ก ษะหลั ก ด้ าน
Digitalization Collaboration และ Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตน
๘.๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จานวน ๔ เวที
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๙.ผลลัพธ์
๙.๑ บุคลากรได้รับการพัฒนาและเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพื่อสร้างคุณค่า
ในการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ดาเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน
๙.๒ ระบบทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน
๙.๓ บุ คลากรของศูน ย์คุณธรรมได้รับการพัฒ นาทักษะ เพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในการทางาน
เพิ่มขึ้นทุกคน ทุกระดับ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) ๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ)
๑. บุคลากรของศูนย์คณ
ุ ธรรมทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะและทักษะหลัก รวมถึง
ทักษะเสริมที่จาเป็นค่านิยมของ
องค์กรและตามบทบาทของตน

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

จานวนบุคลากรร้อย - รายงานการพัฒนาศักยภาพ
ละ ๑๐๐ ได้รับการ - Individual Development Plan
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะ

หัวหน้างาน
งานทรัพยากรมนุษย์

๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ จานวนเวทีแลกเปลี่ยน - รายงานสรุปการดาเนินงาน
ภายนอกองค์กร
เรียนรูด้ ้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. บุคลากรของศูนย์คณ
ุ ธรรมได้รับการ บุคลากรศูนย์คุณธรรม ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน
พัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทลั
สามารถใช้ทักษะด้าน
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ ดิจิทัลในการเข้าสู่
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ระบบต่างๆ ของงาน
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้
ตามสิทธิ์

หัวหน้างาน
งานทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลฯ
งานทรัพยากรมนุษย์

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีขีด
ความสามารถสูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ

43

โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๗,๙๑๔,๑๐๐ (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย

 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒ นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ ๖.๖ ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมาย : ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
ความเป็นไทย
 นโยบายรัฐบาล ๓.ลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๒
๑. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับนโยบายที่มีการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศที่เน้นมิติคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนามนุษย์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่ งเสริมให้คนไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม ด้วยเงื่อนไขของงานส่งเสริมคุณธรรมโดยเฉพาะใน
บริบทขององค์กรมักมีข้อถกเถียงในสังคมว่าเป็นงานที่มีความเป็นนามธรรมสูง ขาดแนวทาง (Guideline) ในการกากับทิศทาง
ของกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และขาดเครื่องมือในการวัดผลความเปลี่ยนแปลง
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือ
เครือข่ายทางสังคม ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ นั้น ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาข้างต้น จึงขอเสนอ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพื่อพัฒนาแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม และ
พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สมาชิกใน
องค์กรรวมไปถึงชุมชนสังคมรอบข้าง ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ใน
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้เอื้อต่อการทาความดีของผู้คนในสังคม (สุริยเดว ทรีปาตี, ๒๕๖๑) และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริม
คุณธรรมให้ เป็ นกระแสการพัฒนาคุณธรรมของสังคมและสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดทาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
คุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
๒.๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้
การพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบการประเมินตนเอง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1) แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
2) องค์ความรู้พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานด้านคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
3) จานวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓๕๐ องค์กร
4) จานวนมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม อย่างน้อย ๔ กลุ่มประเด็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือ
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1) มีแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม รวมถึงกระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
2) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร ให้
เกิดคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบกากับส่งเสริมที่ต่อเนื่อง
3) เกิดมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self regulation / IQA) จากการมีส่วนร่วมของสมาชิก สามารถใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมความสาเร็จได้
4) เกิดกระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรององค์กรคุณธรรมระดับ
ต่างๆ
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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๕. สถานที่
กรุงเทพ ปริมณฑล และ ๔ ภูมิภาค
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาแนวทางการสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองฯ
๑ จัดทาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
๑.๑ พัฒนาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ระดับปฏิบัติการและ
ระดับนโยบาย เช่น กระบวนการ วิธีการ (How to) การสนับสนุนทางนโยบาย
๑.๓ จัดประชุมนาเสนอแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
๑.๔ เผยแพร่ “แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม” สู่สาธารณะ
๒ พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒.๑ พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒.๒ จัดทาองค์ความรู้สนับสนุนให้องค์กรเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม เช่น กระบวนการยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม การสนับสนุนทางนโยบาย
๒.๓ จัดประชุมนาเสนอกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๓ ติดตามประเมินผลการนาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และ
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมไปใช้ในการดาเนินงาน
๓.๑ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเป้าหมายที่นาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมที่
นาไปใช้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
๓.๒ ลงพื้ นที่ ติดตามผลกลุ่ มเป้ าหมายที่ นาแนวทาง (Guideline) การสร้างและพั ฒนามาตรฐานด้ าน
คุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมที่นาไปใช้ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๑. ดาเนินการเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ในกลุ่มประเด็นภาคส่วนสาคัญๆ ทางสังคม ได้แก่ กลุ่ม
สถานศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑.๑ พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม ได้แก่ สร้างแบบประเมินตนเอง ในระบบออนไลน์ สร้างคู่มือและ
สื่อส่งเสริมความเข้ารู้ความเข้าใจ
๑.๒ สนับสนุ นความรู้ในการใช้แบบประเมิน ประชุมทาความเข้าใจกลุ่มประเด็นต่างๆ (๕ กลุ่ มเป้าหมาย
ได้แก่ กลุ่ มสถานศึกษา กลุ่ มชุมชน กลุ่ มองค์ กรธุรกิ จหรือเอกชน กลุ่ มองค์ กรภาครัฐ และกลุ่ มองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
๑.๓ สนับสนุนด้านวิชาการในการสังเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนายกระดับเกณฑ์และทิศทางการ
ส่งเสริมกลุ่มประเด็นต่างๆ
๒. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม

จานวนเงิน
(บาท)
๑,๔๙๕,๒๐๐.๘๐๙,๖๐๐.๒๕๒,๑๐๐.๒๙๗,๓๐๐.๑๒๒,๒๐๐.๑๓๘,๐๐๐.๔๖๒,๖๐๐.๑๙๐,๔๐๐.๒๐๖,๔๐๐.๖๕,๘๐๐.๒๒๓,๐๐๐.๑๗๖,๐๐๐.๔๗,๐๐๐.๖,๔๑๘,๙๐๐.๑,๘๒๒,๑๐๐
๒๑๔,๐๐๐.๑,๓๒๐,๐๐๐.๒๘๘,๑๐๐.๑,๔๖๐,๔๐๐.-
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย

๒.๑ เตรียมการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรหน่วยงานนาร่อง ๒ ครั้ง
๒.๒ สนับสนุนพัฒนาความรู้กับแกนนาเพื่อขับเคลื่อนงาน
๒.๓ ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบประชุมติดตามหรือการลง
พื้นที่
๒.๔ ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมระยะที่ ๒
๓. การส่งเสริมการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม (ระยะที่ ๑ การพัฒนากระบวนการรับรองกับองค์กร
ในโครงการนาร่อง)
๓.๑ ตั้งคณะทางานประเมินรับรององค์กรคุณธรรม จากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอานาจหน้าที่
๓.๒ ร่างเกณฑ์การประเมินรับรององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓.๓ พิจารณาเกณฑ์โดยคณะประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
๓.๔ การทดสอบกระบวนการประเมินองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดย เปิดรับการยื่นขอ
การประเมิน
๓.๕ รายงานสรุปผลการพัฒนากระบวนการรับรองกับองค์กรในโครงการนาร่อง
๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่ององค์กรคุณธรรม องค์คุณธรรมต้นแบบ
๕. ประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม
๖. จัดทาการประเมินผลโครงการจากหน่วยงานภายนอก ใน ๕ กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มชุมชน
กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๗. ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามงาน บริหารจัดการ และอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จานวนเงิน
(บาท)
๒๙๔,๘๐๐.๖๖๒,๐๐๐.๔๐๘,๖๐๐.๙๕,๐๐๐.๕๓๑,๙๐๐.๓๖๒,๙๐๐.๑๒๕,๐๐๐.๔๔,๐๐๐.๙๐๕,๐๐๐.๙๑๗,๕๐๐.๖๔๒,๕๐๐.๑๓๙,๕๐๐.๗,๙๑๔,๑๐๐.-

๘. ผลผลิต
๑. แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
๒. จานวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓๕๐ องค์กร
๓. จานวนมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม อย่างน้อย ๔ กลุ่มประเด็น
องค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมไทย
๔. องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๕. เกิดองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในองค์กร
และพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ในองค์กร อย่างน้อย ๕ เรื่อง
๙. ผลลัพธ์
๑. แนวทาง (Guideline) การสร้างและพั ฒ นามาตรฐานคุณ ธรรม รวมถึงกระบวนการรับ รองการเป็ น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
๒. องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร
ให้เกิดคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบกากับส่งเสริมที่ต่อเนื่อง
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๓. เกิดมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self regulation / IQA) จากการมีส่วนร่วม สามารถใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมความสาเร็จได้
๔. เกิดกระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรององค์กรคุณธรรม
ระดับต่างๆ
๕. องค์ความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในองค์กรและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ในภาคส่วนสาคัญๆ
ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑) กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
๒) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๒

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน – ไม่มี๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ)
๑. จานวนองค์กรคุณธรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม อย่าง
น้อย ๓๕๐ องค์กร
๒. จานวนมาตรฐานด้านคุณธรรม
ขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม อย่างน้อย ๔
กลุ่ม
๓. เกิดองค์ความรู้ ที่ได้จากการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมใน
องค์กรและพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรม อย่างน้อย ๓ ชุด
ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. องค์กรคุณธรรมสามารถสร้าง
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
สมาชิกในองค์กร ให้เกิด
คุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถี
ปฏิบัติและมีระบบกากับส่งเสริม
ที่ต่อเนื่อง
๒. เกิดมาตรฐานประเมินตนเอง
ด้านคุณธรรม(Self
regulation / IQA) จากการมี
ส่วนร่วม สามารถใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติและเป็น
เครื่องมือบ่งชี้คุณธรรม
ความสาเร็จ
๓. องค์ความรู้จากการส่งเสริม

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผ่านระบบออนไลน์

เครื่องมือวัดและประเมินผล
แบบประเมินมาตรฐานองค์กร
คุณธรรม

นับจานวนชิ้นงานมาตรฐาน รายงานการพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรม
นับจานวนชิ้นงานองค์
ความรู้

รูปเล่มและหรือสื่อองค์ความรู้

ประเมินผ่านระบบออนไลน์

แบบประเมินมาตรฐานองค์กร
คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานและ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม

นับจานวนชิ้นงานมาตรฐาน รายงานการพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรม

นับจานวนชิ้นงานองค์

รูปเล่ม และหรือสื่อองค์ความรู้
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
พัฒนาคุณธรรมในองค์กรและ ความรู้
พัฒนามาตรฐานคุณธรรม ใน
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
เผยแพร่ขยายผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒. สังคมไทยมีรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ จากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม สามารถใช้เป็นแบบอย่างขยายผลต่อเนื่องได้
๓. มีมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม(Self-regulation / IQA) องค์กรต่างๆ สามารถใช้ ประเมิน
ตนเองเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม และใช้ประเมินตนเองเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงได้
๔. กระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายให้องค์กร
ที่พัฒนาองค์กรคุณธรรมสนใจ มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมมากขึ้น
๕. องค์ความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ ๑๑,๑๖๒,๗๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนฯ ๑๒ : ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้ องกั บแผนงานจั ดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : แผนงานยุ ทธศาสตร์ปรับเปลี่ ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ข้อ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และความเป็นไทย
 สอดคล้ องกั บแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ :
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ การสร้างเครือข่ ายความร่วมมือในการส่ งเสริมคุ ณธรรม ผ่ านกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ๒. สนับสนุนการ
รวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัด
ประชุม สมัช ชาคุณ ธรรมแห่ งชาติที่ ส อดคล้ องกับ แนวทางหรือกรอบการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกั บ บริบ ทของ
สังคมไทย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความ
ร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๓
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
นายประมวล บุญมา เบอร์โทร ๐๘๙-๑๘๙-๓๓๙๒
งบประมาณที่ขอตั้งทั้งโครงการ : ๑๑,๑๖๒,๗๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
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๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดย
นากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
สมัชชาคุณธรรม เป็ นเวทีกลางของการเชื่อมโยง และรวมพลังหน่ วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ในการ
ขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมนาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการผลักดันนโยบาย/วาระด้านคุณธรรมในระดับต่างๆและความร่วมมืออาเซียน
ที่ผ่ านมาศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์ กรภาคีทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม และ
ประชาชน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม กาหนดเป้าหมายการ
ดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม
และประเทศชาติ ”โดยเน้ นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุ จริต และจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม มีความเข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาและด้าน
การมีส่วนร่วมของหน่ วยงานองค์กรภาคส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของ
สังคมไทย ตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตาม
มาตรา ๗ (๑) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัด
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรลุผลตาม
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชา
รัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและดาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยุทธ์ที่ ๔
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) เป็นกรอบแนวทางการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับ
หน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปีที่
ผ่านมา และขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ ๔ ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วน
และรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค
ระดับชาติ และนานโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
๒. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
๒.๑ เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติของ
ทุกภาคส่วน
๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นระบบ ในการ
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมในระดั บองค์ กรและพื้ นที่ ที่ จะน าไปสู่ การผลั กดั นประเด็ นงานการส่ งเสริมคุ ณธรรมของชาติ ผ่ าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
๒.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมกับหน่วยงาน องค์กร ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
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๓. ลักษณะโครงการ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านความมั่นคง

 ด้านสังคม
 ด้านคุณภาพชีวิต

 ด้านสิ่งแวดล้อม

๔. ลักษณะการดาเนินการ
 ทาครั้งเดียว
 ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม
 ทาซ้าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่
๕. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดาเนินการ
 เป็นโครงการริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน
 เป็นโครงการเดิมที่นามาต่อยอดขยายผล
 เป็นโครงการเดิมที่ดาเนินการต่อเนื่อง
๖. ประเภทของโครงการ
 งานพื้นฐาน

 งานยุทธศาสตร์

 งานบูรณาการ

๗. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๘. สถานที่ในการดาเนินโครงการ
สมัชชาคุณธรรมระดั บจั งหวัด/ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง
ตามมติคณะกรรมการจัดงาน/กรรมการศูนย์คุณธรรม/ตามข้อตกลงขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ เป็นผู้
กาหนดตามความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสถานการณ์คุณธรรมของสังคมขณะนั้น
สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑) ณ กรุงเทพมหานคร
๙. ขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินงาน
การดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ในปี ๒๕๖๓ มีการดาเนินกิจกรรมสาคัญหลักๆ ๓ กิจกรรมซึ่งมีความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงกันในแต่ละกระบวนการคือ ๑) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๔ ภาค เพื่อแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร พื้นที่จังหวัด ๒) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบตามกรอบ
แนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ใน
การผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วม ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือก่อเกิดเป็นวาระด้านคุณธรรมของชาติ และสร้างความร่วมมือกับ
นานาชาติในประเด็นคุณธรรมร่วม ๓) สนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงานตามกรอบ
แนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ผ่านกลไกระดับกระทรวง ทั้ง ๒๐ กระทรวง
และกลไกระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีกิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
๑. วิเคราะห์ ข้ อมูลจากแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ที่ เกี่ยวข้องด้ านคุณธรรม และข้อมู ลการส ารวจ
สถานการณ์ด้านคุณธรรมภาพรวมของสังคมไทย และนาผลการวิจัยด้านคุณธรรมจากปีที่ผ่านมา
เพื่อกาหนดกรอบประเด็นหลักและจัดทาแนวทางในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
ทั้งในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๒
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กิจกรรม
๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาคส่วนต่างๆ เพื่อบูรณาการการจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนคุณธรรมใน
ต่างประเทศ
๓. จั ดตั้ งกลไกคณะกรรมการ/คณะท างานจั ดสมั ชชาคุณธรรมในระดับจั งหวัด ภู มิ ภาคและ
ระดับชาติเพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
๔. สมั ชชาคุ ณธรรมระดั บจั งหวั ด/ภู มิ ภาค เพื่ อเป็ นเวที กลางการเป็ นระดมความคิ ดเห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปี
ที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และนาเสนอผลงานรูปธรรมด้านคุณธรรมของ
องค์กรเครื อข่ายภาคส่ วนต่างๆ และผลั กดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุ ณธรรมระดับจังหวัด
ภูมิภาคตามวงรอบสมัชชาคุณธรรม
- เป้าหมายเพื่อขยายผลสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนาร่องใน ๔ ภูมิภาค
- สร้างกลไก (ตัวแทน/แกนนาส่งเสริมคุณธรรม แบบไม่เป็นทางการในทุกจังหวัด)
- จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมกลุ่มต่างๆในระดับพื้นที่จังหวัดนาร่องใน ๔ ภูมิภาค เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมของกลุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาค
- จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดใน ๔ ภูมิภาค
- กระบวนการติ ดตาม ขยายผลการขั บเคลื่ อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ ขององค์ กรภาคี
เครือข่ายงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
๕. สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ เพื่อเวทีกลางของการเชื่อมโยงและรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมของ
หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็น
ข้อตกลงหรือพันธะสัญญาร่วมกันของเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมตามบริบทของ
แต่ละองค์กร และเป็ นเวทีน าเสนอผลงานรูปธรรมด้านคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายภาคส่วน
ต่างๆ จากการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และการผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านคุณธรรมในขณะนั้น นาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
- เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรทั้งระดับนโยบาย หน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อ
กาหนดประเด็นงานและขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
- พั ฒนาประเด็ นจากการจั ดงาน เพื่ อยกระดั บสู่งานวิ จัยส าหรั บน าเสนอนโยบายระดั บชาติ
ร่วมกับสถาบันวิชาการด้านการวิจัย
- เวทีเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
- จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
- เวทีขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
๖. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมกับนานาชาติ
๖.๑ เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือ เพื่อเริ่มต้นพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรจาก
นานาชาติด้านจิตอาสา
๖.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาระบบการปลูกฝังคุณธรรมของประเทศที่ทา
ความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม
๖.๓ กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน (เยาวชนอาเซียน)

ระยะเวลา
ต.ค. ๖๒ – พ.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๒ – ธ.ค. ๖๒
ม.ค. ๖๓ – พ.ค. ๖๓

มิ.ย. ๖๓ – ก.ค. ๖๓

ม.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๓
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กิจกรรม
ระยะเวลา
- ประชุมวางแผนและประสานงานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและ
อาเซียน
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมเยาวชนอาเซียน และการสร้างสรรค์สื่อให้แก่บุคลากรของ
องค์กรหลักและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในประเทศและอาเซียน
- จัดสัมมนาวิชาการเพื่อสรุปบทเรียนและพัฒนาต้นแบบและแนวทางขยายผล
๗. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓
- สนับสนุนด้านการดาเนินงานกลไก คณะกรรมการ/คณะทางาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ตลอดปีงบประมาณ)
ด้านคุณธรรม (กลไกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ /คณะกรรมการปฏิรูป /อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง)
๘. การประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ในรูปแบบการจัดเวทีหรือการใช้ พ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓
แบบส ารวจติ ดตามรายงานผลการด าเนิ นงานเพื่ อน าข้ อมู ลมาพั ฒ นาปรั บปรุ งการด าเนิ น
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมครั้งต่อไป
๑๐. การติดตามประเมินผล :
รายงานผลปฏิบัติงาน

 รายเดือน

 รายไตรมาส

 รายปี

๑๑. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบและตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
- มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดนาร่องใน ๔ ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
- จานวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า
๒๕๐ องค์กร
- เกิดข้อตกลงร่วมกัน/ประกาศเจตนารมณ์ ที่มีแนวทางการส่งเสริม ขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมใน
ระดับองค์กร จังหวัดภูมิภาค และระดับชาติ ที่เป็นผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม
- เกิดกลไกผู้ประสานงานคุณธรรม ในระดับจังหวัดนาร่องทุกจังหวัด
- ฐานข้อมูลบุ คคล องค์กร เครือข่ายที่ดาเนินการด้านคุณธรรม จากการกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายคุณธรรมเผยแพร่ขยายผลแก่ผู้สนใจ
ผลลัพธ์
- ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ทาให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน เครือข่ายในการกาหนดแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
- กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็ นเวที กลางของการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การผลั กดันข้อเสนอเชิ งนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม นาสู่การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับองค์กร/พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
- เกิดกลไกการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ อันเป็นผลจากเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ
- องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับและเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
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- เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับนานาชาติ
ผลกระทบ
- หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม สามารถนากรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ระดับต่างๆ ไปกาหนดเป็ นแนวนโยบาย/แนวทาง/แผนงานการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร /พื้นที่/
สังคมไทย ในบริบทต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. จานวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและ
ประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม
๒. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
ภูมิภาค ระดับชาติ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๓. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพื้นที่นาเสนอผลงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
๔. จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ระดับต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม /การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ
๕. มีระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายคุณธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้ง
ในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมไปขยาย
ผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
๒. ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
คุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมและนาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องค์กร
ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร/กรณี
ตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
จานวน ๑ ฐานข้อมูล
มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องค์กร
ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง
-

-

๑๒. เงินงบประมาณโครงการที่ขอตั้ง (ทั้งโครงการ)
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามภารกิจ
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวม
๒๕๖๐
๕,๔๘๒,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๔๘๒,๐๐๐
๒๕๖๑
๙,๙๑๔,๓๐๐
๙,๙๑๔,๓๐๐
๒๕๖๒
๑๑,๒๒๐,๐๐๐
๑๑,๒๒๐,๐๐๐
๒๕๖๓
๑๑,๑๖๒,๗๐๐
๑๑,๑๖๒,๗๐๐
๒๕๖๔
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๖๒,๗๗๙,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๗๒,๗๗๙,๐๐๐
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๑๓. รายการ การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วย: บาท

ที่
รายการค่าใช้จ่าย
๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดนาร่องในภูมิภาค และระดับชาติ
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
๑.๑ สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับภูมิภาค ๔ ภาค เพื่อขยายผลการจัดสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยมีกระบวนการ/
กิจกรรมหลักๆ เหมือนกันในแต่ละภูมิภาค
๑) การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมการจัดงานร่วมกับองค์กรภาคีในพื้นที่แต่ละภูมิภาค
๒) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดในพื้นที่ ๔ ภูมภิ าค
๓) การประชุมสรุปผลและติดตามการขับเคลื่อนหลังงาน ใน ๔ ภูมิภาค
๔) ค่าจัดทาวีดีทัศน์ถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค
๑.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๑) ค่าใช้จ่ายเวทีระดมความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ โดยการประชุมองค์กรเครือข่ายในส่วนกลางและตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความ
เข้าใจและวางแผนการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติร่วมกัน
๒) ค่าใช้จ่ายเวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (Pre–assembly)
๓) ค่าใช้จ่ายดาเนินงานวิชาการและการจัดทาองค์ความรู้ เพื่อประกอบการแลกเปลี่ยนของประเด็นการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมของ ๖ กลุ่มเครือข่าย
๔) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร
๕) เวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๖) การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
๒ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมกับนานาชาติ
๒.๑) เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมนานาชาติด้านจิตอาสา
๒.๒) การสารวจและสังเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรมจากของกลุ่ม องค์กรของประเทศอาเซียนเพื่อ
จัดทาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียน
๒.๓) เวที สั มมนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กระบวนการส่ งเสริมคุ ณธรรมในประเทศอาเซียนและนานาชาติ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ สถาบันการศึกษา แกน
นาเด็กเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒.๔) ค่าใช้จ่ ายการจัดทาองค์ความรู้สรุปผลการขับเคลื่ อนกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในประเทศ
อาเซียนและนานาชาติ ในปี ๒๕๖๓
๓ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๓.๑) จัดทาองค์ความรู้ สื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบ
แนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย
3.2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้ นการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมใน
ระดับกระทรวง

จานวนเงิน
8,69๒,700
๔,๑๔๓,๔๐๐
๖๑๖,๘๐๐
๒,๖๒๘,๘๐๐
657,800
240,000
๔,๕๔๙,๓๐๐
๑๓๘,๔๐๐
270,100
412,000
๓,๒๕๘,๘๐๐
270,000
๒๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
99,000
1๐๐,๐๐๐
714,000
87,000
๑,๔๗๐,๐๐๐
360,000
456,000
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย
๓.3) จั ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทระดับจังหวัดใน ๔
ภูมิภาค
รวมเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
654,000
๑๑,๑๖๒,๗๐๐

๑๔. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
๑.กลุ่มเป้าหมาย
- ดาเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระดับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย และกลุ่ม
เครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่จังหวัด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวั ด อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมระดับจังหวัด สานักงาน
จังหวัด สานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด สานั กงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ศูนย์คุ้มครองจริยธรรมประจา
จังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น/ท้องที่ ฯลฯ
- หน่วยงานภาคประชาสังคม และภาคประชน อาทิ สภาองค์กรชุมชนตาบล สภาวัฒ นธรรมจังหวัด
กลุ่มสวัสดิการสังคม สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
๓. อิทธิพลที่มีต่อโครงการ
- หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณธรรมของ
สั งคมไทยทุ ก ระดั บ รวมถึงการผนึ ก กาลั งการท างานร่ว มกั น แบบบู รณาการโดยเฉพาะ ๕ กระทรวงหลั กใน
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ซึ่งจะทา
ให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
๔. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานและงบประมาณร่วมกัน และทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือพันธสัญญา หรือประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนงานระหว่างองค์กรภาคีที่
เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน
ขับเคลื่อนในประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็น สมาชิกสมัชชาคุณธรรมอย่างเป็นระบบ
๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ
๒. เกิดการขับเคลือ่ นวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง
๓. หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถนาปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศ
เจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ดาเนินการ
๔. ทาให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมแก้ไขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย
รวมทั้งส่งเสริมการนานโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
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๑๖. การติดตามและประเมินผล
ศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) จะจัดให้ มีการวิจัย และสร้างเครื่องมือในการติดตามประเมินผลใน
สองส่วน
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรมและหน่วยงานองค์กร
ภาคีภ าคส่ วนต่างๆ ที่น ากรอบแนวทางการดาเนินงานจากข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฏิญญาคุณ ธรรม /ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร เพื่อประเมินผลสาเร็จด้านปริมาณ ด้าน
คุณ ภาพ การมีส่ ว นร่ว ม และความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาปรับปรุง
รูปแบบการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป
ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการดาเนิ นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของหน่วยงาน
ระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม/ขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงสิ้นปี
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ระบบพฤติกรรมไทย)
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๒,๕๙๒,๐๐๐ (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ๓.๑
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและนวัตกรรม
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้องกับแผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและ ความเป็นไทย
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑. นายยงจิรายุ อุปเสน
เบอร์โทร ๐๘๓-๑๙๙-๙๕๑๔
๒. น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า
เบอร์โทร ๐๘๑-๕๓๐-๔๑๖๑
๑. หลักการและเหตุผล
จากการสารวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑)
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ
www.esrisk.com ที่มุ่งเน้นสารวจสถานการณ์ คุณธรรมระดับสังคมและระดับองค์กร พบว่าในภาพรวมของสังคม ปัญหา
วิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทยที่มีความรุนแรงสูงสุด ๕ ลาดับแรก คือ ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน
(ค่าเฉลี่ย ๔.๑๓) รองลงมาคือปัญหาด้านจิตสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕) ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม่มีความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒) ปัญหาขาดระเบียบวินัย
ไม่เคารพกติกา กฎหมาย(ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒) และปัญหาขาดความสามัคคีเกิดความขัดแย้งในสังคม ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมี
สัมมาคารวะไม่เคารพผู้ใหญ่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ ๓.๗๓)
ในประเด็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริม พบว่าคุณธรรม ๕ อันดับแรกที่ควรส่งเสริมมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต ยึด
มั่นในความถูกต้อง ต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖) รองลงมาคือ ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย
๔.๒๗) การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของสังคม (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔) การดาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง
(ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓) และ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐)
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สาหรับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กร จากการสารวจพบว่าปัญหาด้านคุณธรรมในองค์กร ๓ ลาดับแรก คือเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม (ร้อยละ ๑๖.๒๙) รองลงมาคือขาดระเบียบวินัย (ร้อยละ ๑๕.๘๕) และขาดความสามัคคี
(ร้อยละ ๑๐.๒๑) โดยในทางปฏิบัติองค์กรต่างๆ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กรมากที่สุด (ร้อยละ ๓๙.๔) รองลงมา
คือการส่งเสริมภาคีเครือข่ายชุมชน (ร้อยละ ๓๒.๗) และประชาชนทั่วไป (ร้อยละ ๑๕.๙) ซึ่งประเด็นคุณธรรมที่ดาเนินงาน
มากที่สุด คือ จิตอาสา (ร้อยละ ๘๑.๗) รองลงมาคือ สุจริต (ร้อยละ ๗๔.๗) พอเพียง (ร้อยละ ๗๐.๖) และวินัย (ร้อยละ ๗๐.๒)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรม บทบาทขององค์กรในฐานะที่เป็นหน่วยทาง
สังคมที่เชื่อมโยงทั้งในระดับปัจเจกและสังคมเป็นตัวแปรสาคัญในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรม กล่าวคือ เมื่อองค์กรต่างมี
กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้คนในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมรวมทั้งเกิดการเชื่อมโยง
ข้ามองค์กร ข้ามภาคส่วนก็จะนาไปสู่การสร้างระบบนิเวศมนุษย์ที่เอื้อกับการพัฒนาด้านคุณธรรมในภาพรวมของสังคม
การสร้างระบบนิ เวศมนุ ษย์เป็ นประเด็นที่ มีนั ยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแนวนโยบายซึ่ง
ประกอบไปด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยในส่วนของการพัฒนาคนให้เป็นคนดีนั้นดาเนินการผ่านการปลูกฝัง
ค่านิยมในการดาเนินชีวิต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
ชุมชนและสื่อสารมวลชนเป็นฐาน ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ๓) แผนแม่บทส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โดยกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศมนุษย์ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมที่สาคัญคือการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะ “นวัตกรรมทางสังคม” ที่หมายถึงแนวความคิดใหม่ (ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบ) ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์และหรือการร่วมมือกันทางสังคมรูปแบบใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือนวัตกรรมที่ ดีทั้ง
สาหรับสังคม และเสริมสร้างความสามารถในการลงมือทาร่วมกันของสังคม (มานซินี่, เอซิโอ, ๒๕๖๑: หน้า ๓๙)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ข้อที่ ๓ ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
และปลูกฝั งคุณธรรม เผยแผ่ ความรู้ รณรงค์ ปลู กจิตส านึกด้านคุณธรรมให้ แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย จึงได้จัดทาโครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม รวมทั้งแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการติดตามและรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๑.๑ เครื่องมือเก็บ ข้อมูล รายงานสถานการณ์ คุณธรรมสั งคมไทย จานวน ๑ ชุดที่ ครอบคลุม ๖
ภูมภิ าค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๒.๑ เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ล รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทยครอบคลุ ม ๕ ภู มิ ภ าค คื อ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
พื้น ฐานในการกาหนดนโยบายการส่ งเสริมคุณ ธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่ งเสริม
คุณธรรมในระดับพื้นที่
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๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
งาน/กิจกรรม
๑ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์
คุณธรรม

ระยะเวลา
๑ ต.ค. ๒๕๖๒ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

งบประมาณ
๒,๕๙๒,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนา
องค์ความรู้
นวัตกรรม

๗. งบประมาณ
ระบุงบประมาณภาพรวมโครงการ จานวน ๒,๕๙๒,๐๐๐ (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
และแสดงรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในตาราง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
๑

รายการค่าใช้จ่าย
พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
เครื่องมือตามกรอบแนวคิด ใน ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๑.๑ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคเหนือ
๑.๒ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑.๓ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคกลาง
๑.๔ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันออก
๑.๕ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคตะวันตก
๑.๖ พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมภาคใต้
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

จานวนเงิน
(บาท)
๒,๕๙๒,๐๐๐

๘. ผลผลิต
๘.๑ เครื่องมือเก็บ ข้อมูล รายงานสถานการณ์ คุณ ธรรมสังคมไทย จานวน ๑ ชุดที่ครอบคลุ ม ๖ ภูมิภ าค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
๙. ผลลัพธ์
๙.๑ เครื่องมือเก็บ ข้อมูล รายงานสถานการณ์ คุณ ธรรมสังคมไทย จานวน ๑ ชุดที่ครอบคลุ ม ๖ ภูมิภ าค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ)
๑. เครื่ อ งมื อเก็ บข้ อมู ลรายงาน
สถานการณ์ คุ ณธรรมสั งคมไทย
จานวน ๑ ชุดที่ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก ภาค
ตะวันตก ภาคใต้)
ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. เครื่ อ งมื อเก็ บข้ อมู ลรายงาน
สถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั ง คมไทย
ครอบคลุ ม ๖ ภู มิ ภ าค (ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

- ผลผลิตที่ดาเนินการแล้ว - รายงานผลการดาเนินงาน - กลุ่ ม งานพั ฒ นาองค์
เสร็จ
และผลผลิ ต ที่ ด าเนิ น การ ความรู้นวัตกรรม
แล้วเสร็จ

- การนาเครื่องมือเก็บข้อมูล - การส ารวจความพึ งพอใจ - กลุ่ มงานพั ฒ นาองค์
รายงานสถานการณ์คุณธรรม การใช้ประโยชน์ ของข้อมู ล ความรู้นวัตกรรม
ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
จากเครือข่ายทางสังคมที่รับ
บริการจากศูนย์คุณธรรม

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ เกิดเครื่องมือเก็บข้อมูล รายงานสถานการณ์คุณธรรมที่สนับสนุนงานส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อ โครงการ : โครงการวิจั ย และนวัตกรรมระบบพฤติ กรรมไทย (กิจ กรรมส่ งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี)
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนแม่บท
การบริการและประสิทธิภาพภาครัฐ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตมิชอบและธรรมภาบาลในสังคมไทย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 สอดคล้ องกั บแผนงานจั ดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ : แผนงานยุ ทธศาสตร์ปรับเปลี่ ยนค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรม
 นโยบายหลักของรัฐบาล (ระบุ) ข้อ ๑๑. การปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐ , ๑๑.๓ พัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ระบุ) ข้อ ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 นโยบายรัฐมนตรีประจากระทรวงฯ ๔. หลักธรรมาภิบาล
 อื่น ๆ (ระบุ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๕๒๒ โทรสาร ๐๒-๖๔๔๔๙๐๑
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ "องค์กรขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้คน
ไทยเป็นพลเมืองคุณธรรม " และมีภารกิจที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทาง
สังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือ
กรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย รวมถึงภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเครือข่ายทางสังคม ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community learning organization) และประสานความ
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ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
และนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร ศูนย์คุณธรรมจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
ขับเคลื่อนสังคมผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงรากฐานวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วย นวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ (Open
Data) ผ่านช่องทาง ต่างๆ เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทัล และการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เพื่อการเตรียมความ
พร้อมของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของศูนย์คุณธรรมให้สามารถบริการฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อพัฒ นาระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ ข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านคุณ ธรรม ที่ สามารถ
ตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-Time ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และยกระดับ
การให้บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงกับระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big
Data) ผ่านช่องทางต่างๆ ได้
๒.๒ เพื่อพัฒ นาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านคุณ ธรรมที่สามารถนาข้อมูลไปประมวลผล
วิเคราะห์ (Analytics) เชิงพฤติกรรมของคนไทย ไปสู่การติดตามประเมินผลสถานการณ์ด้านคุณธรรมได้
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้
ด้านคุณธรรม (Knowledge & innovation Database) ตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-Time จานวน ๑ ระบบ
๓.๑.๒ มี ร ะบบสารสนเทศเว็บ ไซต์ และ โมบาย แอปพลิ เคชั น (Mobile Application) ที่ ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการติดตามสถานการณ์คุณธรรม และดัชนีชี้วัดความสุข
ด้านคุณธรรมจานวน ๑ ระบบ ๑ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application)
๓.๑.๓ มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม (E-Learning) ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจานวน ๑ ระบบ
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ ศูนย์คุณธรรมมีระบบในการให้บริการประชาชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณธรรม (Big-data) ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
๓.๒.๒. ศูนย์คุณธรรมมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และการติดตามประเมินผล
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรมได้
๓.๒.๓ ศูนย์คุณธรรมมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม ผ่านเว็บไซต์ สื่อสั งคมออนไลน์ และ โม
บายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นได้
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานครฯ
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
งาน/กิจกรรม
๑ การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
ในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ

ระยะเวลา

งบประมาณ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๔,๗๕๐,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๗. งบประมาณ
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ : บาท
๑. การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
๔,๗๕๐,๐๐๐
ให้บริการ (E-Service) ของศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ (Open Data) แก่
ประชาชน เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทัลและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
๑.๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
๑,๔๕๐,๐๐๐
(Moral E-Service) ระบบศู นย์ ข้ อมู ลกลางที่ รวบรวมข้ อมู ลนวั ตกรรมและองค์ ความรู้ ด้ าน
คุ ณธรรม ทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่ อให้ บริ การฐานข้ อมู ลแก่ ประชาชนผ่ านช่ องทางในการ
ให้บริการในรูปแบบดิจิทัล
- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและออกแบบ ระบบเว็บไซต์ และระบบการให้บริการข้อมูลผ่าน (Smart
Card) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าจ้างบุคลากรผู้จัดการโครงการ ระดับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป ๕ –๑๐ ปีขึ้นไป สาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Manager)
ค่าจ้างบุคลากรผู้พัฒนาออกแบบระบบและฐานข้อมูล ระดับวุฒิปริญญาตรี ๕ –๑๐ ปีขึ้น
ไปสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst & Developer)
*อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

- ค่าใช้จ่ายการพั ฒนาและออกแบบ ระบบฐานข้อมูลนวัตกรรม และองค์ความรู้ การแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น QR CODE, E-Book
 งานวิจัย/ถอดองค์ความรู้
 บทความ/กรณีศึกษา
 สื่อมัลติมีเดีย / วีดีทัศน์
ค่าจ้างบุ คลากรผู้ พัฒนาออกแบบระบบและฐานข้อมูล ระดับวุฒิ ปริญญาตรี ๕ –๑๐ ปี
ขึ้นไปสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst & Developer)
ค่ าจ้ างบุ คลากรผู้ พั ฒนาระบบระดั บวุ ฒิ ปริ ญญาตรี ๕ –๑๐ ปี ขึ้ นไป สาขาวิ ชาชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer)
*อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

- ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดทาข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ระดับ
กระทรวง
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลและการดูแลบารุงรักษาระบบ
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ : บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ และคณะทางานติดตามประเมินผล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอกสารรายงานสรุปการพัฒนาระบบ
๑.๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อพัฒนาทุนชีวิต (Moral E-Learning) ระบบ
๑,๔๐๐,๐๐๐
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรม (E-Learning) ในรูปแบบแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของเครือข่ายทาง
สังคม เพื่อลดการเหลื่อมล้าทางสังคม ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community learning
organization) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ต้นแบบองค์กรคุณธรรม และแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
- ค่ าใช้ จ่ ายการพั ฒ นาและออกแบบระบบเว็ บไซต์ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ านคุ ณ ธรรม
(E-Learning) โดยใช้ AI เทคโนโลยี หรือ Chat bot เพื่อสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community
learning organization)
บุ คลากรผู้ จั ดการโครงการ และผู้ ออกแบบระบบ ระดับวุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป ๕ –๑๐ ปี
ขึ้นไป สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุ คลากรผู้ พั ฒนาระบบระดั บวุฒิ ปริญญาตรี ๕ –๑๐ ปี ขึ้ นไป สาขาวิชาชี พเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Programmer)
*อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

- ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าข้อมูลเว็บไซต์และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลนวัตกรรม
และองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และการดูแลบารุงรักษาระบบ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ และคณะทางานติดตามประเมินผล
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอกสารรายงานสรุปการพัฒนาระบบ
๑.๓ การพั ฒนาระบบรายงานสถานการณ์ ด้ านคุณธรรม (Moral E- Monitoring) ระบบ
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น (Website+ Application) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Analytics) เพื่อการติดตามและรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ที่ครอบคลุม ๖
ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและออกแบบระบบเว็บไซต์ (Website) แสดงผล สถานการณ์คุณธรรม
เชิงพื้นที่การแสดงผลในระดับ ภาค/จังหวัด/เครือข่าย/ประเภทองค์กร
- ค่าใช้จ่ ายในการพัฒนาและออกแบบโมบายแอพพลิ เคชั่น (Mobile Application) แสดงผล
สถานการณ์คุณธรรมเชิงพื้นที่ การแสดงผลในระดับ ภาค/จังหวัด/เครือข่าย/ประเภทองค์กร

๑,๙๐๐,๐๐๐

*อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย กลุม่ วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

- ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าข้อมูลเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และการดูแลบารุงรักษาระบบ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทางานติดตามประเมินผล x ๕ ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เอกสารรายงานสรุปการพัฒนาระบบ
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
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๘. ผลผลิต
๘.๑ ระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านคุณธรรม (Knowledge & innovation
Database) ๑ ระบบ
๘.๒ ระบบสารสนเทศรายงานสถานการณ์ด้านคุณธรรม (Data Analytics System) ๑ ระบบ ๑ โมบายแอปพลิเคชัน
(Mobile Application)
๘.๓ ระบบสารสนเทศเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม (E-Learning) จานวน ๑ ระบบ
๙. ผลลัพธ์
๙.๑ ศูนย์คุณธรรมมีระบบในการให้บริการประชาชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่รองรับการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ได้
๙.๒ ศูนย์คุณธรรมสามารถติดตามประเมินผลในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม โดยการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ รองรับการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล ๔.๐ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการ
บริหารงาน และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
๙.๓ ศูนย์คุณธรรมมีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ และ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ในการ
ให้บริการประชาชน ที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทุนชีวิต สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายทางสังคมคุณธรรมได้
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
ผลผลิต (ปริมาณ)
จานวนระบบการให้บริการ ขอบเขตงานกระบวนการ
ติดตามระดับความสาเร็จจากรายงานผล
กลุ่มงาน
ประชาชน
ให้บริการที่นาเทคโนโลยี
การดาเนินงานประกอบกับข้อมูลเชิง
ศูนย์ข้อมูลฯ
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ ประจักษ์ในแต่ละงวดในการพัฒนาระบบ
พัฒนาระบบและฐานข้อมูล ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลผลิต (คุณภาพ)
ระดับความพึงพอใจของ ประเมินผลความพึงพอใจ
ประเมินผลผ่านระบบวิเคราะห์จากสถิติ
กลุ่มงาน
ประชาชนต่อการใช้บริการ ของผู้ใช้งานระบบ
ผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลฯ
ระบบ
สารสนเทศ
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๓.๑ ศูนย์คุณธรรมมีระบบดิจิทัลในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึง
ข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
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๑๓.๒ ศูนย์คุณธรรมมีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล มาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ
การบูรณาการข้อมูลและทรัพยากร ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big – Data) ระดับประเทศได้
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ ๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 นโยบายรัฐบาล ๓.ลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๒
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่มีภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.
๒๕๕๔ วัตถุประสงค์การจัดตังองค์กรตามมาตรา ๗ (๑) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๖๐ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีหน่วยงาน องค์กร
เครือข่ายทังภาครัฐและเอกชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้ร่วมกับ
ภาครัฐ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแห่งชาติ การดาเนินงานตามแผนและอื่นๆ ตามนโยบายรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม นโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ตังขึนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในประเทศ
ศูนย์คุณธรรม จึงขอเสนอ โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการ ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตร
สาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม ให้กับองค์กรภาคีภาค
ส่วนสาคัญๆ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง สถาบันศาสนา
สถาบั นธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและค่านิยมใน
สังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันฯ ทุจริต
ระยะที่ ๓
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมส าหรั บ วิ ท ยากรส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม หลั ก สู ต รส าหรั บ ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม
๒. เพื่ อพัฒ นาวิทยากรคุณ ธรรม เพื่ อให้ บริการความรู้ขยายผลให้ กับองค์กรต่างๆ และพั ฒ นาผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๑. จานวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สาหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน และผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม
อย่างน้อย ๘๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมได้แก่ สถานศึกษา องค์กร
ธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิทยากรส่ งเสริมคุณธรรมที่ ผ่ านการอบรม มีเป้ าหมายอุดมการณ์ ร่วมในการส่งเสริมพั ฒนาองค์กร
คุณธรรมได้อย่างกว้างขวาง
๓. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรมในองค์กรตนเอง
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๕. สถานที่
กรุงเทพ ปริมณฑล และ ๔ ภูมิภาค
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
๑

งาน/กิจกรรม
การพัฒนาวิทยากรและผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม
๑) การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของสังคม
๑. หลักสูตรสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
๒. หลั ก สู ต รส าหรั บ ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาองค์ ก ร
คุณธรรม
๒) การคั ด เลื อ ก/ประสานเชิ ญ ชวนเครือ ข่ ายภาคี ที่ มี ก ารพั ฒ นา
รูปธรรมความสาเร็จ ยกระดับเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
๓) การอบรมตามปฏิทิน
๑. หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (๑รุ่น)
๒. หลักสูตรผู้นาการเปลี่ยนแปลง (๒ รุ่น)
๔) ประเมินผลหลักสูตรและจัดทาข้อมูลทาเนียบ วิทยากร และผู้นา
การเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลา
ต.ค.๒๕๖๒-ก.ย.
๒๕๖๓

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๑,๒๕๕,๐๐๐
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๗. งบประมาณ
๑,๒๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี
ที่
รายการ
๑ งานการพัฒนาวิทยากรและผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย
กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑) หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทางาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครื่องมืออบรม
๒) หมวดค่าดาเนินงานการอบรม ในกลุ่มประเด็นต่างๆ เช่น เป็นผู้นาวิทยากร การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
๑,๒๕๕,๐๐๐
๑๑๒,๓๐๐
๑,๑๔๒,๗๐๐
๑,๒๕๕,๐๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

๘. ผลผลิต
๑. จานวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สาหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่ อนพัฒ นาองค์กรคุณธรรม
อย่างน้อย ๘๐ คน
๙. ผลลัพธ์
๑. มี ห ลั ก สู ต รการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมที่ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาองค์ ก รภาคส่ ว นส าคั ญ ทางสั งคมได้ แ ก่
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิท ยากรส่ งเสริม คุณ ธรรมที่ ผ่ านการอบรม มี เป้ าหมายอุดมการณ์ ร่วมในการส่ งเสริมพั ฒ นาองค์ก ร
คุณ ธรรมและยิ น ดีเป็ น กลไกในการขับ เคลื่อนคุณ ธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒ นาส่ งเสริมคุณ ธรรมร่วมกับศูนย์
คุณธรรมและภาคีเครือข่ายอื่นๆ
๓. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กร
ตนเองได้
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ ต่อ ๒๐๐

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๒

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน
- ไม่มี ๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต (ปริมาณ)
๑. จานวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม อย่าง นับจานวนชินงาน
น้อย ๔ หลักสูตร
หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน, ผู้นา นับจานวนคน
การเปลีย่ นแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม

เล่มหลักสูตร
รายงานการอบรมและรายชื่อ
ผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตร

หัวหน้ากลุ่มงานและ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

อย่างน้อย ๘๐ คน

ผลผลิต (คุณภาพ)
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับ
องค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมได้แก่
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และ
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทีผ่ ่านการอบรม มี
เป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนา
องค์กรคุณธรรมได้อย่างกว้างขวาง
๓. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรม สามารถนาความรูไ้ ปใช้ขับเคลื่อนพัฒนา
องค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง

ประเมินผ่านระบบ
ออนไลน์

แบบประเมินผลการอบรม

นับจานวนครังในการ
อบรม

รายงานการติดตามวิทยากร
ในการนาความรู้ไปใช้อบรม
ขยายผล
รายงานการติดตามผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ในการนาความรู้
ไปใช้ขับเคลื่อนงาน

นับจานวนผู้นาที่นาไป
ความรู้ไปใช้ในองค์กร

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่สนใจพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมและต้องการความรู้ความเข้าใจในหลักคิด
กระบวนการ วิธีการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง มีหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมสามารถเลือกเข้ารับการ
อบรมได้
๒. มีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมและยินดีเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายอื่นๆ
๓. องค์กรต่างๆ ในสังคม มีผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมใน
องค์กรตนเองได้
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โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ 4,086,000 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 สอดคล้ องกั บแผนฯ 12 : ยุ ทธศาสตร์ การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 สอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ ว ยการปองกั นและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 สอดคล้องกับแผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แผนงานยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : (6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการ
งานวัฒนธรรม
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทาง
สังคม
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความ
ร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 644 9900 ต่อ 200 โทรสาร 026444901
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ เบอร์โทร 099 - 4198514
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1. หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนย์คุณธรรม ในปี 2558 – 2562
พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข
ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้าทางสังคม อันเป็นสาเหตุหลักของการทาให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื่อมถอย
ของสังคม ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI ของประเทศที่ตกต่า
อย่างน่าใจหาย
นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้ความสาคัญ
ในการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จริ ตทุ กรู ปแบบ และสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ประกอบกับนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้
มีค่านิยมไทย 12 ประการ สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมล้าในสังคม สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเป็น
ไทย และแผนการปฏิรูปวัฒนธรรมกาหนดเป้าหมาย คนดีสังคมดี โดยมีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ ปั จจุบั น พบว่า องค์กรต่างๆ มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้ เป็น
องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อย่างถ่องแท้
ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560 - 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและ
ประเทศชาติ” โดยเน้ นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้นาในกลุ่มต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี แบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผู้นาการขยายผลสู่สังคมรอบข้างในอนาคต
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้าน
การทุจริต ให้กับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดแล้วจานวน กว่า 800 คน ครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม และเป็นการขยายผลการดาเนินงานโดยวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในรุ่นที่ 1 พัฒนา
ยกระดับไปยังกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 จึงเห็นสมควรในการดาเนิน
โครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่ อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้
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สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทน
ต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้
มีความพร้อมในการขยายผล เพื่ อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้นาด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการ
สร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกื้อหนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มากยิ่งขึ้น
2.3 พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
2.4 เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

- เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

เชิงคุณภาพ

เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป

ค่าเป้าหมาย
จานวน 860 คน
ร้อยละ 80

4. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัด ศูน ย์ กลางในแต่ละภูมิภ าค ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเชียงราย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
5. งบประมาณ
4,086,000 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
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6. ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ
วั ฒนธรรมและมิ ติ ด้ านสั งคม ให้ สอดคล้ องกั บทิ ศทางนโยบายด้ าน
คุณธรรมตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ และครอบคลุ มกลุ่ มเครือข่ายทาง
สั งคม 6 เครือข่ าย รวมถึ งการผลิ ตเครื่ องมื อ ชุ ดความรู้ สื่ อส่ งเสริ ม
คุณธรรมที่หลากหลายตามกลุ่มช่วงวัยต่างๆ
1) รวบรวมองค์ ความรู้ รู ปแบบ วิ ธี การปลู กฝั งและส่ งเสริ ม
คุณธรรมที่ เป็ นวิธีการที่ ดี ในสั งคมไทยและต่างประเทศ ตามลั กษณะ
กลุ่ มเป้ าหมายต่างๆ และจั ดประชุมเครือข่ายต่างๆ เพื่ อวางแนวทาง
เนื้ อหาของหลั กสู ตร เพื่ อร่วมกั นออกแบบกระบวนการและหลั กสู ตร
ฝึกอบรม เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน และมีวิชาการที่มาจากหลายภาค
ส่วน ในลักษณะความร่วมมือ
2) จัดทาสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเปิดตัวโครงการและสื่อที่ใช้ประกอบ การ
อบรมตามเนื้อหาสาระช่วงต่างๆของหลักสูตร
3) จัดพิมพ์หนังสือ ประกอบเนื้อหาการอบรม
2. ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุ ณธรรมระดั บจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด และเปิ ดรั บสมั ครบุ คคล ผู้ แทน
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน แกนนากลุ่มต่างๆ ที่มีความพร้อมจะเข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพสมัครเข้าร่วมอบรมตามกระบวนการคัดเลือกที่
กาหนด
3. จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม จานวน 8 ครั้ง รวม 860 คน
โดยแบ่งเป็น
1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
ทีมาจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จานวน 2 รุ่น
2) กลุ่ มผู้ แทนหน่ วยงานจากกลไกคณะอนุ กรรมการส่ งเสริ ม
คุณธรรมระดับกระทรวง 20 กระทรวงและองค์กรอิสระ จานวน 2 รุ่น
3) กลุ่ มผู้ น าชุมชน กลุ่ มผู้ น าผู้ สูงอายุ กลุ่มผู้ นาเด็กและเยาวชน
กลุ่มผู้นาภาคธุรกิจเอกชน และผู้สนใจ จานวน 4 รุ่น
4. เวทีติดตามผลในระดับพื้นที่ ในการแสดงบทบาทของวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ
1) ค่ าใช้ จ่ ายในการด าเนิ น การท าบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาท้องถิ่นเพื่อดาเนินติดตาม และการค้นหาต้นทุนความดี

เป้าหมาย

งบดาเนินงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

390,000

ผู้แทนเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย
องค์กร ชุมชนคุณธรรม และผู้แทน
หน่วยงานในคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด

21,000

ผู้นาองค์กรหรือตัวแทนองค์กรที่เข้ารับ
การอบรม

2,375,000

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานและ
วิทยากรที่ได้รับการอบรม

1,300,000

76

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น 4 จังหวัดนาร่องใน 4 ภาค
2. จัดสัมมนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
จังหวัด 4 จังหวัด/ภาค
3) จัดทาสื่อส่งเสริมคุณธรรม บทเรียนและประสบการณ์ ส่งเสริม
คุณธรรม ของแต่ละพื้นที่
4)จัดทาธงสัญลักษณ์องค์กร ชุมชนต้นแบบเพื่อมอบให้กับองค์กร
ชุมชนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ภาคละ 10 องค์กร รวม 40 องค์กร
5) การบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ วัสดุ ไปรษณีย์ ฯลฯ
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบดาเนินงาน

4,086,000

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

7. ผลผลิตโครงการ
7.1 ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้สาหรับเผยแพร่ จานวน 2 ชุดความรู้
7.2 เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่ งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จานวน 860 คน
7.3 มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ใน 4 จังหวัดนาร่อง ประมาณ 40 แห่ง ที่มีขีดความสามารถ
ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
8. ผลลัพธ์โครงการ
8.1 วิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรตนเอง
8.2 ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
8.3 มีวิทยากรกระบวนการ (วิทยากรตัวคูณ) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 400 คน ที่สามารถ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายในประเทศ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ เข้ าอบรมและผู้ ได้ รั บ การถ่ ายทอดจากวิท ยากรสามารถคิ ดแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใส
สะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
9.2 คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
9.3 เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป
10. หน่วยงานให้การสนับสนุน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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11. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ผลผลิต (ปริมาณ)
ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้สาหรับเผยแพร่
ตรวจสอบ
จานวน 2 ชุดความรู้
เกิ ดวิ ทยากรตั วคู ณในภาคประชาชนที่ วัดผลภาคปฏิบัติ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม จานวน 400 คน
ผลผลิต (คุณภาพ)
1. วิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรม
รณรงค์ และส่ งเสริมคุ ณธรรม ในองค์ กร
ตนเอง ไม่น้อยกว่า 400 คน
2. มีศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรม ที่
เชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ าย และระหว่ าง
เครือข่ายในภูมิภาค 40 แห่ง ครอบคลุม
4 จังหวัด/ภาค

วัดผลภาคปฏิบัติ

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ

แบบประเมินคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
นายยงจิรายุ อุปเสน

จัดเวทีสรุปผลงาน

แบบสารวจผลภาคปฏิบัติ

นายยงจิรายุ อุปเสน
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โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก
หน่วยงานภายนอก
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โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
๑.หลักการและเหตุผล
สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตปัญหาที่ร้ายแรง ที่ยังไม่สามารถออกจากวิกฤตได้ ที่สาคัญและเห็น
ได้ชัดเจน ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน
ปัญหาการขาดสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ หมักหมมมานาน และคอยฉุดรั้งความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าของสังคมในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ปัญหาสาคัญเหล่านี้ ล้วนมาจาก
ปัญหาการขาดคุณธรรมของคนในชาติ ทั้งคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสามัคคี
ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ หรือ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม จึ งจ าเป็ น ที่ รัฐบาลในปั จ จุ บั น ได้ เล็ งเห็ น
ความสาคัญ ของการพัฒ นาทุนมนุษย์ ที่เป็นรากฐานสาคัญ ของการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยมี
ปรากฏอยู่ ในหลายส่ ว นของนโยบายประเทศ อาทิ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทย ๒๐ ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
สาระสาคัญ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน ในระยะต่อไป คือ การส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม ในทุกระบบ การบูรณาการแผนงานการพัฒนาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด การ
เชื่อมโยงและพัฒ นาเครือข่าย รวมถึงการทุ่งมั่นที่จะสร้างให้สังคมไทย เป็นแบบอย่างที่ดี งามด้าน
คุณธรรม ในนานาชาติ โดยมีคุณธรรมหลักสาคัญ ๔ ประการ เป็นคุณธรรมร่วม เพื่อการส่งเสริม
รณรงค์ในสังคม ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวม ของการส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นไปที่การกากับตรวจสอบ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และ การปลูกฝังเยาวชนในโรงเรียน การ
รณรงค์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่ง
ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ มีคนเกี่ยวข้องทั้งการผลิตและ
การตลาดเป็นจานวนมาก และภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆ ซึ่งยังมีอีกจานวนมาก มี “คน” และ
“องค์กร” จานวนมาก เกี่ยวข้องกับคนทั้งสังคม ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนในองค์กรทุกระดับ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น ประชาชนคนไทย กลุ่มวัยทางาน จึ งมี
ความสัมพันธ์กันในระบบองค์กรในสถานที่ทางาน และการเป็นสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต ค่านิยม รวมถึงการมีคุณธรรมของคนในองค์กรด้วย
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ในระยะที่ ผ่ านมา องค์ ก รภาคเอกชนส่ ว นใหญ่ ได้ รับ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง
ความสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ซึ่งจะเน้นกิจกรรมสร้างสุข ๘ ประการ ได้แก่ / Happy
Body (สุ ข ภาพดี ) / Happy Heart (น้ าใจงาม) / Happy Society (สั งคมดี ) / Happy Relax
(ผ่อนคลาย) / Happy Brain (หาความรู้) / Happy Soul (ทางสงบ) / Happy Money (ปลอด
หนี้ ) / และ Happy Family (ครอบครั วดี ) เป็ น องค์ ก รที่ เห็ น คุ ณ ค่ า ในการพั ฒ นา “องค์ ก รสุ ข
ภาวะ” ที่เน้นการสร้าง “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข และยั่งยืน และส่งผลให้ผลประกอบการ
ขององค์กรดีขึ้น และมีความสนใจที่จะพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข มีความยั่งยืน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี โ ครงการ Happy Heart to Happy Society ที่ มู ล นิ ธิ หั ว ใจอาสา เข้ า ร่ ว ม
ส่งเสริมการให้ ในมิ ติด้านคุณ ธรรม ในระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ส่งเสริม “การให้ ” ในองค์ กร
“การให้” ระหว่างพนักงาน “การให้” ระหว่างพนักงานและองค์กร และ “การให้” ของพนักงาน
และองค์กร ต่อสังคม เพื่ อสร้างให้เกิด “น้าใจงาม (Happy Heart)” และสร้างให้เกิ ด “สังคมดี
(Happy Society)” โดยมีภาคีเครือข่าย Happy Heart ประมาณ ๔๐๐ องค์กร มีองค์กรต้นแบบ
การส่งเสริมเรื่องการให้ อาทิ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์, บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จากัด, บริษัท วี.เพาเดอร์
เทค จากัด, บริษัทแม่น้า สแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน), ฯลฯ มีองค์กรที่สนใจขยายผล เช่น บริษัท
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จากัด, บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน),บริษัท
ไทยเมกิ จากัด, บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท ไทยซันฟู้ด จากัด, ฯลฯ
จากการประชุมร่วมกันสามฝ่าย ระหว่าง สสส. ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา ได้พบว่า
องค์กรในอดีตมุ่งเน้นการเป็น “องค์กรคนเก่ง (องค์กรประสิทธิภาพ)” มุ่งเป้าหมายองค์กร จากการ
มีผลประกอบการที่ดี ต่อมาได้พัฒนามาสู่ “องค์กรสร้างสุข (องค์กรสุขภาวะ)” มุ่งเป้าหมายที่คน
และองค์กร มีความสุข และมีความยั่งยืน เพื่อส่งผลต่อผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ดี ยังมีส่วนสาคัญ
ที่ขาดหายไป ที่จะทาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข ได้อย่างเกิดผลระยะยาว คือ การสร้างเสริมใน
ส่วนของการเป็นผู้ให้ (Happy Heart) และ จิตใจที่มีสุข (Happy Soul) ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญกับ
การพัฒนาภายในตัวคน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม โดยตรง หากมีการดาเนินการในเรื่อง
นี้ร่วมกัน ก็จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กร ให้เป็นไปในทางที่รัฐบาลกาหนดเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ คือ คุณภาพของคนไทย ๔.๐ ที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยที่ สสส. ก็เห็น
ความสาคัญในบทบาทของศูนย์คุณธรรม ที่จะทาให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ใน
ภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ตามที่กล่าว
มาแล้วนั้น
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จากการประเมินร่วมกันสามฝ่าย จึงเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่องค์กรต่างๆ เหล่านั้น ที่เป็น
เครือข่ายองค์กรแห่งความสุข จะเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” ที่เน้น
การสร้าง “คนดี” คือ มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา สร้าง “องค์กรคนดี” ให้มี
ความภาคภูมิใจ สามารถเสริมสร้างให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณค่า และสามารถหนุนเสริมการพัฒนา
“องค์กรสุขภาวะ” Happy ทั้ง ๘ ประการ ให้มีความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถส่งผลให้ผล
ประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน การเริ่มต้นนาร่องเพื่อพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”
กับเครือข่ายและองค์กรภาคเอกชน ที่ให้ความสนใจในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ไปสู่ความ
ยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรมได้ จะเป็นการเริ่มต้น ในการสร้างกระแสการ
ขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อไปด้วย รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ
ใหม่ ( Start Up Thailand) และธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ในอนาคต
ยุทธศาสตร์สาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จึงต้องรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ตระหนักใน
ความรับผิดชอบ และมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” เป็น
แหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี เป็นพลังสาคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทย ๔.๐ คู่กับสังคมคุณธรรม
โดยใช้จุดแข็งของสสส.+ศูนย์คุณธรรม + มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนงาน
 สสส. มี พั น ธกิ จ ส่ ง เสริ ม “องค์ ก รสุ ข ภาวะ” หรื อ “Healthy Organization” หรื อ
“Happy Workplace” ที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ การส่ งเสริม Happy Heart (น้ าใจ
งาม) และการส่งเสริม Happy Soul (จิตใจที่มีสุข ) ซึ่งเป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต
(Spiritual Health)” ให้กับคนทางานในองค์กร และการส่งเสริมคุณธรรม และองค์กร
คุณธรรม ก็เป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต (Spiritual Health)” ให้กับคนทางานในองค์กร
ด้วย โดย สสส. จะมีบทบาทสนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน ในเชิงนโยบายของโครงการฯ ตลอดจนเชื่อมต่อการขับเคลื่อนงานโครงการฯ
ไปยังภาคีเครือข่าย Happy Workplace
 ศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อน
คุ ณ ธรรม โดยศู น ย์ คุ ณ ธรรมจะเน้ น หนั ก การขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม องค์ ก รคุ ณ ธรรม
ภาคเอกชน ในเชิ ง นโยบายของโครงการฯ ร่ ว มกั บ ภาคี ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ และจะใช้
ยุทธศาสตร์ แนวทาง และองค์ความรู้ ของศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ของ
โครงการฯ
 มู ล นิ ธิ หั ว ใจอาสา มี พั น ธกิ จ ส่ ง เสริ ม การให้ แ ละการมี หั ว ใจอาสาในสั ง คม มี ฐ านการ
ขั บ เคลื่ อ นงาน Happy Heart ที่ เข้ ม แข็ ง ทั้ ง มี ภ าคี เครื อ ข่ ายจ านวนมาก และมี อ งค์
ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน
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หลายปี โดยมูลนิธิฯ จะเน้นหนักการขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ที่
เป็นรูปธรรมนาร่องในเชิงลึกของโครงการฯ
โดยใช้ จุ ด แข็ งและศั ก ยภาพของทั้ ง 3 องค์ ก ร มาร่ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานส่ งเสริม “องค์ก ร
คุณธรรมภาคเอกชน” ทั้งการสร้างรูปธรรมนาร่องในเชิงลึก และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในภาพ
กว้าง
๒. เป้าหมายทั่วไป
ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี คือ เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่ นที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดย มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนในองค์กรมีคุณธรรม เป็นฐานในการดาเนินชีวิต ทั้งในที่ทางาน ครอบครัว และชุมชน
และมีการรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี สร้าง
องค์กรคนดี เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเสริมสร้างความสาเร็จ
ในการสร้าง องค์กรที่มีความสุข (Happy Workplace) มากยิ่งขึ้น
๓.๒ เพื่ อ หนุ น เสริม และพั ฒ นาเครื อ ข่ ายองค์ ก รคุ ณ ธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพื่อหนุนเสริม
ให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีพลังและขยายตัวมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อจัดการความรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเกิดการสร้าง
องค์กรคุณธรรม ที่ขยายไปยังองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
๓.๔ เพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ประสานภาคียุทธศาสตร์ภาคเอกชน และภาคียุทธศาสตร์
ด้านนโยบาย เพื่อผลักดัน นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิด
การขยายการส่งเสริมไปยังสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ในวงกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 ภาคีเครือข่าย Happy Heart จานวน ๓๐๐ องค์กร ซึ่งจะเกิดการพัฒนาตนเอง เป็นองค์กร
คุ ณ ธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ องค์ ก ร และเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม ที่ ได้ มี ก ารพั ฒ นาตาม
มาตรฐานที่กาหนดร่วมกันขององค์กรภาคเอกชน ที่เป็นแบบอย่าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ องค์กร
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๕. แนวทางสาคัญในการดาเนินงาน
๕.๑ สร้างเวทีความร่วมมือองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน
 ประสานความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ด้านนโยบาย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน, กระทรวง
วัฒนธรรม, ป.ป.ช.,สภาอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าไทยฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ส่งเสริมและกากับการดาเนินงานขององค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคม
 จัดเวที องค์กรที่ ได้รับการยอมรับ ในสังคม ด้านการส่งเสริมและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม เพื่ อ
แสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน และการเตรียม
ความพร้อมองค์กรต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๕.๒ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
 จัดฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม, คุณธรรมหลัก ๔ ประการ, การพัฒ นาองค์กร
คุณธรรม, ฯลฯ ให้กับภาคีเครือข่าย Happy Heart / เพื่อกระตุ้นความสนใจ และให้ข้อมูล
ความรู้ที่เพียงพอ ในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๕.๓ พัฒนาองค์กรคุณธรรมเชิงลึก โดยการ
 จัดศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบภาคเอกชน ที่เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 ส่งเสริมในระดับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานหลักของแต่ละองค์กร อย่างต่อเนื่อง
โดยมีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่มุ่งให้เกิดการปฏิบัติในวิถีขององค์กร
๕.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
 จัด เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทากิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรมและการพั ฒ นาองค์กรคุณ ธรรม
ระหว่าง องค์กรคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรที่สนใจและตั้งใจจะเข้าร่วมเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 จัดเวทีใหญ่ปีละครั้ง (สมัชชาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน / อาจจะจัดในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ) เป็น Forum การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปความก้าวหน้าประจาปี
 จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาองค์ ก รส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม สู่ ก ารพั ฒ นา
มาตรฐานคุณธรรมในภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานกลาง ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระยะต่อไป
๕.๕ จัดการความรู้ในโครงการฯ
 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ที่ขับเคลื่อนคุณธรรม ร่วมจัดเวที
สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกันขององค์กรต้นแบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือดาเนินงานโครงการฯ /
จัดพิมพ์ พร้อม VCD
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 จัดการความรู้ กระบวนการส่งเสริมและพัฒ นาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสาธารณะ
๕.๖ พัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ในระดับประเทศ
 ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ได้แก่ นสพ., TV, วิทยุ ที่ขับเคลื่อนคุณธรรม และกรม
ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารเผยแพร่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต่อสาธารณะวงกว้าง
 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่มีน้าหนักความสาคัญในระดับประเทศ
เช่น “การมอบรางวัล” ที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณค่าต่อองค์กรที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อ
ยกระดับคุณค่าขององค์กรคุณธรรมภาคเอกชนให้เด่นชัด และเป็นธงนาในการสื่อสารต่อสังคม
วงกว้าง
๖.ระยะเวลาการดาเนินงาน
 ระยะเวลา ๒ ปี ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๗. งบประมาณของโครงการ
 ๑๕,๓๒๔,๐๐๐ ล้านบาท
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ เกิด “องค์กรคุณธรรม” จานวน ๑๐๐ องค์กร ที่มีการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
๘.๑.๒ เกิด “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” จานวน ๕๐ องค์กร ที่มีการดาเนินงานชัดเจน มี
ทีมงานส่งเสริมคุณธรรม และมีกิจกรรมโดดเด่น ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน
๘.๑.๓ มีองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน
จานวน ๓ – ๕ ชุ ด ที่ สามารถเผยแพร่ให้ กั บองค์ กรกลุ่ มเป้ าหมายและองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ อง น าไปใช้
ประโยชน์ได้
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ พนักงานขององค์กรต่างๆ มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรม และ
รูปธรรมที่ดีงามเกิดขึ้นมา ต่อเนื่อง ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม
๘.๒.๒ องค์กรคุณธรรม สามารถเสริมสร้างให้องค์กรภาคเอกชน มีภาพลักษณ์ ที่ดี มีคุณค่า
สามารถเสริมสร้างให้องค์กรมีความสาเร็จในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถหนุนเสริมให้ผลประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน
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๘.๒.๓ สามารถเพิ่ ม รูป ธรรมและเพิ่ ม กระแสของการสร้ า งคนดี มี คุ ณ ธรรม สร้ า งองค์ ก ร
คุณธรรม และสร้างสังคมคุณธรรม ที่จะส่งผลต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคนดี” ต่อไป
๘.๒.๔ เกิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่มีความสาคัญในระดับประเทศ ที่เป็น
การผลักดัน นโยบาย และมาตรการ ในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การ
มอบรางวัล ที่มีคุณค่าต่อองค์กรที่ได้รับอย่างชัดเจน
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1. ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” และ
“ฝ่ายต่างประเทศ”)
1.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
หน่วยงาน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02 644 9900
โทรสาร
02 644 4901
E-mail
sudeot@hotmail.com
suriyadeo@moralcenter.or.th
1.2

ผู้ร่วมงานวิจัย
ผู้ร่วมงานวิจัย 1
ชื่อ
หน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail

081 530 4161
02 644 4901
athanyalak24@gmail.com
thanyalak@moralcenter.or.th

ผู้ร่วมงานวิจัย 2
ชื่อ
หน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ

นางสาวเปรมกมล สมใจ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
088 358 7826
02 644 4901
premkamon07@gmail.com
premkamon@moralcenter.or.th

โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ผู้ร่วมงานวิจัย 3
ชื่อ
หน่วยงาน
สถานที่ติดต่อ

ดร. ชนัญชิดา ทุมมานนท์
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หน่วยงานหลัก
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1.4

หน่วยงานสนับสนุน

-

2. ประเภทการวิจัย

การวิจัยประยุกต์

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย

สังคมศาสตร์

4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) –
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5. คาสาคัญ (Keyword) ของการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ตัวชี้วัดคุณธรรม, การส่งเสริมคุณธรรม, แนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน
Moral indicator, Moral promotion, Normative practice
6. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
จากการสารวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ปี 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม
2561) โดยศู นย์ คุ ณ ธรรม (องค์ การมหาชน) ร่ วมกั บส านั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด วิ ทยาลั ยนวั ตกรรมสั งคม
มหาวิทยาลัยรังสิต และ www.esrisk.com พบว่าปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมในสังคมไทยที่มีความรุนแรงสูงสุด 5 ลาดับ
แรก ดังนี้ ลาดับที่ 1 ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน (ค่าเฉลี่ย 4.13) ลาดับที่ 2 ปัญหาด้านจิตสานึก
สาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 3.95) ปัญหาพฤติกรรม
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.82) ลาดับที่ 3 ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย
(ค่าเฉลี่ย 3.82) ลาดับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองประเด็น คือ ปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม และ
ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ (ค่าเฉลี่ย 3.73) สาหรับสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในองค์กร
3 ลาดับแรก คือ 1. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม (ร้อยละ 16.29) 2. ขาดระเบียบวินัย (ร้อยละ 15.85)
3. ขาดความสามัคคี (ร้อยละ 10.21) (ศูนย์คุณธรรม, 2561ก.)
ในระดับนโยบาย การส่งเสริมคุณธรรรมในสังคมไทยเป็นประเด็นสาคัญ และกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์ที่เน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ
มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นที่มี
ความสาคัญควบคู่กับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม คือการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลความ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีมติให้ขับเคลื่อนให้
เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(พ.ศ.2561-2580) ได้กาหนดเป้าหมายว่า คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็ นไทยมากขึ้นนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สั งคมไทยมีความสุ ข และเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยมีตัวชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมี
จิ ตสาธารณะ การเป็ นอยู่ อย่ างพอเพี ยง การกระท าอย่ างรั บผิ ดชอบ ความเป็ นธรรมทางสั งคม ด้ วยเหตุ นี้ จึ งมี
ความจาเป็นในการพัฒนาดัชนีคุณธรรมในฐานะทีเ่ ป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
7.1 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคล
7.2 เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
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8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ
1. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม 2. นิยามความหมาย “คุณธรรม” “พอเพียง” “วินัย” “สุจริต” “จิตสาธารณะ” และ
“รับผิดชอบ” 3. สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย 4. แนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน (Normative practice)
8.1 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ นิยาม “ตัวชี้วัด” ว่าตัวแปร (Variable) ที่สามารถใช้อธิบายสถานการณ์ในเรื่องต่างๆ
ณ เวลาใดเวลา หนึ่ง ทิศทางการเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ ของสิ่งที่ต้องการวัดกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ
ของตัวชี้วัดมีทั้งในรูปแบบ 1. ตัวแปรเดียว (Simple Variable) 2. ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน (Complex Variable)
3. ดัชนีรวม (Composite Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่นาตัวชี้วัดหลายๆ ตัวมารวมกันให้เป็นตัวชี้วัดเดียวกัน โดยขึ้นกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน ลักษณะของตัวชี้วัดมีทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative Variable) อยู่ในลักษณะข้อความ
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ และตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ที่มีค่าเป็นตัวเลข สามารถระบุได้ว่ามาก
หรือน้อย โดยตัวชี้วัดมี 2 ประเภท คือ 1. ตัวชี้วัดด้านปัจจัยเหตุ แสดงถึงการนาเข้าปัจจัยและกระบวนการดาเนิน
กิจกรรม ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดปัจจัยนาเข้า (Input Indicator) และตัวชี้วัดกระบวนการทางาน (Process Indicator)
2. ตัวชี้วัดด้านปัจจัยผลแสดงถึงผลที่ได้รับจากการใช้ปัจจัยนาเข้าผ่านกระบวนการทางาน ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด
ผลผลิ ต (Output Indicator) ตั วชี้ วัดผลลั พธ์ (Outcome Indicator) ซึ่ งเป็ นผลกระทบ หรือผลที่ เกิ ดต่ อเนื่ องจาก
ผลผลิตหรือการดาเนินงาน (บุศรา แสงอรุณ, 2559)
การทบทวนวรรณกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมในไทยพบว่า ยังไม่มีการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมโดยตรง
ตัวชี้วัดประเภทที่ใกล้เคียง คือตัวชี้วัดการพัฒนาในระดับต่างๆที่มีมิติคุณธรรมซ้อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร ระดับ
ชุมชน ระดับสังคม ซึ่งภายในตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับนี้มีตัวชี้วัดระดับบุคคลซ้อนอยู่ด้วย โดยจากการทบทวนวรรณกรรม
สามารถจัดกลุ่มตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การจัดทาได้ 3 รูปแบบ คือ
8.1.1 ตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐด้วยการ
สารวจหรือเก็บจากสถิติที่มีการจัดทาอยู่แล้ว เพื่อวัดแนวโน้มการพัฒนาระดับประเทศ หน่วยงานหลักมีทั้งในรูปแบบ
ของเครือข่ายนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ทางานเชื่อมโยงกันในระดับโลก อย่างเช่น World Value Survey และ
หน่วยงานที่วางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การส ารวจทั ศนคติ และค่ านิ ยมโดย World Value Survey 2014 ในส่ วนของประเทศไทยที่
เชื่อมโยงกับประเด็นตัวชี้วัดคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ที่จะพัฒนาในโครงการนี้
พบว่ามีข้อคาถามที่ใกล้เคียง 2 คาถาม คือ 1. คุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ได้ที่บ้าน ซึ่งพบว่า 3 ลาดับ
แรก คือ ความรับผิดชอบ 65.7% มัธยัสถ์ ประหยัดเงินและสิ่งต่าง ๆ 53.0 ไม่เห็นแก่ตัว 44.3% และ 2. การ
กระทาที่ยอมรับไม่ได้เลย คือ โกงภาษีหากมีโอกาส 70.0% คนที่รับสินบนในการปฏิบัติหน้าที่ 66.9% (Inglehart,
R., et all, 2014)
ดั ชนี ความอยู่ เย็ นเป็ นสุ ขร่ วมกั นในสั งคมไทย สภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
พัฒนาขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) โดยกาหนดองค์ประกอบ
ของความอยู่เย็นเป็นสุข 6 ด้าน ได้แก่ 1. การมีสุขภาวะ 2. ครอบครัวอบอุ่น 3. ชุมชนเข้มแข็ง 4. เศรษฐกิจเข้มแข็ง
และเป็ นธรรม 5. สภาพแวดล้ อมและระบบนิ เวศสมดุล 6. สั งคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล โดยทบทวนและ
ปรับปรุงใช้วัดผลการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะที่ปรึกษา
โครงการฯ เสนอให้ปรับองค์ประกอบหลักเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. การมีสุขภาวะ 2. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม
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3. สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 4. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล และ 5. การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมระบุ อยู่ในองค์ประกอบหลักที่ 1 การมีสุ ขภาวะ
องค์ประกอบย่อยที่ 3 การมีคุณธรรมและสติปัญญาใฝ่รู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสานึกสาธารณะ 2. มีความสามารถในการเรียนรู้ 3. มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 4. การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ โดยประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสานึกสาธารณะ พิจารณาตัวชี้วัดจากสัดส่วนคดีอาญาต่อ
ประชากรพันคน และร้อยละของประชากร อายุ 13 ปีขึ้นไป จาแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/
หมู่บ้าน และมีดัชนีสุขภาวะทางปัญญาเป็นตัวชี้วัดเสริม (มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2560)
ตัวชี้วัดความจาเป็นพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.) จัดทาโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เป็ นการจั ดเก็ บข้ อมู ลระดั บครั วเรื อนที่ แสดงถึ งสภาพความจ าเป็ นพื้ นฐานในด้ านต่ างๆ เกี่ ยวกั บคุ ณภาพชี วิ ต
โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ตัวชี้วัดข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) มี 5 หมวด 31 ตั วชี้วัด ประกอบไปด้ วย หมวดที่ 1 สุ ขภาพ มี 7 ตัวชี้ วัด หมวดที่ 2 สภาพแวดล้ อม มี
7 ตัวชี้วัด หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด หมวดที่ 5 ค่านิยม มี
8 ตัวชี้วัด
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอยู่ในหมวดที่ 5 ค่านิยม ตัวชี้วัดที่ 26 คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างน้ อยสัปดาห์ ละ1 ครั้ง และตัวชี้วัดที่ 30 ครัวเรือนมีส่ วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น (คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน, 2560)
มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ จัดทาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 11 องคประกอบ 35 ดัชนี 70 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย 1. มาตรฐานความมั่นคงของ
มนุษย์ 2. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้านอาหาร 3. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา 4. มาตรฐาน
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านศาสนาและความเชื่อ 5. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยูอาศัย 6. มาตรฐานความ
มั่นคงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดลอม 7. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ส่วนบุคคล 8. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้าน
ครอบครั ว 9. มาตรฐานความมั่ นคงของมนุ ษย์ ด้ านชุ มชน 10. มาตรฐานความมั่ นคงของมนุ ษยดานเศรษฐกิ จ
11. มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยดานการเมือง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมระบุอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้าน
ศาสนาและความเชื่อ ดัชนีที่ 1 คนไทยไดรับการเผยแพรหลักคาสอนที่ถูกตองตามหลักศาสนา ดัชนีที่ 2 คนไทยปฏิบัติ
ตนถูกหลักศาสนา องค์ประกอบที่ 11 มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ด้านการเมือง ดัชนีที่ 4 คนไทยปลอดจากการ
สูญเสี ยประโยชนจากการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (สานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2547)
8.1.2 ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นพัฒนางานและยกระดับองค์กร
ส าหรั บภาครัฐมี การประกาศใช้ พระราชบั ญญั ติ มาตรฐานทางจริ ยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่ อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการจัดทาประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน โดยมาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ซื่อสัตย์
สุ จริต มีจิ ตส านึ กที่ ดี และรั บผิ ดชอบต่อหน้ าที่ (3) กล้าตัดสิ นใจและกระท าในสิ่ งที่ ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ธรรมและไม่ เลื อกปฏิ บั ติ (7) ด ารงตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี และรักษาภาพลั กษณ์ ของทางราชการ (พระราชบั ญญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม, 2562)
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ขณะที่ภาคเอกชนเป็นในรูปแบบของการเข้ารับการประเมินและรับรอง ตามตัวชี้วัดที่กาหนดโดยจะ
มีสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นตามมา เช่น
มาตรฐานระบบจัดการองค์ กรที่มี คุณภาพคู่จริ ยธรรม (Quality & Ethics Mark: Q-Mark) โดย
คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)
Q-MARK มี 2 หมวด คือ หมวด ก จริยธรรม และหมวด ข คุณภาพ โดย หมวด ก.ระบบบริหารจริยธรรม เน้นการ
บริหารองค์กรและประเด็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีรายการตรวจประเมิน 8
รายการ (ซึ่งในแต่ละรายการมีประเด็นแยกย่อยลงไปอีก) ประกอบไปด้วย (1) จริ ยธรรมในการบริหารทั่วทั้งองค์กร
(2) ระบบงานที่ รับผิ ดชอบต่ อหน่ วยงานรั ฐที่ กากับดู แลให้ ปฏิ บั ติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย (3) ระบบงานที่
รับผิดชอบต่อผู้ใช้สินค้าและผู้รับบริการ (4) ระบบงานที่รับผิดชอบต่อพนักงาน (5) ระบบงานที่รับผิดชอบต่อคู่ค้า
( ผู้รับจ้าง Outsource และ Supplier) (6) ระบบงานที่รับผิดชอบต่อชุมชนใกล้ที่ตั้งองค์กร (7) ระบบงานที่รับผิดชอบ
ต่อการอนุรักษ์พลังงาน (8) ระบบงานที่รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย, 2562)
การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย
ชุดค าถามใน 3 มิ ติ ได้ แก่ มิ ติ เศรษฐกิ จ มิ ติสิ่ งแวดล้ อม มิ ติ สั งคม แบ่ งย่ อยเป็ น 19 หมวด รวมค าถาม 43 ข้ อ
ข้ อค าถามที่ เกี่ ยวข้ องกั บประเด็ นคุ ณธรรมประกอบไปด้ วย มิ ติ เศรษฐกิ จ หมวดที่ 1 บรรษั ทภิ บาล หมวดที่ 2
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริต หมวดที่ 7 การดาเนินการด้านภาษี มิติสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 10 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 11 การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ หมวดที่ 12 ความหลากหลายทางชีวภาพ มิติสังคม หมวดที่ 13 การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม หมวดที่
14 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน หมวดที่ 15 การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน หมวด
ที่ 16 การดูแลพนักงาน หมวดที่ 17 สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทาางาน หมวดที่ 18 การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและสังคม หมวดที่ 19 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
8.1.3 ตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม พบใน 3 รูปแบบ คือ 1. ตัวชี้วัดระดับ
ชุมชน 2. ตัวชี้วัดระดับองค์กร 3. ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงปัจเจกบุคคลกับระบบนิเวศ
8.1.3.1 ตั วชี้วัดระดับชุมชน รูปแบบการทางานเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติที่เป็นการทางาน
ร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักวิจัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่ (Bottom up) ใช้เทคนิควิธี
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดวงสนทนากลุ่ม ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดประเภทนี้ต้องให้ความสาคัญ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือองค์กรชุมชน สร้างเครือข่ายข้อมูลในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกในท้องถิ่น ตัวอย่าง
ของตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ เช่น
ตัวชี้วัดความสุขของประเทศไทย เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขร่วมกับชุมชนในพื้นที่นา
ร่อง 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ โดยเริ่มจากการจั ดวงสนทนา
กลุ่มร่วมกับผู้นาทางภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับ จัดหมวดหมู่เรื่องความสุข หลังจากนั้นใช้งานกระบวนการและการ
จัดเวทีพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันของชาวบ้าน 200 คนใน 4 จังหวัดและนักวิจัย และหลังจากพัฒนา
ตัวชี้วัดแล้วมีการนามาวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยตัวชี้วัดความสุขของ
ประเทศไทย ประกอบไปด้วย 8 หมวด คือ 1. หมวดหลักประกันในชีวิต 2. หมวดการมีรางกายและจิตใจที่แข็งแรง
3. หมวดครอบครัวอบอุน 4. หมวดชุมชนเขมแข็ง 5. หมวดสิ่งแวด ลอมดี 6. หมวดอิสรภาพ 7. หมวดความภาคภูมิใจ
8. หมวดเขาถึงธรรมะวาดวยการอยูรวม (อภิสิทธิ์ ธารงวรางกูร, 2543)
ตั วชี้ วั ดคุ ณ ภาพชี วิ ตและพั ฒนาสั งคม ขั้ นตอนการท างานแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คื อ 1.
ขั้นตอนการศึ กษาสภาพชุมชน เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต โดยแบ่ งเป็ นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
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หลังจากนั้นจึงนาไปสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ การจัดทาตัวชี้วัด ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนเป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้นา
ชุมชน และสมาชิกในชุมชน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547)
แบบประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามหลักธรรมนูญความสุขชุมชน
(ศูนย์คุณธรรม, 2561ค) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของชุมชน โดยอยู่บนหลักของธรรมนูญ
ชุมชน ซึ่งเป็นการกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน ด้วยการพัฒนาทั้ง 3 มิติ คือ ความดี ความสามารถ และความสุข โดย
การจัดทาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 1. ระดมกาลังแกนนาปฏิบัติขับเคลื่อน 2. ทบทวนประเด็นเป้าหมายและตัวชี้วัด
ความสุขชุมชน 3. ร่วมกันร่างธรรมนูญความสุขชุมชน ตั้งคณะทางาน และประกาศแผน ขั้นตอน หรือ Road Map
การจัดทาธรรมนูญความสุขชุมชน 4. รับรองร่างธรรมนูญความสุขชุมชน 5. ประกาศใช้ธรรมนูญความสุขชุมชน เพื่อ
ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยธรรมนูญชุมชนประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ 9 หมวด 35 ตัวชี้วัด คือ องค์ประกอบที่ 1
ความดี ประกอบไปด้วย 3 หมวด คือ หมวดที่ 1 คนดี หมวดที่ 2 วัฒนธรรมดี หมวดที่ 3 ปัญญาดี องค์ประกอบที่
2 ความสามารถ ประกอบไปด้ วย 2 หมวด คื อ หมวดที่ 4 มี อาชี พรายได้ สมดุ ล หมวดที่ 5 มี สภาผู้ น าเข้ มแข็ ง
องค์ประกอบที่ 3 ความสุข ประกอบไปด้วย4 หมวด คือ หมวดที่ 6 สุขภาพดี หมวดที่ 7 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดี
หมวดที่ 8 สังคมอบอุ่น หมวดที่ 9 หลุดพ้นอาชญากรรม
8.1.3.2 ตัวชี้วัดระดับองค์กร รูปแบบการทางานเป็นการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมกันในกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องขององค์กร และมีการกาหนดตัวชี้วัดไปตามบทบาทองค์ประกอบขององค์กร และประเภทขององค์กรที่มี
ความแตกต่างกันไป เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน กองทุนสวัสดิการชุมชน ภาคธุรกิจ
ตัวชี้วัดความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์คุณธรรม, 2558) เป็นการ
สร้างและพัฒนาตัวชี้วัดโดยกิจวิจัยเพื่อท้องถิ่น ซึ่งร่วมกับหน่วยภาคีสังเคราะห์ตัวชี้วัดของสานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานผู้ ตรวจการแผ่นดิน และสถาบันพระปกเกล้ า จัดทาตัวชี้วัดเป็น
3 กลุ่ม คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวัดเป็นระดับการมีส่วนร่วม
และประเมินร่วมกันแบบสามเส้า
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม, 2561ก) พัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายที่ทางานร่วมกับศูนย์คุณธรรม 3-10 ปี โดยศูนย์
คุณธรรมเน้นการส่งเสริมให้โรงเรียนนากรอบมาตรฐานไปทดลองใช้ ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 6 ด้าน คือ มาตรฐานที่
1 ด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 2 ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านนักเรียน มาตรฐานด้านที่ 4
สภาพแวดล้อม มาตรฐานด้านที่ 5 การมีส่วนร่วม มาตรฐานด้านที่ 6 แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คู่ มื อการประเมิ นกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนต าบลด้ านคุ ณ ธรรม และธรรมาภิ บาล
(ศูนย์คุณธรรม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2561) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จัดทาเวทียกร่างพัฒนากรอบมาตรฐานคุณธรรม และธรรมาภิ
บาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลตนเอง ยกระดับ
ด้านมาตรฐานคุณธรรมและธรรมาภิบาล ให้มีสถานะและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น โดยยึดหลักการ “ความดี
ความสามารถ ความสุข”ตามแนวคิดของ อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม โดยประกอบไปด้วย 6 หมวด หมวดที่ 1
การนาองค์กรด้วยหลักคุณธรรม หมวดที่ 2 การได้มาซึ่งคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นธรรม หมวดที่ 3 การกาหนด
แผนพัฒนากองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล หมวดที่ 4 การบริหารและส่งเสริมสมาชิกตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
หมวดที่ 5 การสื่อสารและการติดตามผลเพื่อการอยู่ร่วมกัน หมวดที่ 6 ผลการดาเนินงานเพื่อความยั่งยืน
มาตรฐานองค์กรธุรกิจคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม, 2561ข) เป็นการทางานที่เน้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 เครือข่าย คือ 1. เครือข่ายจังหวัดราชบุรี 2. สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดราชบุรี 3. เครือข่ายของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กระบวนการทางานเป็นการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์
และยกร่างเป็นเกณฑ์มาตรฐานองค์กรธุรกิจคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี และนาเกณฑ์มาตรฐานองค์กรธุรกิจคุณธรรม
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ไปประเมินองค์กรธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 ด้านนโยบายข้อกาหนดด้านคุณธรรมขององค์กร
หมวดที่ 2 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ สุจริต/วินัย/จิตอาสา หมวดที่ 3 ด้านการทาแผน
ส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม หมวดที่ 4 ด้านผลลัพธ์ทางคุณธรรม จริยธรรม
แบบประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี (Happy Moral Index: HMI) (บริษัทริกิ
การ์เม้นส์ จากัด และศูนย์คุณธรรม, 2561) เป็นแบบประเมินที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จากัด
และศูนย์คุณธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบตัวชี้วัดความสุขด้วยคุณธรรมความดี และ
กระตุ้นจิตสานึกการทาความดีเพื่อความสุข โดยเป็นการประเมินตนเองใน 7 มิติ คือ 1. ดีต่อตนเอง 2. ดีต่อครอบครัว
3. ดีต่อเพื่อนบ้าน 4. ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 5. ดีต่อผู้บังคับบัญชา 6. ดีต่อองค์กร 7. ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8.1.3.3 ตั วชี้ วั ดที่ เชื่ อมโยงปั จเจกบุ คคลกั บระบบนิ เวศ เป็ นการพั ฒนาตั วชี้ วั ดที่
พิจารณาปัจเจกบุคคลเชื่อมโยงกับระบบนิเวศที่มีอิทธิพลกับชีวิตของปัจเจกบุคคล ประกอบไปด้วยครอบครัว องค์กร
ชุมชน และสังคม
“เครื่องมือสารวจต้ นทุนชี วิตเด็กและเยาวชนไทย” ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย
(Developmental Assets ; DA) หมายถึ ง ปั จจั ยสร้างหรือคุ ณลั กษณะที่ ดี ที่ ประกอบด้ วยด้ านจิ ตใจ สั งคม และ
วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจ และแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ได้รับการเสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนนี้ย่อมมา
จากการได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในตัวเด็กเอง และจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนและชุมชน ซึ่ง
หากสามารถควบคุมปัจจัยและเสริมสร้างปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสม จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับเด็กและ
เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีสุขภาวะที่ยั่งยืน การพัฒนาเครื่องมือ
สารวจต้นทุนชีวิตสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งจะสารวจทั้งที่เป็นต้นทุนภายในและ
ต้นทุนภายนอกของตัวเด็กเอง อันประกอบด้วย 5 พลัง มีข้อคาถามทั้งหมด 48 ข้อ ได้แก่
1) พลังตัวตน เป็นการรวมพลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง
และพลังการสร้างทักษะชีวิตอันได้แก่ การอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจุดยืนที่ชัดเจน รักความ
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกชนชั้น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเองที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับพฤติกรรม ประกอบ
ไปด้วยคาถาม 15 ข้อ
2) พลังครอบครัว เป็นพลังความรัก ความเอาใจใส่ วินัยและการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง มี
การติดตามและช่วยเหลือที่เหมาะสมเชิงบวก มีปิยวาจาในบ้าน มีความอบอุ่นและปลอดภัยประกอบไปด้วยคาถาม 8 ข้อ
3) พลังสร้างปัญญา เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่มพลังปัญญา ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยคาถาม 11 ข้อ
4) พลั งเพื่ อนและกิจกรรม เป็ นพลั งการท ากิจกรรมในหมู่เพื่ อนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม
ชุมชน เกิดวินัยในหมู่เพื่อน เช่น กิจกรรมออกกาลังกาย การเล่นกีฬา สันทนาการนอกหลักสูตร ประกอบไปด้วยคาถาม 6 ข้อ
5) พลังชุมชน เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร มีความเข้าใจ
เป็นมิตรไมตรี มีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ ดี มีปิยวาจา มีจิตอาสา มีความอบอุ่นความปลอดภัยภายในชุมชน และมี
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบไปด้วยคาถาม 8 ข้อ (สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ, 2551)
ดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ (ศูนย์คุณธรรม, 2562)
เป็นการนาเอางานกระบวนการที่เน้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการระดมสมองที่ประยุกต์มาจากการจัด
กระบวนการในแนวทางจิตตปัญญาศึกษามาใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัด โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบั ติ (Guideline) เพื่อให้ กลุ่มเป้ าหมาย คือองค์กรและชุมชนน าไปกาหนดตัวชี้วัดเองอย่างสอดคล้ องกับบริบท
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดจึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร และชุมชน ควบคู่ไปกับสร้างเครือข่าย
ทางสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย แนวทางพัฒนาตัวชี้วัดประกอบไปด้วย 5 ประเด็น คือ
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พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ และจัดหมวดหมู่เป็นมิติต่างๆ ตามประเด็นคุณธรรมนั้น พร้อมกับเรียง
ระดับตัวชี้วัดตามความเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับระบบ/โครงสร้าง คือ แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่เน้น
ถึงการกาหนดระบบ กลไก มาตรการ กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมที่ ส่ งเสริมให้ เกิดคุ ณธรรม 2. ระดั บปฏิ บั ติการ คื อ
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่เน้นถึงการดาเนินการ การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ 3. ระดับผลลัพธ์ คือ
แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่เน้นถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมคุณธรรม ดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม
ประกอบไปด้ วย “พอเพี ยง” พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. ด้านการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกั บ
เป้าหมาย และ 2. ด้านความมีเหตุมีผล การใช้ความรอบรู้ รอบคอบ “วินัย” พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับขององค์กร/ชุมชน 2. ด้านการมีมาตรฐานการดาเนินงานของระบบต่างๆที่จาเป็น
ขององค์กร “สุจริต” พิจารณาจาก 3 มิติ คือ 1. ความโปร่งใส 2. ธรรมาภิบาลของผู้นา 3. ความซื่อตรงและปราศจาก
ความทุจริต “จิตสาธารณะ”พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม 2. การทางานร่วมกันใน
องค์กร/ชุมชน“รับผิดชอบ” พิจารณาจากความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8.2 นิยามความหมาย “คุณธรรม” “พอเพียง” “วินัย” “สุจริต” “จิตสาธารณะ” และ “รับผิดชอบ”
8.2.1 นิยามความหมาย “คุณธรรม”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นิยามความหมายคุณธรรม ว่าสภาพคุณงามความดี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 นิยามคุณธรรมว่า สิ่ง
ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจ ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป เป็น
เครื่องกระตุ้นผลักดันให้ เกิดความรู้สึ กรับผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่มีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่ งที่ต้องปลูกฝั ง
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นิยามคุณธรรมว่า สภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน
และแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ, 2561)
พระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 นิยามคุณธรรม
ว่า สภาพคุณงามความดีที่สังคมไทยพึงยึดถือเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงชน
คุณธรรม (virtue) คือ แนวโน้มของบุคคลที่จะมีการกระทาในบางลักษณะ ในสถานการณ์ หนึ่ งๆ
โดยแนวโน้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบุคคลนั้น เปรียบได้กับแนวโน้มของลูกบอลที่จะกระเด้งเมื่อกระทบ พื้น คุณธรรมมัก
มีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ความกล้าหาญ ความขยัน ความซื่อสัตย์ และความมีน้าใจ คุณธรรม แสดงถึงคุณลักษณะที่มี
ความคงเส้นคงวาในตัวบุคคล คุณลั กษณะนี้ มิมุ่งหมายถึงลักษณะที่ติดตัวมาแต่กาเนิด อย่าง เช่น พื้นฐานอารมณ์
แต่เป็นผลมาจากการฝึกฝนจนกระทั่งเกิดเป็นความสมัครใจและนิสัย ด้วยความที่ คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่มีความคง
เส้นคงวาของบุคคลเช่นนี้ จึงกล่าวว่าคุณธรรมสะท้อนลักษณะของบุคคล (character) (Collier, 1995 อ้างใน ปกรณ์
สิงห์สุริยา, 2562)
8.2.2 นิยามความหมาย “พอเพียง”
พจนานุ กรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นิยามพอเพียงว่า ได้เท่าที่กะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็
พอเพียงแล้ว
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นิยามพอเพียง ว่าหมายถึงความพอเพียงในการดาเนินชีวิต
แบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง
สังคมและสิ่ งแวดล้ อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (คณะกรรมการส่ งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ, 2561)

95

การจั ดเวทีแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสั งคมคุณธรรม
หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
นิยาม “พอเพียง” ว่าความพอใจ ความภูมิใจในสิ่งที่มี ดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ ไม่ประมาท สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีการเรียนรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (ศูนย์
คุณธรรม, 2562)
8.2.3 นิยามความหมาย “วินัย”
พจนานุ กรมฉบับราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2554 นิยามวินั ยว่า ระเบียบแบบแผนและข้อบั งคั บ
ข้อปฏิบัติ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ นิยามวินัยว่า ระเบียบแบบแผนสาหรับฝึกฝนควบคุม
ความประพฤติของบุคคลให้มีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้า และควบคุมหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย ดีงาม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นิยามวินัยว่า การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้ง
วินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตาม จริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อ
กฎหมาย (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, 2561)
การจั ดเวทีแลกเปลี่ ยน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสั งคมคุณธรรม
หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
นิยาม “วินัย” ว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจ เคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึงค่านิยมที่ดี
และจารีตประเพณีของสังคม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ (ศูนย์คุณธรรม, 2562)
8.2.4 นิยามความหมาย “สุจริต”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้นิยามสุจริตว่า ความประพฤติชอบ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นิยามสุจริตว่า ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธการกระทาที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของ
บุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, 2561)
การจั ดเวทีแลกเปลี่ ยน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสั งคมคุณธรรม
หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
นิยาม “สุจริต” ว่าการปฏิบัติด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เป็นธรรม ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง รวมถึงการ
ปฏิ เสธการกระท าที่ ไม่ ซื่อตรง ไม่ซื่ อสั ตย์ ของบุ คคลอื่นที่ จะก่ อให้ เกิดความเสี ยหาย ทั้ งต่อบุ คคล และส่ วนรวม
(ศูนย์คุณธรรม, 2562)
8.2.5 นิยามความหมาย “จิตสาธารณะ”
สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้านิยามจิตสาธารณะว่า การตระหนักรู้ และ
คานึงถึงการมีส่วนร่วมกัน ที่จะทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือการคานึงถึงผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ที่เป็น
สังคมเดียวกัน (สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558)
“จิตอาสา” เป็นอีกคาหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับคาว่าจิตสาธารณะ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ นิยามจิตอาสาว่า การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของ
ตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทา
ความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย (คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,
2561)
การจั ดเวทีแลกเปลี่ ยน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสั งคมคุณธรรม
หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
นิยาม “จิตสาธารณะ” ว่า ความตั้งใจทาสิ่ งใดสิ่งหนึ่ งเพื่อประโยชน์ ต่อสาธารณะ แม้ไม่ใช่หน้าที่ด้วยความจริงใจ
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เสี ยสละโดยปราศจากผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ รวมถึงการมีจิตส านึกในการไม่ทาสิ่ งที่ส่ งผลกระทบต่อ
สาธารณะ (ศูนย์คุณธรรม, 2562)
8.2.6 นิยามความหมาย “รับผิดชอบ”
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายรับผิดชอบว่า ยอมรับผลทั้งที่ดีและ
ไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทาลงไป หรือที่อยู่ในความดูแลของตน
สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นิยามรับผิดชอบว่า หมายถึงหน้าที่หรือ
พันธะที่ต้องทาบางสิ่งหรือไม่ทาบางสิ่ง (สานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558)
การจั ดเวทีแลกเปลี่ ยน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสั งคมคุณธรรม
หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมเวทีช่วยกันระดมความคิดเห็นและ
นิยาม“รับผิดชอบ” ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจ เคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึงค่านิยมที่
ดี และจารีดประเพณีของสังคม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ(ศูนย์คุณธรรม, 2562)
8.3 สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย
การจัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ศูนย์คุณธรรมได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาใน
2 รูปแบบ คือ 1. การประมวลข้อมูลการจัดทาดัชนีในมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 2. การจัดทาโพลสารวจ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปี 2560 จัดทาในชื่อชุด “มองเรา มองโลก” ประกอบไปด้วย
งาน 3 ชิ้น คือ 1. ทบทวนการจัดอันดับ 4 คุณธรรมของไทยในระดับโลก 2. สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์
ด้านคุณธรรมในสังคมไทย และ 3. รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทาความดีของคนไทย
1. ทบทวนการจัดอันดับ 4 คุณธรรมของไทยในระดับโลก เป็นการทบทวนการจัดอันดับประเทศไทยในระดับ
สากลผ่านมุมมองความดีใน 4 มิติ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
มิ ติ พอเพี ยง พิ จารณาจาก 1. ผลการจั ดล าดั บ Sustainability Scores หรื อคะแนนความยั่ งยื น โดย
RobeccoSAM ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 58 จาก 62 ติดอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศที่มีคะแนนต่า 2. ดัชนีโลกมีสุข หรือ
The Happy Planet Index ประเทศไทยอยู่ กลุ่ ม 10 ประเทศแรกที่ มีคะแนนสู งสุ ด โดยอยู่ในล าดับ 9 จาก 140
ประเทศทั่วโลก
มิติวินัย พิจารณาจาก 1. รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2558 จัดทาโดยองค์การ
อนามัยโลก ประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 36.2 ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับ 2
ของโลกรองจากลิเบีย 2. ผลสารวจการทิ้งขยะลงทะเลโดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Science ต้นปี 2558 ที่ทาการ
สารวจ 192 ประเทศติดชายฝั่งทะเล ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยปล่อยขยะลงมหาสมุทรปริมาณ 1 ล้านตัน
มิ ติ สุ จริ ต พิ จารณาจากดั ชนี ภาพลั กษณ์ คอร์ รัปชั น (Corruption Perceptions Index: CPI) ที่ จั ดท าโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในปี 2559 ประเทศไทยได้ 35 คะแนนจาก 100
คะแนน อยู่อันดับ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก ต่ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 44 คะแนน
มิ ติ จิ ตอาสา พิ จ ารณาจากดั ช นี ชี้ วั ดการให้ ของโลก (World Giving Index) จั ดท าโดย Charities Aid
Foundation (CAF) ผลการสารวจในปี 2559 พบว่าประเทศไทยเป็นลาดับที่ 37 (44 คะแนน) จาก 147 ประเทศ
2. สถานการณ์ สั งคมที่ส่ งผลต่อสภาวการณ์ ด้านคุณธรรมในสั งคมไทย ศู นย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สารวจสถานการณ์คุณธรรมของ
สังคมไทยจากประชากร 2,007 ตัวอย่าง โดยเป็นการสารวจระดับของสถานการณ์ปัญหา และประเด็นคุณธรรมทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาพรวมของ
ประเทศไทย โดยปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมที่สมควรได้รับการแก้ไข 5 อันดับแรก คือ
97

1. ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน การขาดความซื่อสัตย์สุจริต
2. ปัญหาจิตสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
3. ขาดระเบียบวินัยไม่เคารพกติกา กฎหมาย
4. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง
5. คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่
ประเด็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริมในสังคมไทย 5 อันดับแรก คือ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง
2. ดาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง
3. การมีจิตอาสามีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
4. มีวินัยต่อตนเองและสังคม
5. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทาความดีของคนไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประมวลข้อมูลผู้ตั้ง
ปณิธานความดีระหว่างเดือนธันวาคม 2559-พฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 6,764 คน โดยจาแนกตามประเด็นคุณ
ธรม 4 ประเด็น พบว่าประเด็นที่คนตั้งปณิธานมากที่สุด คือ พอเพียง (30%) อันดับ 2 คือ วินัย (27%) อันดับ 3 คือ
สุจริต (22%) อันดับ 4 คือ จิตอาสา (21%) (ศูนย์คุณธรรม, 2560)
สารวจสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย (ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561) ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ
www.esrisk.com ที่มุ่งเน้นสารวจสถานการณ์คุณธรรมระดับสังคมและระดับองค์กร แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการสารวจสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย รวบรวมแบบสารวจสถานการณ์จาก
ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค (ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้)
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1,200 คน สุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ Taro Yamane ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ได้ขนาด
กลุ่ มตัวอย่ างจ านวน 300 คน ท าการสุ่ มอย่ างง่าย โดยแจกแบบสอบถามในงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง และ
ภาคเหนือ และจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในภูมิภาคที่ยังไม่ได้มีการจัดงาน คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น จานวน 608 ฉบับ นามาใช้ในการศึกษา
ผลสารวจระดับความรุนแรงของวิกฤติคุณธรรมด้านต่างๆ พบว่า ปัญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด 5 ลาดับแรก
คือ ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือปัญหาด้านจิตสานึกสาธารณะ ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 3.95) ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภค
นิยมไม่มีความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 3.82) ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย (ค่าเฉลี่ย 3.82) และ ปัญหา
ขาดความสามัคคีเกิดความขัดแย้งในสังคม ปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.73
ผลสารวจ ระดับคุณธรรมแต่ละด้านที่ควรส่งเสริม 5 อันดับแรก พบว่า คุณธรรมที่ควรส่งเสริมมากที่สุดคือ
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ต่อหน้าที่และบุคคลทั่วไป (ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ ความมีวินัยทั้งต่อ
ตนเองและต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.27) การปฏิบัติตนตามกฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฏหมายของสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.24)
การดาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง (ค่าเฉลี่ย 4.23) และ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการสั งเคราะห์ ข้ อมู ลข่ าวสารเพื่ อศึ กษาปรากฏการณ์ ทางสั งคม เป็ นการรวบรวมข่ าวสาร
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆในสังคม ระหว่างเดือนมกราคม –พฤษภาคม 2561 เพื่อนามาวิเคราะห์สังเคราะห์
ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม โดยจัดแบ่งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมด้านลบ และปรากฏการณ์ทางสังคมด้านบวก
ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านลบ ข้อมูลจากข่าวเด่นรายสัปดาห์ย้อนหลัง แหล่งข่าวออนไลน์ จานวน 3 แหล่ง
(Letter Planet, Manager Online และ Sanook.com) ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 และนาข้อมูลมา
สังเคราะห์และจาแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของปทัสถาน (ระดับปัจเจก ระดับครอบครัว และระดับองค์กร)
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และประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2561) ได้แก่
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสรุปภาพรวมของปรากฏการณ์พบว่ามีประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ 1. ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย 2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ 3. ประเด็นที่ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหว
ทางสังคม
ปรากฏการณ์ทางสังคมด้านบวก สังเคราะห์ข้อมูลจากสื่อที่ทาการสรุปข่าวสังคมในเชิงบวกระหว่างเดือน
มกราคม – พฤษภาคม 2561 จานวน 2 แหล่ง ได้แก่ คอลัมน์คนดีของสังคม จากแหล่งข่าวเดลินิวส์ และ สรุปเรื่องดีที่
อยากเล่า จากแหล่งข่าวโพสต์ทูเดย์ วิเคราะห์จาแนกความเกี่ยวข้องกับปทัสถานหลัก จาแนกออกเป็นระดับปัจเจก
ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม และระดับสถาบัน จาแนกเป็น 3 ประเด็น จัดกลุ่มสังเคราะห์แยกตามเป้าหมายของการ
ดาเนินงาน ได้แก่ 1. ปรากฏการณ์ทาดีขับเคลื่อนสังคม (เป็นการจาแนกตามประเด็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม
เช่น การสนับสนุนหน่วยงานรัฐ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรู้เพื่อสังคม) 2. ปรากฏการณ์ความรับผิดต่อสังคม (เป็นการ
จ าแนกตามประเด็ น พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ น ในสถานการณ์ ต่ างๆ เช่ น การช่ วยชี วิ ต การบริ จาค ความซื่ อสั ตย์ )
3. ปรากฏการณ์การทาความดีอื่นๆ (เป็นการจาแนกประเด็นตามลักษณะคุณธรรมที่ปรากฏ เช่น กตัญญู เมตตากรุณา)
(ศูนย์คุณธรรม, 2561ก)
10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็น
สถานการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่หลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว
และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนคุณธรรมใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ประกอบไปด้วย (1) ทะเลาะวิวาท
ในงานบวชวัดสิงห์ (2) วินัยจราจร (3) พระสงฆ์ อาพาธสูง จากอาหารที่ใส่บาตร (4) ขยะล้นเมือง (5) ติดเกมออนไลน์
ฆ่าตัวตาย ทะเลาะวิวาทในวัยรุ่น (6) Hate Speech เครื่องมือสร้างความเกลียดชังในสังคมไทย (7) CPI สถานการณ์
ความโปร่งใสไทยตกอันดับ (8) จิตอาสากู้วิกฤตฝุ่น PM 2.5 (9) มหันตภัยพายุปาบึก (10) พลังจิตอาสา ร่วมใจทา
ความดี ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น
จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติ การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น
รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้าง
ความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาดภูมิคุ้มกันในการ
รับมือทั้งในระดับของบุคคล และครอบครัว (ศูนย์คุณธรรม, 2562)
8.4 แนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน (Normative Practice)
“แนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน” (Normative practice) เป็นแนวคิดที่นามาใช้ในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด
ด้านคุณธรรม โดยเป็นการกาหนดชุดคุณค่าหรือบรรทัดฐานที่ต้องการ และสร้างกระบวนการที่กระตุ้นเตือนให้เกิดการ
ขับเคลื่ อนไปสู่ ชุดคุณค่าหรือบรรทัดฐานนั้ น ซึ่งการกล่ าวถึง “แนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน” (Normative practice)
จาเป็นต้องมีการทบทวนแนวคิดเรื่อง “คุณค่า” ควบคู่กันไปด้วย โดยในประวัติศาสตร์ความคิดของสังคมตะวันตก
“คุณค่า” (Value) กับ “ความจริง” (Reality) เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันมาโดยตลอด จุดเปลี่ยนที่ทาให้คุณค่าและความจริง
แยกออกจากกัน คือการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งทาให้ความจริงนั้นไปยึดโยงกับเรื่องของวัตถุ
(Matter)
Korsgard (2009) กล่ าวถึ งคุ ณค่ า ว่ าเป็ นข้ อเท็ จจริ งที่ เด่ นชั ดของชี วิ ตมนุ ษย์ เราคิ ดถึ งสิ่ งของที่ ดี กว่ า
สมบูรณ์แบบกว่า แตกต่างกว่าที่มีมา รวมถึงคิดถึงตัวเองในลักษณะเดียวกัน Korsgard ตั้งคาถามว่าแนวคิดเหล่านี้เกิด
ขึ้นมาได้อย่างไร โดยไร่เรียงด้วยมิติประวัติศาสตร์ ตั้งแต่แนวคิดของเพลโตและอริสโตเติลที่มองเรื่องคุณค่าว่า เป็นแบบ
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(Form) ที่มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งมุมมองแบบนี้นาไปสู่แนวคิดเรื่องความเป็นเลิศ (The idea of excellence) และ
คุณธรรมของมนุษย์ก็เป็นความเป็นเลิศประเภทหนึ่ง (Human virtue as a kind of excellence) แต่ประเด็นคาถาม
ของแนวคิดนี้คือทาไมคนเราจึงไปไม่ถึงแบบที่สมบูรณ์
กฎหมายเป็นกรณีหนึ่งที่อริสโตเติลหยิบยกขึ้นมาแนวคิดเรื่องการบังคับ (Obligation) เชื่อมโยงกับแนวคิด
เรื่องกฎหมาย ซึ่งการบังคับ (Obligation) ต่างจากความเป็นเลิศ (Excellence) ตรงที่เวลาพูดถึงความเป็นเลิศคุณค่าที่
ผลักดันคือแรงจูงใจ ขณะทีก่ ารบังคับเป็นเรื่องที่ต้องกระทา การบังคับจึงเป็นอานาจที่ต้องกระทาของแบบ (Obligation
is the compulsive power of form) ซึ่ งมีบทบาทส าคัญในช่วงยุ คคริสเตียน (ยุคกลาง) ที่ ความคิดเชิงศีลธรรมมี
บทบาทยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นต้นมา การบังคับกลับไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ความ
ยุติธรรม ข้อตกลง พื้นที่ซึ่งจริยศาสตร์มีพรมแดนร่วมกับกฎหมาย สาหรับมนุษย์ โลกไม่ได้เป็น “แบบ” (Form) อีก
ต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นเป็นวัตถุ (Matter) ความจริงบางอย่างอาจต่อต้านคุณค่า ความจริงบางอย่างอาจฝ่าฝืนต่อ “แบบ”
ความจริง (The real) และความดี (The good) จึงไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกต่อไป คุณค่าจึงต้องหาที่หาทางในโลก
ปัจจุบัน ซึ่งไปอยู่ในรูปแบบของวัตถุ กระบวนการบังคับ รวมทั้งจริยศาสตร์ของการบังคับ (An ethics of obligation)
Berman (1981) ศึกษาการเปลี่ยนผ่านของจิตมนุษย์ (The transformation of human mind) โดยให้ความ
สนใจกับประเด็นความหมาย (Meaning) ในมิติทางประวัติศาสตร์ การสูญเสียความหมายของปรัชญาและศาสนา การ
แบ่งแยกระหว่างข้อเท็จจริง (Fact) และคุณค่า (Value) ในโลกสมัยใหม่ที่มีรากฐานมาจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 โดย Berman เสนอว่าจิตสานึกของการมีส่วนร่วม (Participating Consciousness) ที่มนุษย์
มองว่ าตนเองเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสิ่ งรอบตั วเปลี่ ยนแปลงไปจากการเข้ ามาของโลกสมั ยใหม่ ด้ วยวิ ธี คิ ดแบบ
Disenchantment (การบอกให้รู้ความจริง) ที่ให้ความสาคัญกับการไม่มีส่วนร่วม การยืนกรานถึงการแยกระหว่างผู้
สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกตอย่างเคร่งครัด จิตสานึกวิทยาศาสตร์ที่แยกจิตสานึกออกจากธรรมชาติ ตัวตน (Subject) และ
วัตถุ (Object) ถูกมองว่าตรงข้ามกัน ซึ่งนาไปสู่โลกทัศน์ที่ว่าสรรพสิ่งเป็นวัตถุ แปลกแยก ไม่เชื่อมโยงกับตนเองและไม่มี
ความหมาย
ข้อเสนอของ Korsgard (2009) และ Berman (1981) ทาให้เห็นถึงกระบวนการแยกคุณค่าออกจากความ
จริง และกระบวนการทาให้ความจริงกลายเป็นเรื่องทางวัตถุ ซึ่งได้ลดทอนความเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้ส่งผลต่อวิธีคิดของมนุษย์ในหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องคุณธรรมซึ่งเป็นประเด็นเชิงคุณค่า แต่ก็ ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดเหล่านี้ทาให้เป็นคุณธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัว สาเร็จรูป
สุวรรณา สถาอานันท์ (2559) เสนอแนวคิด “สร้างแผนที่จริยศาสตร์” ที่เริ่มต้นด้วยการตั้งคาถามเกี่ยวกับ
สมมติฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ไม่ซับซ้อนและสาเร็จรูป คือ
1. การตาหนิผู้อื่นทาให้ดูเหมือนว่าผู้พูดนั้น “ดี” ขึ้น
2. ผู้ถูกตาหนิคือ “คนอื่น” ซึ่งอยู่ภาย “นอก” กลุ่มของผู้พูดและไม่ใช่ตัวผู้พูด
3. คุณธรรมมีอยู่อย่างตายตัว ซึ่งปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ปฏิบัติ “ความจริง” ที่มีอยู่แล้วอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
4. ผู้พูดมักแสดงท่าทีหรือมีความเห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่ตนเองมีอยู่แล้วนั้นเป็นความ
เข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์
งานชิ้นนี้เสนอว่า การหาทางออกปัญหาคุณธรรมจริยธรรมอาจต้องเริ่มต้นจากการตั้งคาถามกับสมมติฐาน
4 ประการข้างต้น กล่าวคือเราอาจต้องเลิกทาตัวเองให้ดู “ดี” ขึ้นด้วยการตาหนิผู้อื่น ครุ่นคิด ใคร่ครวญกาหนดท่าทีที่
มีต่อคนอื่น ผู้อื่น ความเป็นอื่น อันเป็นทัศนคติพื้นฐานในตัวเราเอง เราอาจตั้งคาถามกับมุมมองใหม่ได้ว่าเราก็เป็น
“คนอื่น” สาหรับผู้อื่น เรากับเขาล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หรือนอกไปจากนี้เราเองมีความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริ ยธรรมอย่ างซั บซ้ อนเพี ยงพอหรื อไม่ หรือเราเพี ยงใช้ค านี้ เพื่ อประณามผู้ อื่นด้ วยกฎเกณฑ์ ที่ ตายตั ว
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ไม่ซับซ้อน และไม่อาจโต้แย้งได้ และประการสุดท้ายเราเองในฐานะผู้กังวลห่วงใยต่อปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนั้นมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตนในความรู้ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ เพียงใด และควรก้าวข้าม
สมมติฐานข้างต้นไปสู่การให้ ความส าคัญกับแนวปฏิ บัติเชิงบรรทัดฐาน” (Normative practice) กล่าวคือเป็นการ
สนทนาว่าเพราะเหตุใด เราจึงควรทาความดี เราทา “ความดี” ไปทาไม เพราะอะไร เพื่อใคร
ฟินเลย์สัน (2559) เสนอมโนทัศน์ว่าด้วย “การถกเถียงเชิงจริยธรรม” ของฮาเบอร์มาส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การถกเถี ยงเชิ งจริ ยธรรมมี ลั กษณะ “เชิ งอั นตวิทยา” ในความหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ “ทางเลื อกของ
เป้าหมาย” และ “การประเมินเป้าหมายอย่างมีเหตุผล”
2. การถกเถียงเชิงจริยธรรมประเมินค่าเป้าหมายด้วยการคาดคะเนว่า สิ่งที่ “ดีสาหรับฉัน” หรือ “สาหรับเรา”
คืออะไร ถือว่าเป็นความดีที่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่เป็นสากล
3. การถกเถี ยงเชิ งจริ ยธรรมมี ลั กษณะมองการณ์ ไกล เพราะเกี่ ยวข้ องกั บวิ ธี จั ดการความพึ งพอใจต่ อ
จุดมุ่งหมายและความปรารถนาของเรา ด้วยทัศนะที่ไม่ได้คานึงถึงเฉพาะปัจจุบัน แต่มองถึงความสุขในอนาคต และ
ความสุขของเราโดยนาปัจจัยทั้งหมดมาพิจารณา
4. การถกเถียงเชิงจริยธรรมให้ความสาคัญกับคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตของปัจเจก และต่อจารีตเฉพาะ
หรือวัฒนธรรมของกลุ่มที่เป็นของปัจเจกชนนั้นๆ
5. ข้อคิดเห็น การพิจารณาตัดสิน และการจัดลาดับความชอบที่มาจากการถกเถียงเชิงจริยธรรมนั้น มีความ
สมเหตุสมผลแค่ “เชิงสัมพัทธ์” หรือ “อย่างมีเงื่อนไข” เท่านั้น
6. การถกเถียงเชิงจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการเข้าใจตนเองของปัจเจกหรือกลุ่ม คาถามเชิงจริยธรรมจะหมายถึง
คาถามที่เกี่ยวกับตีความอย่างกว้างๆ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างความกระจ่างให้ตนเอง การค้นพบตนเอง และในบาง
ระดับยังวางเป้าหมายที่การสร้างตัวตนด้วย
“การถกเถียงเชิงจริยธรรม” สอดคล้องกับสิ่งที่ แซนเดล (2560) เรียกว่า “การเมืองของการมีส่วนร่วมทาง
ศีลธรรม” ที่ว่าการผนึกรวมความเห็นต่างทางศีลธรรมของเราเข้าสู่พื้นที่สาธารณะอย่างเหนียวแน่นมากกว่าเดิมจะสร้าง
รากฐานของความเคารพซึ่งกันและกันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ไม่ใช่อ่อนแอกว่าเดิม แทนที่จะหลีกหนีความเชื่อทางศีลธรรม
และศาสนาของเพื่อนพลเมือง เราควรสนทนากับพวกเขาตรงๆ บางครั้งด้วยการท้าทายและถกเถียง บางครั้งด้วยการรับ
ฟัง และเรียนรู้จากพวกเขา ไม่มีหลักประกันใดๆว่า การอภิปรายสาธารณะในประเด็นศีลธรรมยากๆ จะนาไปสู่จุดที่เรา
ตกลงกันได้ หรือทาให้ทุกคนเห็นคุณค่าของมุมมองทางศีลธรรมและศาสนาของคนอื่น เป็นไปได้เสมอว่ายิ่งเราเรียนรู้
เรื่องลัทธิทางศีลธรรมหรือศาสนามากเท่าไร เราก็อาจยิ่งชอบมันน้อยลงเท่านั้น แต่เราไม่มีวันรู้จนกว่าเราจะได้ลอง
การเมืองแห่งการมีส่วนร่วมทางศีลธรรมไม่เพียงแต่เป็นอุดมคติที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าการเมืองแห่งการหลีกเลี่ยง
หากมันยังเป็นรากฐานอันสดใสสาหรับสังคมที่ยุติธรรม
ข้อเสนอของ สุวรรณา สถาอานันท์ (2559) ฟินเลย์สัน (2559) และแซนเดล (2560) มีจุดร่วมที่การตั้ง
คาถามต่อการกาหนดคุณธรรมอย่างตายตัว และเสนอให้พิจารณาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมและเสรีภาพของปัจเจก
บุคคลในการถกเถียง นิยามความหมาย และกาหนดเป้าหมายเรื่องคุณธรรมตามวิถีทางของตนเอง
C.B. Macpherson พิจารณาเรื่องเสรีภาพว่าเป็นคุณธรรมที่อยู่ในตัวของปัจเจกบุคคล ตามแนวทางของ
John Struart Mill โดย Macpherson เสนอแนวคิ ดปัจเจกชนนิ ยมที่ ครอบครอง (Possessive individualism) ที่ ว่า
เสรีภาพของมนุษย์คือการเป็ นเจ้าของ (Possession) ทุ กคนมีเสรีภาพ อย่างน้อยที่ สุดคือความสามารถของตนเอง
ความสั มพั นธ์ทางสั งคมจึ งไม่ได้เป็ นระบบของการครอบงาระหว่างมนุษย์และชนชั้น แต่เป็นการจัดแบ่ งปัจเจกที่
ครอบครองทรัพย์สินที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นกับความสามารถของปัจเจกแต่ละคน
สั งคมการเมื อง (Political society) จึ งเป็ นเครื่ องมื อที่ มี เหตุ ผล (A rational device) ในการคุ้ มครอง
ทรัพย์สิน ซึ่งรวมไปถึงความสามารถ ชีวิต เสรีภาพ โดยสิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น แต่
เป็นสิทธิทไี่ ม่กีดกันการใช้หรือกีดกันประโยชน์ของสังคมในภาพรวม
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แนวคิดเรื่องทรัพย์สินจึงเป็นอุดมคติเชิงบวกของปัจเจกชนนิยมที่ร่วมมือและสร้างสรรค์ (Creative and
co-operative individualism) และสั งคมจึงเน้ นที่พลมือง (Citizen) ในการพัฒนาตนเอง (Self-development) และ
บทบาทด้านคุณธรรมของรัฐ (The moral role of the state) (McKay, 2014)
9. ขอบเขตของการวิจัย
9.1 ขอบเขตเนื้อหา
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมในประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ให้เป็นตัวชี้วัดเชิง
พฤติกรรมระดับบุคคล
9.2 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย
เพื่ อเชื่ อมโยงกั บแผนย่ อยของแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นการปรับเปลี่ ยนค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่ มี เป้ าหมาย “คนไทยเป็ นมนุ ษย์ ที่ สมบู รณ์ มี ความพร้อมในทุ กมิ ติ ตามมาตรฐาน และสมดุ ลทั้ งด้ าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น” ซึง่ กาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า “ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละต่อ
ปี)” โดยกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มประชากรที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ กลุ่มเป้าหมายร่วมพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรม และกลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณธรรม
9.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม คือกลุ่มประชากรที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปจาก
องค์กร และชุมชนที่มีการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จานวน 3 แห่ง
จากประชากร 3 ช่วงวัย คือ 1) ประชากรวัยเด็ก (ต่ากว่า 15 ปี) 2) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 3) ประชากร
สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ประชากรวัยเด็ก (ต่ากว่า 15 ปี) ศึกษาจากโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตาบลโคกหล่อ อาเภอ
เมือง จังหวัดตรัง โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมที่เปิดสอนระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีครู
และบุ ค ลากรรวม 190 คน นั ก เรี ย นรวม 2,813 คน (ระบบสารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารการศึ ก ษา. 2562.
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldataview.php?School_ID=1092140330&Area_CODE=101713/ สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562)
2) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตาบลธาตุเชิง
ชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมในระดับอาชีวศึกษามีบทบาทสาคัญในฐานะผู้แทน
เครือข่ายอาชีวะคุณธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบุคลากร 256 คน นักศึกษา 5,560 คน แบ่งเป็น เตรียม
ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา (ปตอ.) 41 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3,203 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) 2,290 คน ปริญญาตรี 26 คน (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, 2562.
http://snktc.techsakon.ac.th/index.php/ สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562)
3) ประชากรสู งอายุ (60 ปี ขึ้ นไป) ศึ กษาในเขตองค์ การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ ว
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านบ่อปุ๊ 2. บ้านดอนแก้ว 3. บ้านศาลา 4. บ้าน
ป่าแงะ 5. บ้านพระนอน 6. บ้านป่ารวก 7. บ้านสันเหมือง 8. บ้านชะเยือง 9. บ้านสบสา-หนองฟาน 10. บ้านพระเจ้า
นั่งโก๋น (องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว, 2562.
http://www.donkaewlocal.go.th/web/donkaew/population.php/ สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2562)
9.2.2 กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ตัวชี้วัด เป็นกลุ่มประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปที่ทดลองใช้ตัวชี้วัดผ่านระบบ
ออนไลน์
โดยทั้งสองกลุ่มเป้าหมายนี้คานึงถึงความหลากหลายด้านเพศภาวะ (Gender) เศรษฐกิจ ศาสนา/ความเชื่อ
ชาติพันธุ์ และถิ่นฐาน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม
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10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบคิดที่นามาใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณธรรม คือแนวปฏิบัติเชิงบรรทัดฐาน (Normative practice)
ที่เป็นการสนทนาเพื่อกาหนดชุดคุณค่าร่วมกัน และมีกระบวนการที่นาไปสู่การปฏิบัติตามชุดคุณค่านั้นร่วมกัน โดยชุด
คุณค่าในการศึกษานี้ คือแนวทางการพั ฒนาตัวชี้วัด (Guideline) ที่ศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) พัฒนาไว้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ และจัดระดับตามความเปลี่ยนแปลงไว้
3 ระดับ คือ 1. ระดับระบบ/โครงสร้าง คือแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่เน้นถึงการกาหนดระบบ กลไก มาตรการ กฎ
กติ กา ข้ อตกลงร่ วมที่ ส่ งเสริมให้ เกิ ดคุ ณธรรม 2. ระดั บปฏิ บั ติ การ คื อ แนวทางการพั ฒนาตั วชี้ วัดที่ เน้ นถึงการ
ดาเนินการ การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ 3. ระดับผลลัพธ์ คือ แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดที่เน้นถึง
ผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมคุณธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
“พอเพียง” พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. ด้านการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า และสอดคล้องกับเป้าหมาย และ
2. ด้านความมีเหตุ มีผล การใช้ความรอบรู้ รอบคอบ “วินัย” พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. ด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับขององค์กร/ชุมชน 2. ด้านการมีมาตรฐานการดาเนินงานของระบบต่างๆที่จาเป็นของ
องค์กร “สุจริต” พิจารณาจาก 3 มิติ คือ 1. ความโปร่งใส 2. ธรรมาภิบาลของผู้นา 3. ความซื่อตรงและปราศจากความ
ทุจริต “จิตสาธารณะ”พิจารณาจาก 2 มิติ คือ 1. การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม 2. การทางานร่วมกันในองค์กร/
ชุมชน“รับผิดชอบ” พิจารณาจากความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
การนาแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดข้างต้นมาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคล มีกระบวนการสาคัญอยู่
3 ส่ วนคือ 1. กระบวนการการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม 2. การทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณธรรม 3. การปรับปรุงตัวชี้วัด
คุณธรรม โดยกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่วงวัย คือ 1.
ประชากรวัยเด็ก (ต่ากว่า 15 ปี) 2. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) และ 3. ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) รวมทั้ง
คานึงถึงความหลากหลายด้านเพศภาวะ (Gender) เศรษฐกิจ ศาสนา/ความเชื่อ ชาติพันธุ์ และถิ่นฐาน ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สังคมไทยมีตัวชี้วัดคุณธรรมที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและเหมาะสมกับบริบททางสังคม
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
นาตัวชี้วัดคุณธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทย
14. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย การศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินงานดังต่อไปนี้
14.1 พัฒนาร่างตัวชี้วัดคุณธรรม
14.2 ประชุมออกแบบกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับวิทยากร
กระบวนการ
14.3 ทดสอบจัดกระบวนการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
14.4 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
14.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรม
14.6 ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
14.7 ทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณธรรม
14.8 ประชุมปรับปรุงตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
14.9 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
14.10 รายงานฉบับสมบูรณ์
สถานที่ทาการเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย 1. ประชากรวัยเด็ก (ต่ากว่า 15 ปี) โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตาบลโคก
หล่อ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง 2. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอ
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เมือง จังหวัดสกลนคร 3. ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มประชากรทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไปผ่านระบบออนไลน์
15. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
กิจกรรม
1. พัฒนาร่างตัวชี้วดั คุณธรรม
2. ประชุมออกแบบกระบวนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับ
วิทยากรกระบวนการ
3. ทดสอบจัดกระบวนการเพื่อกาหนดตัวชี้วัด
คุณธรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
5. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรม
6. ประชุมพัฒนาตัวชี้วดั คุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณธรรม
8. ประชุมปรับปรุงตัวชี้วดั คุณธรรมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (ร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์)
10. รายงานฉบับสมบูรณ์

1


2


3



4

เดือน
5





6

7






8

9








16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เดือนที่
1-3

4-8

9

กิจกรรม (Activities)
ผลผลิต (Outputs)
1. พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม
1. รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย
2. ประชุมออกแบบกระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนด
- ทบทวนวรรณกรรม
ตัวชี้วัดคุณธรรม
- กรอบแนวคิดของการวิจยั
3. ทดสอบจัดกระบวนการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรมกับ
- (ร่าง) ตัวชี้วัดคุณธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดตัวชี้วัดคุณธรรม
1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
2. ประชุมพัฒนาตัวชี้วดั คุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการศึกษา
3. ทดลองใช้ตัวชี้วัดคุณธรรม
- ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
4. ประชุมปรับปรุงตัวชี้วดั คุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รายงานฉบับสมบูรณ์
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ)
- เนื้อหาการวิจยั
2. เอกสารสรุปเชิงนโยบาย
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17. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด
ผลผลิต
ตัวชี้วัดคุณธรรม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
 จานวนตัวชี้วัดคุณธรรม

เชิงคุณภาพ
 ตัวชี้วัดคุณธรรมทีเ่ กิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วม และสอดคล้องกับบริบทของ
สังคม

18. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
1) ตัวชี้วัดคุณธรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์คณ
ุ ธรรม
ในสังคมไทย

ตัวชี้วัด
 การนาตัวชี้วัดคุณธรรมไปใช้เป็นเครือ่ งมือติดตามสถานการณ์
คุณธรรมในสังคมไทย

19. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่
ทีมวิจัยเป็ นบุ คลากรของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาททั้งในด้านการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นคุณธรรม และงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง
20. งบประมาณของโครงการวิจัย 1,580,370 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
20.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่เสนอขอ
(ตามคาอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค)
งบประมาณ (แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ) * ไม่มรี ะบบเหมาจ่าย*
ก. ส่วนที่โครงการบริหาร

จานวน (บาท)
เดือนละ

1. หมวดค่าจ้าง
2. หมวดค่าดาเนินงาน
2.1. หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่ 3 ทดสอบจัดกระบวนการเพื่อกาหนดตัวชี้วัด
คุณธรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน x 6,000 บาท x 1
วัน = 30,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน x 6,000 บาท x 1
วัน = 30,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 ประชุมปรับปรุงตัวชี้วดั คุณธรรมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน x 6,000 บาท x 1
วัน = 30,000 บาท
2.1.2 เบี้ยเลี้ยงทีมวิจัย

111,500
90,000

21,500
108

ก. ส่วนที่โครงการบริหาร

จานวน (บาท)
เดือนละ

2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ค่าเดินทาง
- ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ
- ค่าเดินทางทีมวิจัย ประกอบไปด้วย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาร่างตัวชี้วัดคุณธรรม (5,000 บาท)
- ค่าเดินทางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
= 5,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ทดสอบจัดกระบวนการเพื่อกาหนดตัวชี้วัด
คุณธรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (31,000 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 5 คน
= 25,000 บาท
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบิน-ที่พัก 1,200 x 5
คน = 6,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
(12,400 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 2 คน
x 1 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบิน-ที่พัก 1,200 x 2
คน = 2,400 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดตัวชี้วัด
คุณธรรม (90,000 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 5 คน
x 3 ครั้ง = 75,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถในพื้นที่ 2,500 บาท x 2 วัน x 3 ครั้ง =
15,000 บาท
กิจกรรมที่ 9 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
(12,400 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 2 คน
x 1 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบิน-ที่พัก 1,200 x 2
คน = 2,400 บาท
กิจกรรมที่ 10 นาเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (12,400 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 2 คน
x 1 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบิน-ที่พัก 1,200 x 2
คน = 2,400 บาท
ประชุมร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0 (12,400 บาท)
- ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด 5,000 x 2 คน
x 1 ครั้ง = 10,000 บาท
- ค่าเดินทางไปกลับระหว่างสนามบิน-ที่พัก 1,200 x 2
คน = 2,400 บาท
- ค่าเดินทางผูเ้ ข้าร่วมประชุม
2.2.2 ค่าที่พักทีมวิจัย

1,223,200
62,000
175,600

132,000
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ก. ส่วนที่โครงการบริหาร

จานวน (บาท)
เดือนละ

2.2.3 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2.2.4 ค่าเช่าสถานที่จดั งาน /ค่าเช่าห้องประชุม
2.2.5 ค่าจ้างเหมาจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด
2.2.6 ค่าจ้างเหมาพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์
2.2.7 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนา
ตัวชี้วัด
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ค่าวัสดุ
2.3.2 ค่าจัดทารายงาน
2.4 ค่าบารุงสถาบัน
รวมงบประมาณทั้งโครงการ

21,600
90,000
72,000
70,000
200,000
100,000
300,000
102,000
62,000
40,000
143,670
1,580,370

20.2 แสดงรายละเอี ยดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ ล ะปี ตลอดโครงการ
(ตามคาอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค)
งบประมาณที่เสนอขอ (บาท)/
โครงการ

งบบุคคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าธรรมเนียม
อุดหนุนสถาบัน

จัดประชุม+
พิมพ์รายงาน

ครุภณ
ั ฑ์

รวม
(บาท)

ค่าบริหารแผนงาน
โครงการวิจยั ย่อย 1
โครงการวิจยั ย่อย 2
รวม

21. ระดับความสาเร็จของงาน ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการ
ดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
22. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น.............................................................................................................
ชื่อโครงการที่เสนอ................................................................................................................
คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................
23. คาชี้แจงอื่น ๆ
หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงคาอธิบายไม่จาเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย
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โครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ 1,959,620.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 นโยบายรัฐบาล ๓.ลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 อื่น ๆ (ระบุ)
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 644 4900 ต่อ 200
โทรสาร 02 644 4901-2
1. ความเป็นมา
สืบเนื่องจากในปี 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส้านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ด้าเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางขึน โดยได้ร่วมมือจาก
มูลนิธิชัยพัฒนา พัฒนาชุดหนังสือส้าหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอย
พระราชาขึ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เยาวชนเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง “ศาสตร์ ข องพระราชา” จาก
ประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือก
แหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ส้าหรับเยาวชน
จ้านวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง
เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ทังนี เพื่อการขยายผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาให้กว้างขวาง ไปยัง
บุ ค ลากรทางการศึ กษา โดยเฉพาะในกลุ่ ม เยาวชนร่ว มเรียนรู้และใช้ป ระโยชน์จ ากหนั งสื อเดิน ทาง ตามรอย
พระราชา เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่
เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ อีกทังเจ้าหน้าที่พนักงาน ในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
เอกชนได้เรียนรู้ “ศาสตร์ของพระราชา” “ทศพิธราชธรรม” และคุณธรรม 4.0 (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
ซึง่ เป็นหัวใจส้าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ ในปี 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) จึงจะด้าเนินงาน โครงการสื่อตามศาสตร์รอยพระราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้ให้
เป็นวิทยากรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ตาม“ศาสตร์ของพระราชา” ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ
หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทาง
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2. วัตถุประสงค์
1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็น วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ เข้าถึง
“ศาสตร์ของพระราชา” และส่ งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใช้ห นังสือเดิ นทาง
“ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ ครู อาจารย์
2) เปิ ดช่ อ งทางการตลาดการท่ องเที่ ยว “ทัว ร์ต ามรอยพระราชา”สื่ อ สาร ส่ งเสริม ให้ เจ้าหน้าที่
พนักงาน ในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนได้ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
ตามรอยพระบาท เรี ย นรู้ “ ศาสตร์ ข องพระราชา” “ทศพิ ธ ราชธรรม” และคุ ณ ธรรม 4.0
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต และยังสามารถน้าหลักคิดต่างๆ ไปปรับใช้
ในการท้างานและชีวิตประจ้าวันได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหาร วิทยากร/เจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่ 81 แห่ง
จ้านวน 162 คน
2) ผู้ บ ริ ห าร เจ้ าหน้ าที่ พนั ก งานในหน่ ว ยงานองค์ก รภาครัฐ รัฐ วิส าหกิ จ ภาคธุรกิ จเอกชน และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจ้านวน 10 แห่ง
4. พื้นที่การดาเนินงาน
ด้าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เดินทางตามรอยพระราชา 9 เส้นทาง ดังนี
4.1 เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เชียงใหม่
(2) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่
(3) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เชียงใหม่
(4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน เชียงราย
(5) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพืนที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา เชียงใหม่
(6) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เชียงใหม่
(7) พิพิธภัณฑ์การจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริบ้านม่วงชุม เชียงราย
(8) ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เชียงราย
(9) โครงการพัฒนาดอยตุง (พืนที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เชียงราย
4.2 เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
(2) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
(3) ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
(4) โครงการพืนที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืนที่ต้าบลแก่นมะกรูด
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชด้าริ
(5) เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จ.พิษณุโลก
(6) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกาะคู อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
(7) เขื่อนสิริกิติ์ จ.ตาก
(8) โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
(9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพืนที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา วัดศรีอุทุมพร (หนองกรด)
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
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4.3 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.เมือง จ.สกลนคร
(2) โครงการพัฒนาลุ่มน้าล้าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(3) โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
(4) โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ร่องค้า จ.
กาฬสินธุ์
(5) เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(6) โครงการพัฒนาและจัดหาน้าในต้าบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
(7) โครงการพัฒนาลุ่มน้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
(8) โครงการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
บ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
(9) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
4.4 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) มหาชีวาลัยอีสาน ครูบาสุทธินันท์ จ.บุรีรัมย์
(2) ศูนย์ปราชญ์ชุมชนพ่อค้าเดื่อง จ.บุรีรัมย์
(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์
(4) โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.นครราชสีมา
(5) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้า ตามแนวพระราชด้าริ ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี
(6) โครงการสาธิตการปลูกพืชในพืนที่ดินเค็มอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.คงจ.นครราชสีมา
(7) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
(8) โครงการอ่างเก็บน้าห้วยพลาญเสือ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.อุบลราชธานี
(9) โครงการสวนสัตว์เปิดป่าภูเขียว (สวนสัตว์ธรรมชาติป่าภูเขียว) จ.ชัยภูมิ
4.5 เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จันทบุรี
(2) โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่าวเอ็ด จันทบุรี
(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ฉะเชิงเทรา
(4) โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ชลบุรี
(5) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ระยอง
(6) โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา ปราจีนบุรี
(๗) โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปราจีนบุรี
(7) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สระแก้ว
(8) โครงการพัฒนาพืนที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
จ.ชลบุรี
4.6 เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ นครปฐม
(2) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด้าริ เพชรบุรี
(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพชรบุรี
(4) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
จ.เพชรบุรี

113

(5) ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพชรบุรี
(6) สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า) เพชรบุรี
(7) โครงการโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร เพชรบุรี
(8) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี
(9) โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ สมุทรสงคราม
4.7 เส้นทางภาคกลาง เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สมุทรปราการ
(2) โครงการพัฒนาพืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอีนเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.สระบุรี
(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ ชุมชนคลองรังสิต จ.
ปทุมธานี
(4) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
(5) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
(6) โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิพัฒนาบ้านเกาะกา (ศูนย์เพาะเลียงปลานิลจิตรลดา)
จ.นครนายก
(7) อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
(8) โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล)
จ.นครนายก
(9) โครงการรวมกันเราสู้อยู่อย่างพร้อม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
4.8 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ประจวบคีรีขันธ์
(2) เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี
(3) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริชุมชนบ้านทับคริสต์
จ.สุราษฎร์ธานี
(4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ นราธิวาส
(5) โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เบตง ยะลา
(6) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา สงขลา
(7) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชด้าริ ชุมพร
(8) โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ นครศรีธรรมราช
(9) โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง นราธิวาส
4.9 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก เส้นทางนีประกอบด้วย
(1) โครงการอ่างเก็บน้าบ้านห้วยลึก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
(2) สหกรณ์นิคมอ่าวลึก อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
(3) โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) อ.คุระบุรี จ.พังงา (รวม โครงการ
อุตสาหกรรมประมงพืนบ้าน และอู่ต่อเรือชัยพัฒนา-กาชาดไทย)
(4) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ้าเภอรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง (ปราชญ์ชุมชน)
(6) โครงการพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบย จ.สตูล
(7) โครงการพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย จ.สตูล
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(8) โครงการอ่างเก็บ้าคลองท่
น้
างิว อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านท่างิว
(9) โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านป่า
ครองชีพ จ.ภูเก็ต
5. แผนการดาเนินงาน ปี2563
กิจกรรมเปิดช่องตลาด ทัวร์ตามรอย

กิจกรรมส่งเสริมศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับศูนย์เรียนรู้

• แถลงข่าว ทัวร์ตามรอย สร้างทัวร์รุ่นไหม่ • พัฒนากระบวนการสื่อสาร
 จับคู่ธุรกิจกับศูนย์เรียนรู้
หรือบริษัทฝึกอบรมให้หันมาสนใจ
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เน้น - เชื่อมโยงธุรกิจเอกชน ใช้
ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้เป็นพืนที่
- หน่วยที่เชิญภาคีร่วม ททท./หน่วย เรื่อง แนวคิด หลักการศาสตร์
พระราชา
ฝึกอบรมการเข้าใจ เข้าถึง
ส่งเสริม/ศูนย์เรียนรู้
“ศาสตร์ของพระราชา”ให้กับ
- กลุ่มเป้าหมาย บริษัททัวร์/
- สำรวจข้อมูลจำกศูนย์เรียนรู้
พนักงาน ครอบครัวคนในองค์กร
PMAT/CEO ที่สนใจ/ตลาด
ทั้ง 81 ศูนย์เรียนรู้
- การสนับสนุน
หลักทรัพย์ฯ/สภาอุตสาหกรรมฯ
• ผลิตสื่อเผยแพร่ /เชิญชวน
สถาบันการศึกษา มาเป็น
• จัดทัวร์ CEO “CEO ตามรอย
สารคดี ศาสตร์พระราชากับการ
Partner พัฒนากิจกรรม/สื่อ
พระราชา” ในเส้นทางส้าคัญ 2-3 เส้นทาง พัฒนาที่ยั่งยืน
ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้นักเรียน
ให้เห็นคณค่า และท้าสื่อเผยแพร่เชิญชวน
นักศึกษามาคิดค้น ศึกษาพัฒนา
• ติดตามประเมินผล ลงพืนที่
องค์กรธุรกิจอื่นๆมาร่วมเรียนรู้ขยายผล
งานในศูนย์เรียนรู้ต่างๆได้
สนับสนุนให้ก้าลังใจ (ก่อน-หลัง)
“ศาสตร์ของพระราชา”ให้เข้าถึงสมาชิกคน
ในองค์กรให้กว้างขวางขึน
• สื่อสารเผยแพร่ ขยายผลต่อเนื่อง

6. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม
กิจกรรม/งาน
1. กิ จ กรรมเปิ ด ช่ อ งตลาด
ทัวร์ตามรอย

วัตถุประสงค์

1.1 แถลงข่าว ทัวร์ตามรอย 1. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้
ให้สังคมหันมาสนใจการ
สร้างทัวร์รุ่นไหม่หรือบริษัท
ท่องเทีย่ วแบบสร้างสรรค์
ฝึกอบรมให้หันมาสนใจ
2. เพื่อให้ทัวร์รุ่นไหม่หรือ
กลุ่มเป้าหมาย 35 คน
บริษัทฝึกอบรมให้หันมา
- ททท. PMAT หอการค้า
สนใจให้ทัวร์ประเภทนีมาก
สภาอุตสาหกรรม องค์กรรัฐ/ ขึน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน

วิธีการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประสานกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมาร่วมงานแถลงข่าว
2. ออกแบบงาน เนือหาและเส้นทาง
ตัวอย่างจาก 9 เส้นทาง
3. จัดจ้าง/ด้าเนินการแถลงข่าว ทัวร์
ตามรอย
4. สรุปผลการแถลงข่าว และจ้านวน/
ช่องทางข่าวที่สื่อสารสู่สังคม

1. สังคมเกิดการรับรู้ หันมา
สนใจการท่ อ งเที่ ย วแบ บ
สร้างสรรค์มากขึน
2. ทั ว ร์ รุ่ น ไหม่ ห รื อ บริ ษั ท
ฝึ ก อ บ ร ม หั น ม า ส น ใ จ
ให้ บ ริ ก ารจั ด ทั ว ร์ ล งพื นที่
ศูนย์เรียนรู้มากขึน

- สื่อมวลลชน
- บริษัททัวร์ บริษัทฝึกอบรม
1.2 จัดทัวร์ CEO “CEO
ตามรอยพระราชา” ใน

1. เพื่อให้ผู้บริหารในองค์กร 1. ประสาน/ท้าหนังสือเชิญ ผู้บริหาร 1. ผู้ บ ริ ห ารที่ ร่ ว มกิ จ กรรม
ส้ า คั ญ ๆ ได้ แ รงบั น ดาลใจ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ไปทั ว ร์ “CEO ได้แรงบันดาลใจจากการทรง
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กิจกรรม/งาน
เส้นทางส้าคัญ 2 เส้นทาง ให้
เกิดแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่า
และท้าสื่อเผยแพร่เชิญชวน
องค์กรธุรกิจอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
- ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ทัวร์ “CEO ตามรอย
พระราชา”

วัตถุประสงค์
จากการทรงงานและศาสต์
พระราชา 2. ผู้ บ ริห ารเกิ ด
ตระหนักที่ จะส่ งเสริม ให้ใช้
พื นที่ ศู นย์ เ รี ย นรู้ ใ น การ
พั ฒ นาสมาชิ ก ในองค์ ก ร
ตนเอง

วิธีการ
ตามรอยพระราชา”
2. จัดทั วร์ตามรอย 2 เส้นทาง และ
ท้าสื่อเผยแพร่ สัมภาษณ์ CEO ที่ร่วม
ทัวร์ตามรอยเพื่อท้าข่าวต่อเนื่อง
3. สรุปและประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานและศาสต์พระราชา
2.เกิดตระหนักที่จะส่งเสริม
ให้ พ นั ก งา น ส ม า ชิ ก ใน
องค์กรใช้พืนที่ศูนย์เรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเอง

1. เพื่ อ สื่ อ สาร ให้ อ งค์ ก ร
หน่วยงานต่างๆ ได้รับรู้ว่ามี
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ด้ า น ก า ร
ส่งเสริม “ศาสตร์พระราชา”
ที่พร้อมให้บริการแก่องค์กร
ผู้ที่สนใจ
2. สร้างกระแสความตื่นตัว
ให้ ค นในสั งคมได้ หั น มาให้
ความ ส้ า คั ญ น้ าศาสต ร์
พระราชาไปใช้ประโยชน์ใน
ก า ร ท้ า ง า น แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจ้าวัน
เพื่อสนับสนุนวิทยากรศูนย์
เรียนรู้ทเี่ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนากิจกรรมและสื่อเพื่อ
การส่งเสริมให้น่าสนใจ
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

1. ส่งสื่อเผยแพร่ จากการสัมภาษณ์
CEO เจ้ า หน้ า ที่ พ นั ก งานที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ให้สื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
2. ส่งสกู๊ป/ข่าวความเคลื่อนไหวของ
หน่ ว ยงานองค์ ก รที่ ใ ช้ พื นที่ แ หล่ ง
เรียนรู้ในการพัฒนาพนักงาน

1. องค์ ก ร หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ได้รับรู้ว่ามีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ก า ร ส่ ง เส ริ ม “ ศ า ส ต ร์
พระราชา”ที่พร้อมให้บริการ
2. คนในสั งคมตื่ น ตั วหั น มา
ให้ ค วามส้ า คั ญ น้ า ศาสตร์
พระราชาไปใช้ประโยชน์ใน
ก า ร ท้ า ง า น แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจ้าวัน

1. ประสาน/สอบถามความต้องการ
ในการพัฒนากิจกรรมและสื่อส่งเสริม
2. พัฒนาการสร้างกิจกรรมและสือ่
ส่งเสริม รุ่นที่ 2

วิทยากรในศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
มี กิ จ กรรมหรื อ สื่ อ ส่ ง เสริ ม
ใหม่ มาใช้ในศูนย์เรียนรู้

- สื่อมวลชน
1.3 สื่อสารเผยแพร่ ขยายผล
ต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
สื่อในระบบออนไลน์ และสื่ อ
เผบแพร่ทั่วไป

2. กิจกรรมส่งเสริมศูนย์
เรียนรู้พัฒนา
2.1 ส่งเสริมพัฒนา
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”
เพื่อการสื่อสารศาสตร์
พระราชา
2.2 ผลิตสื่อเผยแพร่ /เชิญ
ชวน สารคดี ศาสตร์
พระราชากับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

1.
เพื่อให้มีสื่อเผยแพร่เชิญชวน 1 . คั ด เลื อกศู น ย์ เรี ย น รู้ จ าก 9 มีสื่อเผยแพร่เชิญชวน
หน่ ว ยงาน องค์ ก รเรี ย นรู้ เส้นทางเพื่อเป็นเตรียมผลิตสื่อ
หน่วยงาน องค์กรเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา
2.จัดจ้างผลิตสื่อสารคดี “ดอกไม้บาน ศาสตร์พระราชา
สื่อสารความดี”
3. จัดส่งให้องค์กรต่างๆ ไปใช้ส่งเสริม
สร้ า งการเรี ย นรู้ ใ นศู น ย์ เ รี ย นรู้ 9
เส้นทาง

3.3 กิ จ กรรมจั บ คู่ ธุ ร กิ จ กั บ 1. เพื่อให้ ศูนย์เรียนรู้ได้ถู ก
ศูนย์เรียนรู้
ใช้ ประโชน์กับ องค์กรธุรกิ จ
พนักงานและครอบครัวของ
องค์กร
2.เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามาใช้
ศู น ย์ เรี ย น รู้ ใน ก า ร ท้ า
โครงการ/ คิดค้นพัฒนาสือ/
กิจกรรม ในศูนย์เรียนรู้

1. ประสานเชิ ญ องค์ ก รธุ ร กิ จ ศู น ย์
เรีย นรู้แ ละสถาบั น การศึ ก ษาเข้ าร่ ว ม
โครงการ
2. ท้ า บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
อ งค์ ก ร ธุ ร กิ จ ศู น ย์ เรี ย น รู้ แ ล ะ
สถาบันการศึกษา
3. ด้าเนินงานตามแผน
4. ติดตามและสรุปผลความร่วมมือ

1 . ศู น ย์ เรี ย น รู้ ได้ ถู ก ใช้
ประโชน์ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ
พนักงานและครอบครัวของ
องค์กร
2. สถานศึ ก ษาสมารถใช้
ศู น ย์ เรี ย น รู้ ใ น ก า ร ท้ า
โครงการ/ คิดค้นพัฒนาสือ/
กิ จ ก รรม ใน ก ารพั ฒ น า
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กิจกรรม/งาน

วัตถุประสงค์

4. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 1. เพื่ อ ก้ า กั บ ดู แ ลกระตุ้ น
โครงการและการติดตามผล ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการด้ า เนิ น
กิจกรรมตามเป้า
2. เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา/
อุ ป สรรคในการท้ า งาน ใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนา

วิธีการ
1. มี ร ะบบติ ด ตามทางเอกสาร /
ออนไลน์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า
2. การลงพืนที่ติดตาม เพื่อเยี่ยมเยี่ยน
และเป็นก้าลังใจ
3. ส่ งเสริม เครื อ ข่ า ยในพื นที่ ร่ วมลง
พื นที่ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงเป็ น พลั ง ในการ
ท้างาน
4 ประเมินผล (ก่อน-หลัง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนอย่างเป็นนรูปธรรม
1. ศู น ย์ เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ที่ เข้ า
ร่ ว ม โค ร งก า ร ส า ม า ร ถ
ด้าเนินงานกิจกรรมตามเป้า
2. รับทราบปัญหา/อุปสรรค
ที่ เกิ ด ขึ นจริ ง ในการท้ า งาน
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาได้

7. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายรวม 1,959,620.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ตาม“ศาสตร์ของพระราชา” และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” ได้
2) เกิดช่องทางการท่องเที่ยว “ทัวร์ตามรอยพระราชา” ให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ
รัฐ วิ ส าหกิ จ ภาคธุร กิ จ เอกชนได้ ไปเรียนรู้ “ ศาสตร์ข องพระราชา” “ทศพิ ธ ราชธรรม” และ
คุ ณ ธรรม 4.0 (พอเพี ย ง วินั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา) ที่ ส ามารถน้ า ไปปรั บ ใช้ ในการท้ างานและ
ชีวิตประจ้าวันได้
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โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากเงินทุน
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การอนุมัติเงินทุนศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ ๕๐ (๔/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติ
เห็ น ชอบอนุ มั ติเงิน ทุ น ศูน ย์ คุ ณ ธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรวมเป็ น งบประมาณทั้ งสิ้ น
๒,๒๒๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้
ระเบียบวาระ
ระบียบวาระที่ ๓.๑.๒
แผนบริ ห ารงานทรั พ ยากร
มนุ ษย์ ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ
แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรศูนย์
คุ ณ ธรรม (เงิ นทุ น) โดยขออนุ มั ติ ใช้ เงิ นทุ น รวม
ทั้งสิ้น ๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. การจ้ างเหมาผู้ เชี่ ยวชาญให้ ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะการจัดทาระบบบริหารงานทรัพยากร
มนุ ษย์ ศู นย์ คุ ณ ธรรม โดยขออนุ มั ติ งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. การจ้ างเหมาผู้ เชี่ ยวชาญให้ ค าแนะน าและ
ข้ อ เสนอแนะการจั ด ท าระบบบริ ห ารงานศู น ย์
คุณธรรม (ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย) โดยขออนุมัติ
งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการสรรหา บรรจุ แต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ศู นย์
คุณธรรม เพื่ อสนับสนุ นการด าเนิ นงานตาม (ร่าง)
โครงสร้ างศู นย์ คุ ณ ธรรม ๒ อั ตรา โดยขออนุ มั ติ
งบประมาณ ๗๓๘,๐๐๐ บาท ได้แก่
๓.๑ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม (กลุ่มงานวิจัย
และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย)
๓.๒ เจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์ทางสังคม (กลุ่ม
งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม)
ระเบียบวาระที่ ๔.๒
แผนจัดซื้ออุปกรณ์ และปรับปรุงอาคารส านักงาน
แผน การใช้ เงิ น ทุ น ศู น ย์ โดยขออนุมัติงบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ ๑) จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ (เครื่ อ งกรองน้ า) เป็ น เงิ น
พ.ศ. ๒๕๖๓
๓๐,๐๐๐ บาท
๒) ส ารวจและท าแผนปรับปรุงอาคารส านั กงาน
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม
อนุ มั ติ แ ผนงานพั ฒ นาและ
เสริ มสร้ างศั กยภาพบุ คลากร
ศูนย์คุณธรรม (เงินทุน) จานวน
๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ าน
สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) และอนุมัติเพิ่มเติมให้ใช้
เงินทุ นศูนย์คุณธรรม จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท สาหรับจัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพบุ คลากร
ของศูนย์ฯ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
๑,๖๙๘,๐๐๐ บาท

อนุมัติแผนการใช้เงินทุนศูนย์
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
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แผนปฏิบัติการ
และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
งบประมาณ : 2,100,000 บาท
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R
R
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ทิศทางการพัฒนามนุษย์ที่ผ่านมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านความรู้และสติปัญญาเป็นหลัก ในขณะที่การปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนามนุษย์ในมิตคิ ุณธรรมไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงมากนัก ซึ่งผลพวงของทิศทางการพัฒนาเช่นนี้นามาสู่ปัญหาทางสังคมในหลายรูปแบบที่มีรากฐานของปัญหามาจากการขาดคุณธรรม เช่น การขาดวินัย
ของคนในสังคม การทุจริตคอร์รัปชัน โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ที่ตอ้ งมีทั้งเรื่องคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญา ซึ่งเห็นได้ตงั้ แต่ระดับนโยบายจากการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
การจะไปสู่เป้าหมายข้างต้นได้จาเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีควบคู่กบั การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทาความดี โดยมีกรอบแนวคิดที่สาคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ที่เอือ้ ต่อการทาความดีของคนในสังคม นอกจากนั้นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมที่จะสร้าง
ความยัง่ ยืนและมีผลไปถึงจิตสานึกของคนยังครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมที่เกิดจากปฏิบัตกิ ารจริง รวมทั้งสร้างพืน้ ที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดการนาความรู้นั้นไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
ศูนย์คุณธรรม (อง์การมหาชน) จึงได้จดั ทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร และสร้างพืน้ ที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร
2. เพือ่ สร้างพืน้ ที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ :
๑. องค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร ๗ เรื่อง
๒. นวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร จานวน ๒ เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
๑. องค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ซึ่งสามารถนาไปขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร
2. นวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร
การประเมินผล : ผลผลิตที่ดาเนินการแล้วเสร็จและการนานวัตกรรม องค์ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๑. เกิดองค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ซึ่งสามารถนาไปขับเคลื่อนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร
๒. เกิดนวัตกรรมทางสังคมที่เกิดจากเจ้าของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ าร
รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาชุดความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการ
พัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมที่
ประสบความสาเร็จ (Best practice) จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย
1. ครอบครัว/ชุมชน 2. สถานศึกษา 3. สถาบันทางศาสนา 4. ภาครัฐ
5. ภาคเอกชน 6. ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน 7. สื่อมวลชน
(7 ภาคส่วน x 60,000 บาท = 420,000 บาท)

จานวน

องค์ความรู้ 7 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
420,000

พืน้ ทีด่ าเนินการ(ระบุ
จังหวัด)
กรุงเทพฯ และพืน้ ที่
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กลุ่มงานวิจยั ฯ
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เป้าหมาย
หน่วยนับ

1.1 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): ครอบครัว/ชุมชน
1.1.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน
1.1.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ทีด่ าเนินการ(ระบุ
จังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

20,100
10,000

20,100
√
2,000

5,000

1.1.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.2 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): สถานศึกษา
1.2.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

60,000

1.2.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

10,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4,000

√

√

20,100

21,720
√
2,500
√
1,000
√

20,100
√
2,000
√

4,000

4,000

√

√

21,720

1.2.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

5,000

1.2.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.3 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): สถาบันทางศาสนา
1.3.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

60,000

1.3.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

10,000

20,100

5,000

1.3.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.4 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): องค์กรภาครัฐ
1.4.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

60,000

1.4.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

10,000

20,100

1,000
√

1,180
√

2,500
√
1,000
√

20,100
√
2,000

4,000

4,000

√

√

21,720

1.3.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

2,500
√

21,720
√

√
1.3.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

4,000

21,720

1.1.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

1.2.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

ธ.ค.

60,000

√
1.1.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

พ.ศ. 2562
พ.ย.

2,500
√
1,000
√

1,180
√

21,720
√
2,500
√
1,000
√

20,100
√
2,000

4,000

2,500
√
1,000
√

1,180
√

4,000
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เป้าหมาย
หน่วยนับ

1.4.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ทีด่ าเนินการ(ระบุ
จังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.
√

5,000

1.4.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.5 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): องค์กรภาคเอกชน
1.5.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

60,000

1.5.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์
1.5.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

10,000

20,100

5,000

1.5.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.6 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): องค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน
1.6.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

60,000

1.6.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

10,000

20,100

1.6.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

1.7.1 จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน
1.7.2 ค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์
สังเคราะห์

20,100
√
2,000
√

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4,000
√

2,500
√
1,000
√

1,180
√

4,000
√
21,720
√
2,500
√
1,000
√

20,100
√
2,000

4,000

4,000

√

√

2,500
√
1,000
√

1,180
√

21,720
√
2,500
√
1,000
√

2,500
√
1,000
√

1,180
√

60,000
20,100
10,000

20,100
√
2,000
√

1.7.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

มี.ค.

1,000
√

√

5,000

ก.พ.

2,500
√

21,720

1.6.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

ม.ค.
21,720
√

21,720

1.5.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

1.7 ถอดบทเรียนกรณีตวั อย่างการส่งเสริมคุณธรรมทีป่ ระสบความสาเร็จ
(Best practice): สื่อมวลชน

ธ.ค.
√

21,720

1.4.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

1.6.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

พ.ศ. 2562
พ.ย.
√

4,000

4,000

√

√

21,720

1.7.4 จัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์)

5,000

1.7.5 วัสดุอปุ กรณ์

3,180

21,720
√
2,500
√
1,000
√

2,500
√
1,000
√

1,180
√
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนานวัตกรรมทางสังคมทีส่ นับสนุนการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม

2.1 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมในระดับพืน้ ที่
2.1.1 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคเหนือ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
นวัตกรรม

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
2 เรื่อง 1,680,000

พืน้ ทีด่ าเนินการ(ระบุ
จังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

150,000

2.1.3 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคกลาง

150,000

2.1.4 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคตะวันออก

150,000

2.1.5 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคตะวันตก

150,000

2.1.6 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคใต้

150,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กรุงเทพฯ และพืน้ ที่
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก
ภาคใต้

กลุ่มงานวิจยั ฯ

900,000
150,000

2.1.2 พัฒนานักจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธ.ค.

150,000
√
150,000
√
150,000
√
150,000
√
150,000
√
150,000
√

2.2 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ทีส่ ู่นวัตกรรมทางสังคม
2.2.1 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่
ภาคเหนือ

780,000
130,000

130,000

2.2.2 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

130,000

√
130,000

2.2.3 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่ภาค
กลาง

130,000

130,000

2.2.4 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่ภาค
ตะวันออก

130,000

√
130,000

2.2.5 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่ภาค
ตะวันตก

130,000

130,000

130,000

√
130,000

√

√

2.2.6 พัฒนาความรู้ดา้ นคุณธรรมเชิงพืน้ ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ ที่ภาคใต้

รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

2,100,000
2,100,000
100

154,700

28,000
517,700
25

335,000

152,040

469,540
22

317,500

567,000

260,000
1,095,260
52

√
268,260

-

17,500
17,500
1

-
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แผนปฏิบัตกิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการ : สื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
งบประมาณ : 1,550,000 บาท
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R
R
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : เนือ่ งด้วย “สื่อ” มีอิทธิพลอย่างสูงในยุคปัจจุบันในมิติการนาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทจี่ ะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเชิงบวก นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมด้วย ซึ่งการทีจ่ ะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนจิตสานึก
และพฤติกรรมเชิงบวกได้นนั้ ระบบสื่อมีความสาคัญต่อมนุษย์และสังคม เพือ่ ให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสังคม ซึ่งนาไปสู่ความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมคนไทยและส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา ในรูปแบบ MIP Process ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ (หน้า ๖๑-๖๒ จากหนังสือรู้จกั เด็กทัง้ ตัวและหัวใจพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี)
ศูนย์คุณธรรม จึงได้ทา โครงการสื่อสารสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติอย่างยั่งยืน “MORAL Digital Team” ดาเนินการสื่อสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติ ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral Video Info graphic วีดีทัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง ความมีวนิ ัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจติ อาสา สร้างสานึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการนาหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการดาเนินชีวติ และการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมเพือ่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
วัตถุประสงค์ :
1. รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๒. รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจทิ ัล เพือ่ การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
๓. ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนเพือ่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์
๔. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการดาเนินชีวติ เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ ส่วนรวม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ :
ผลผลิต
๑. เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
ทัง้ On Air Online และ On Ground ดังนี้
- รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” จานวน ๔๐ ตอน แชร์ผ่านสื่อ Online ได้แก่ เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/เฟสบุค๊ ๑๐ เครือข่าย
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ขององค์กร Co Brand ผ่านกิจกรรม On Ground Field Trip “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง
๒. Social Network เนือ้ หาส่งเสริมคุณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย ๓๖๕ content และถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย ๒๐ เครือข่าย
๓. การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่อ จานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน
๔. ขยายผลในระดับพืน้ ทีโ่ รงเรียน จานวน ๕ ภูมิภาค ๑๕ โรงเรียน
๕. ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand ๒๐ องค์กร
ผลลัพธ์
๑. สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อ (ผ่านระบบนิเวศน์สื่อ) รูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพือ่ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์เพิม่ ขึ้น
๒. เกิดเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ ด้วยกระบวนการ Life Assets “ต้นทุนชีวติ ” สร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจิตสานึกทีด่ ี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมทีเ่ ด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ รวมทัง้ ครอบครัว สถานศึกษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพือ่ นๆ เพือ่ ทาให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมในการจัดการกับปัญหา หรือสภาวการณ์เสี่ยงต่าง ๆ (ต้นทุนชีวติ (Life Assets), สุริยเดว ทรีปาตี, ๒๕๕๑)
๓. ระบบสื่อมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโครงสร้างทางสังคมทีเ่ อื้อให้เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมดี พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์
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การประเมินผล :
การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลเพือ่ เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ด้วยเครื่องมือ PDCA หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่
Plan (วางแผน) : แผน – กระบวนการ – งบประมาณ (จัดสรร,ต่อเนือ่ ง)
Do (ปฏิบัติ) : ขั้นตอนรับฟัง - การเงินและเวลา
Check (ตรวจสอบ) ผลลัพธ์ เพือ่ ส่งต่อไป Act : เนือ้ หา - On Ground - กรุ๊ปประเด็น
Act (การดาเนินการให้เหมาะสม) : สื่อสาร – ประสาน - ขับเคลื่อน
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
๑. เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๒. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจทิ ัลเพือ่ การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารทีเ่ สริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์
๓. มีกลไกการขับเคลื่อนเพือ่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์
๔. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมดี พัฒนาเป็น “วิถี” การดาเนินชีวติ เพือ่ การการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์

รายการ

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

รุ่น/ครั้ง

1 ครั้ง

งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
(ระบุจังหวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ 1,550,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 ขัน้ ดาเนินการต่อยอดพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
“MORAL Digital Team”
1.1 การประชุมพัฒนาเนือ้ หา Media Lab & Storytelling
เพือ่ ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจในการดาเนินการสื่อสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม “MORAL Digital Team”

100,000

กรุงเทพฯ

1.2 การผลิตสื่อและนิทรรศการเพือ่ รณรงค์เสริมสร้างค่านิยม
ชิ้นงาน
3 ชิ้นงาน
คุณธรรมขององค์กร (ชุดนิทรรศการและผลิตแผ่นพับ)
1.3 ดาเนินกิจกรรมสื่อสารรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม
โครงการรณรงค์ 1 โครงการ
ของสังคมไทยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 ขัน้ ปฏิบัตกิ าร/การดาเนินกิจกรรม On Air
2.1 ผลิตรายการ “ Grow up “วัยรุ่นครั้งเดียว” ” ความยาว
ตอน/เรื่อง
๔0 ตอน
30 นาที พร้อมเผยแพร่ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒
(ทรูวชิ ั่น ๗๘๔), Thai Cable Channel, U Channel,
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Moral YouTube Channel,
เพจ Moral Center, เพจ “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” และ Line official

150,000

ภายในศูนย์
คุณธรรม
กทม. ม
ครอบคลุ
ทัว่ ประเทศ

250,000

ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ

2.2 การนาเสนอกรณีตัวอย่างหน่วยงานองค์กรส่งเสิรม
คุณธรรมทีเ่ ป็นเครือข่ายศูนย์คุณธรรมในรายการ "กระเทาะ
เปลือกคอรัปชั่น" และรายการ "ฮีโร่ต้านโกง" ร่วมกับช่อง NBT
และช่องอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 ขัน้ ปฏิบัตกิ าร/การดาเนินกิจกรรม On Ground
3.1 กิจกรรม Field trip “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” (In house Co
Brand พาสื่อมวลชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ของ
องค์กร Co Brand เพือ่ ให้สื่อช่วยขยายผลสู่สาธารณะ)
จานวน 5 พืน้ ที่

500,000

การผลิต
รายการ ตอน/
เรื่อง

5 ตอน

50,000

จังหวัด
คุณธรรมนา
ร่อง

ครั้ง

5

100,000

กรุงเทพฯ

100,000

50,000

100,000

นางสาวสาริณี ถูกจิตร

125,000

50,000

10,000

50,000

10,000

20,000

50,000

50,000

10,000

20,000

นายประมวล บุญมา

20,000

200,000

125,000

50,000

50,000 นางสาวสาริณี ถูกจิตร
นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
นายจักราชัย ทองเพ็ชร์

10,000

20,000

10,000

นางสาวสาริณี ถูกจิตร

20,000

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
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รายการ
3.2 การค้นหาบุคคลและมอบรางวัลแก่บุคคลทีม่ ีพฤติกรรม
สะท้อนคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ต่อองค์กร ปี 2563
3.3 ค่าใช้จา่ ยการจัดนิทรรศการงาน/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
และร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีต่ ่างๆ
3.4 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารโครงการ ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และ
ใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ

พื้นที่

เป้าหมาย
หน่วยนับ
บุคคล

จานวน
77 บุคคล

ครั้ง

15

งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)
(ระบุจังหวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
10,000

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.
50,000

250,000

ทุกจังหวัด
ทัว่ ประเทศ

80,000

ครอบคลุม
ทัว่ ประเทศ

10,000

10,000

10,000

70,000

กรุงเทพฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

15,000

25,000
75,000
5

35,000

65,000

85,000
255,000
16

105,000

330,000

155,000
785,000
51

300,000

1,550,000
1,550,000
100

10,000

10,000

ก.ค.
190,000

ส.ค.

ก.ย.
นางสาวสาริณี ถูกจิตร

10,000

10,000 นางสาวสาริณี ถูกจิตร
นายจักราชัย ทองเพ็ชร์

10,000

5,000

5,000

200,000

170,000
435,000
28

65,000

10,000

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
นายจักราชัย ทองเพ็ชร์

127

แผนปฏิบัตกิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คณ
ุ ธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
งบประมาณ : 297,100 บาท
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง :
R แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
R แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
R นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป งานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทางด้านกาลังคนของศูนย์คุณธรรม ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความประสงค์จะดาเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ของบุคลากรศูนย์คุณธรรม ให้เป็นทุนมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนทั้งภารกิจขององค์กร ไปจนถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุค Thailand 4.0 ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทกั ษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบนั ทั้งด้านDigitalization Collaboration Innovation และทักษะจาเป็นของบุคลากรภาครัฐอืน่ ๆ
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ สามารถดาเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
3) เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลักด้าน Digitalization Collaboration และ Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นตามบทบาทและค่านิยมขององค์กรของตน
2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพื่อสร้างคุณค่าในการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ดาเนินงานมุง่ เน้นประโยชน์ต่อประชาชน
2. บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้เทคโนโลยีตามระบบการทางานของสานักงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
การประเมินผล : บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะหลัก รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรศูนย์คุณธรรมสามารถใช้ทกั ษะด้านดิจิทลั ในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ของงานทรัพยากร
มนุษย์ ได้ตามสิทธิ์
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อน
คุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ

รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

งบโครงการ 297,100 บาท
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่าง
มีคุณภาพ เช่น การประเมินผล/การจัดทา
หลักเกณฑ์ต่างๆ/การ Coaching/วัฒนธรรม
องค์กร
การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ใน
การทางานระหว่างบุคลากรในองค์กร
การจัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน

ก.ย.
งานทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายบริหาร

ครั้ง
ครั้ง

1
1

19,000 กรุงเทพฯ
32,500 กรุงเทพฯ

ครั้ง

1

15,600 กรุงเทพฯ

19,000
19,000
10,600

13,500
5,000
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมของเจ้าหน้าที่
ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร (MORAL)

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
งานทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายบริหาร

กิจกรรม

1

19,900 กรุงเทพฯ

จัดเวทีนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการและ
ถอดบทเรียนการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม

ครั้ง

1

37,100 กรุงเทพฯ

จัดประชุมคณะทางานองค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมสัมมนาบุคลากร
นอกสถานที่
งบบริหาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดาเนินโครงการ

ครั้ง
ครั้ง

1
1

19,000 กรุงเทพฯ
151,600 ต่างจังหวัด

รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2562
พ.ย.

9,900

26,600

10,500

14,000

5,000
75,800 งานทรัพยากร
มนุษย์ ฝ่ายบริหาร

75,800

2,400
297,100
297,100
100

10,000

700
10,600

14,000
54,200
18

29,600

700
19,000

26,600
122,100
41

76,500

1,000
-

1,000
11,000
4

10,000

5,000

29,000
109,800
37

75,800
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
งบประมาณ : 7,914,100 บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง :

R
R
R
R
R
R
R

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจติ สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม จึงเสนอดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพือ่ พัฒนาแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สมาชิกในองค์กรรวมไปถึงชุมชนสังคมรอบข้าง ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เอือ้ ต่อการทาความดีของผู้คนในสังคม (สุริยเดว ทรีปาตี, 2561) และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนาคุณธรรม
ของสังคมและสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติดา้ นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
2. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบการประเมินตนเอง
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
1. แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
2. องค์ความรู้พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานด้านคุณธรรม จานวน ๑ เรื่อง
3. จานวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓๕๐ องค์กร
4. จานวนมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม อย่างน้อย ๔ กลุ่มประเด็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
เชิงคุณภาพ
1. มีแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม รวมถึงกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ เป็นเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมให้กบั เครือข่ายทางสังคม
2. องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร ให้เกิดคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัตแิ ละมีระบบกากับส่งเสริมที่ตอ่ เนื่อง
3. เกิดมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self regulation / IQA) จากการมีส่วนร่วมของสมาชิก สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัตแิ ละเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมความสาเร็จได้
4. เกิดกระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรององค์กรคุณธรรมระดับต่างๆ
การประเมินผล : ประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ และจานวนผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
๑. เกิดแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒. สังคมไทยมีรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ จากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม สามารถใช้เป็นแบบอย่างขยายผลต่อเนื่องได้
๓. มีมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม(Self-regulation / IQA) องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประเมินตนเองเพือ่ วางแผนการพัฒนาคุณธรรม และใช้ประเมินตนเองเพือ่ ประเมินความเปลี่ยนแปลงได้
๔. กระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายให้องค์กรที่พัฒนาองค์กรคุณธรรมสนใจ มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมมากขึ้น
๕. องค์ความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้
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เป้าหมาย
หน่วยนับ

งบโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาแนวทางการสร้างและพัฒนามาตรฐาน
ธรรมและกระบวนการรั
กิคุจณกรรมที
่ 1 จัดทาแนวทางบรองฯ
(Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้
านคุณธรรม
1.1
พัฒนาแนวทาง
(Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณ1.1.1
ธรรม ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และฐานข้อมูลออนไลน์

จานวน

แนวทาง (Guideline) 1 เรื่อง
การสร้างและพัฒนา

1.1.2 จัดประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

งบประมาณ
(บาท)
1,495,200
809,600
252,100
50,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

5,000

1.2 พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุ
ณธรรม
1.2.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
และฐานข้อมูลออนไลน์

297,300
50,000

1.2.2 จัดประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

101,600

1.2.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

117,200

1.2.4 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

2.1.5 วัสดุอปุ กรณ์
2.2 จัดทาองค์ความรู้สนับสนุนให้องค์กรเข้าสู่กระบวนการรับรองการ
เป็2.2.1
นองค์กทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
รส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสั
งคมอมูลออนไลน์
และฐานข้

10,000
√

20,000
√
86,800
√

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

1,000
√

10,000
√

20,000
√

20,000
√
50,800
√

11,750
√
1,000
√

11,750
√
1,000
√

58,600
√

1,000
√

1,000
√

58,600
√
11,750
√
1,000
√

11,750
√
1,000
√

1,000
√
122,200
√

138,000

138,000
√

462,600
196,700
2,000

กลุ่มงานวิจยั ฯ
500

58,800

1,000
√
29,400
√

500
√
29,400
√

107,600

53,800
√

53,800
√

24,000
4,300

1,000
√

206,400
2,000
97,300

ก.ย.

50,800
√

122,200

2 เรื่อง

ส.ค.

86,800
√

1,000
√

5,000

องค์ความรู้

ก.ค.

20,000
√

1,000
√

500
√

2.2.2 จัดประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

ก.พ.

กลุ่มงานวิจยั ฯ

√

2.1.4 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

ม.ค.

23,500

1.2.5 วัสดุอปุ กรณ์

2.1.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

ธ.ค.

23,500

1.1.4 วัสดุอปุ กรณ์

2.1.2 จัดประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทางาน

พ.ศ. 2562
พ.ย.

กรุงเทพฯ

173,600

1.1.3 ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล

1.3 จัดประชุมนาเสนอแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม
1.4 เผยแพร่ “แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม” สู่สาธารณะ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมของเครื
อข่ายทางสั
งคม นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
2.1
พัฒนากระบวนการรั
บรองการเป็
เครื2.1.1
อข่ายทางสั
งคม
ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
และฐานข้อมูลออนไลน์

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

1,000
√

500
√
48,650
√

1,000
√

12,000
√
1,000
√

12,000
√
1,300
√

48,650
√
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จานวน

2.2.3 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

102,800

2.2.5 วัสดุอปุ กรณ์
2.3 จัดประชุมนาเสนอกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
3. ติดตามประเมินผลการนาแนวทาง (Guideline) การสร้างและ
พั3.1
ฒนามาตรฐานด้
ธรรม และกระบวนการรั
บรองการเป็
นองค์กร
จัดประชุมกลุ่มาย่นคุ
อยณ(Focus
group) กลุ่มเป้าหมายที
่นาแนวทาง
(Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และ
3.2 ลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลกลุ่มเป้าหมายที่นาแนวทาง (Guideline) การ
สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็น
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมของ
เครื
อข่ายทางสั
1. การส่
งเสริมงพัคม
ฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ในกลุ่มประเด็นภาค
ส่วนสาคัญๆ ทางสังคม
1) พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
2) สนับสนุนความรู้ในการใช้แบบประเมิน กลุ่มประเด็นต่างๆ
3) สนับสนุนด้านวิชาการในการสังเคราะห์ผลการประเมิน
2. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม

งบประมาณ
(บาท)

4,300

ม.ค.
51,400
√
2,000
√

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

59,500

จานวนครั้ง

2 ครั้ง

223,000
176,000

จานวนครั้ง

4 ครั้ง

47,000

องค์กร
เกณฑ์มาตรฐาน

250
2

6,418,900
1,822,100

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.
51,400
√
2,300
√

ส.ค.

ก.ย.

59,500
√
กลุ่มงานวิจยั ฯ
88,000
√
11,750
√
กรุงเทพฯ
และ 4

11,750
√

88,000
√
11,750
√

11,750
√
กลุ่มงานส่งเสริมฯ

√
15,000

1,460,400

√
350,000

√

√
1,280,000

√

√

√
177,100

√
250,000

√
250,000

√

√
875,000

√

√

√

√

√
267,950

√

√

√
165,550

√

1) เตรียมการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรนาร่อง
2) สนับสนุนพัฒนาความรู้กบั แกนนาเพือ่ ขับเคลื่อนงาน
3) ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆ
4) ส่งเสริมการประเมินระยะที่ 2
3. การส่งเสริมการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม
485,600
1) ตัง้ คณะทางานประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
2) ร่างเกณฑ์การประเมินรับรององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ
3)
พิจารณาเกณฑ์โดยคณะประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
4) การทดสอบกระบวนการประเมิน
5) รายงานสรุปผลการพัฒนากระบวนการรับรองกับองค์กรในโครงการ
นาร่จัอดงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่ององค์กรคุณธรรม องค์คุณธรรม
4.
ต้นแบบ
5. ประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลงฯ

ก.พ.

√
85,400

√

√
52,100

√
991,800

991,800
√
991,800

991,800
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการจากหน่วยงานภายนอก

√
527,700

527,700
7. ค่าใช้จา่ ยในการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามงาน บริหารจัดการ และอื่นๆ
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

139,500
7,914,100
7,914,100
100

20,000
57,000

20,000
779,200
1,248,650
14

20,000
412,450

1,447,800

20,000
1,230,500
2,839,050
39

36,450
160,750 1,194,950

312,250
1,803,550
21

20,000
296,350 1,428,250

3,050
66,900
2,022,850
26

527,700
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการ : สมัชชาคุณธรรม
งบประมาณ : 11,162,700 บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง :

R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R
R
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยนากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว สมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยง และรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมนาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการผลักดันนโยบาย/วาระด้านคุณธรรมในระดับต่างๆและความร่วมมืออาเซียน ในปีงบประมาณ 2563 เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านมา และ
ขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ 4 ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และนานโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบัตใิ นทุกภาคส่วนของสังคมไทย
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัตขิ องทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นระบบ ในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนาไปสู่การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมกับหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
๑. จานวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องค์กร
๒. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดภูมิภาค ระดับชาติ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
๓. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพื้นที่นาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องค์กร/กรณีตวั อย่าง
๔. จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม /การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
๕. มีระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายคุณธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ จานวน ๑ ฐานข้อมูล มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องค์กร
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง
เชิงคุณภาพ
๑. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมไปขยายผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
๒. ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและนาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
การประเมินผล :
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ของศูนย์คณ
ุ ธรรมและหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่นากรอบแนวทางการดาเนินงานจากข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฏิญญาคุณธรรม /ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ไปขยายผลสู่การปฏิบัตใิ นองค์กร เพื่อประเมินผลสาเร็จ
ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป
ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการดาเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม /ขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงสิ้นปี
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
๑. เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ
๒. เกิดการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง
๓. หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถนาปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ดาเนินการ
๔. ทาให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมแก้ไขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมการนานโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง

รายการ
งบโครงการ 11,162,700 บาท
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับ
ภูมิภาคและสมัชชาชาติ
1.1 การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
1) การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมการจัดงานร่วมกับองค์กร
ภาคีในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค จานวน 3 ครั้ง/ภูมิภาค

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

3 ครั้ง/ภาค

12 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

592,800

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

พะเยา
อุดรธานี
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

148,200

148,200

148,200

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

148,200
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เป้าหมาย

รายการ

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)
พะเยา
2,623,600
อุดรธานี
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยนับ
เวทีสมัชชา
ภาค องค์กร
ร่วมจัด

จานวน
4 ครั้ง
100 องค์กร

3) การประชุมสรุปผลและติดตามการขับเคลื่อนหลังงาน ใน 4 ภูมิภาค

1 ครั้ง/ภาค

4 ครั้ง

777,000

4) จัดทาวีดที ัศน์ถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค

องค์ความรู้ใน
รูปแบบ
วิดที ัศน์ : เรื่อง

1 เรื่อง

150,000

ครั้ง

1 ครั้ง

138,400

กรุงเทพฯ

องค์กร

100 องค์กร

240,550

กรุงเทพฯ

500,000
3,258,800
211,550
200,000

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

355,900

กรุงเทพฯ

200,000

กรุงเทพฯ

344,100

กรุงเทพฯ

100,000

กรุงเทพฯ

162,800

กรุงเทพฯ

2) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดในพื้นที่ 4 ภูมิภาค

1.2 การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
1) เวทีระดมความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่
2) เวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (Pre–assembly)
จานวน 1 ครั้ง
3) การสนับสนุนงานวิชาการและการจัดทาองค์ความรู้
4) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
5) เวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
6) การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
กิจกรรม 2 การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมกับ
นานาชาติ
1) เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่าย
คุณธรรมนานาชาติดา้ นจิตอาสา
2) การสารวจและสังเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนทางคุณธรรมจากของกลุ่ม
องค์กรของประเทศอาเซียนเพื่อจัดทาแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมอาเซียน
3) เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมใน
ประเทศอาเซียนและนานาชาติ
4) การจัดทาองค์ความรู้สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมในประเทศอาเซียนและนานาชาติ ในปี 2563
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
ส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตาม
กรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

องค์กรร่วมจัด 150 องค์กร
องค์กร
150 องค์กร
วิดองค์
ที ัศกน์รที
สรุป่เข้ผล
1 เรืองค์
่องกร
า 250
ร่วม
กระบวนการ
หน่วยงานภาคี 10 ประเทศ
องค์ความรู้

1 เรื่อง

ประเทศที่เข้า 10 ประเทศ
ร่วม
วิดทิ ัศน์ผล
1 เรื่อง
การขับเคลื่อน

1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง

ผู้แทน
กระทรวง

20 กระทรวง

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
แผนแม่บทระดับจังหวัดในภูมิภาค 4 ภาค

ผู้แทนกลไก
จังหวัดในแต่
ละภาค

4 ภาค
77 จังหวัด

รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

1,307,200

11,162,700
11,162,700
100

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.
655,900

ม.ค.
655,900

ก.พ.
655,900

พะเยา
อุดรธานี
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

มี.ค.

เม.ย.
655,900

194,250

194,250

50,000

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

388,500

100,000

138,400

240,550

250,000

150,000
250,000

250,000

200,000
250,000

150,000
2,000,000

258,800
100,000

211,550
70,000

30,000

355,900
50,000

150,000

344,100
100,000

162,800

จังหวัด
ชายแดนใน 4
ภาค

331,800

198,200

530,000
2,201,000
20

331,800

1,472,800

1,470,200

331,800

1,054,100
3,550,350
32

1,026,050

311,800

1,440,700

1,150,300
4,591,000
41

2,000,000

358,800

431,550
820,350
7

30,000
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : วิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย)
งบประมาณ : 2,592,000 บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R
R
นโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป จากรายงานสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในสังคมพบว่า องค์กรเป็นหน่วยทางสังคมทีเ่ ชื่อมโยงทัง้ ในระดับปัจเจกและสังคมเป็นตัวแปรสาคัญในการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรม องค์กรทีม่ ีกจิ กรรมทีส่ ร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้คนในองค์กรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมรวมทัง้ เกิดการเชื่อมโยงข้ามองค์กร ข้ามภาคส่วนจะนาไปสู่การสร้างระบบนิเวศมนุษย์ทเี่ อื้อกับการพัฒนาด้านคุณธรรมในภาพรวมของสังคม โดยกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเพือ่ สร้างระบบนิเวศมนุษย์ทเี่ อื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมทีส่ าคัญคือการวิจยั และนวัตกรรม โดยเฉพาะ
“นวัตกรรมทางสังคม” ศูนย์คณ
ุ ธรรมจึงได้จดั ทาโครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม รวมทัง้ แก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
วัตถุประสงค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรมในการติดตามและรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 กันยายน 2563
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
1. เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมสังคมไทย จานวน ๑ ชุดทีค่ รอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)
เชิงคุณภาพ
1. เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมสังคมไทยครอบคลุม ๕ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับพืน้ ที่
การประเมินผล : ผลผลิตทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ และการนาเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดเครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมทีส่ นับสนุนงานส่งเสริมคุณธรรมทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัตกิ ารในพืน้ ที่

รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

งบโครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือ่ งมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรม
1.1 จัดทารายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมสังคมไทย ปี 2563
องค์ความรู้
ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)

1.2 สารวจโพลสถานการณ์คณ
ุ ธรรมของสังคมไทย ปี 2563
ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)

1.3 ออกแบบและจัดพิมพ์องค์ความรู้รายงานสถานการณ์
คุณธรรมในสังคมไทย
(มกราคม-มิถนุ ายน 2563)

องค์ความรู้

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

1 ชุด

2,592,000
2,400,000
1,000,000

1 ชุด

800,000

300,000

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ระยเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ค.
มิ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

กรุงเทพฯและจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคใต้

400,000

√

√

√

√
480,000

√
320,000

√

√

√

√

√

กรุงเทพฯและจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคใต้

กรุงเทพฯ

300,000

300,000

√

√

200,000

100,000

√
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

1.4 จัดเวทีวิชาการด้านคุณธรรม
งบบริหารจัดการโครงการ
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

จานวน

งบประมาณ
(บาท)
300,000
192,000
2,592,000
2,592,000
100

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

25,000
25,000
25,000
1

25,000
25,000

ระยเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ค.
มิ.ย.

กรุงเทพฯ
28,400
908,400
1,281,800
49

28,400
348,400

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค.
√
200,000
√
28,400
728,400

ส.ค.
√
100,000
√
28,400
228,400
1,285,200
50

ก.ย.

28,400
328,400

กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : วิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี )
งบประมาณ 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
R ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง :
R แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
R แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
R นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : นโยบายหลักของรัฐบาล ข้อ ๑๑. การปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐ ,๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจทิ ัล
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุม่ งานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ "องค์กรขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองคุณธรรม " เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาวิจยั ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นคุณธรรมความดี ในรูปแบบดิจทิ ัลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายทางสังคม ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community learning organization) และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดาเนินการเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งทางวิชาการนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (E-Service) ของศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ (Open Data) แก่ประชาชน เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจทิ ัลและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
1. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม (Knowledge & innovation Database) ตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-Time จานวน ๑ ระบบ
2. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ และ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการติดตามสถานการณ์คุณธรรม และดัชนีชี้วัดความสุขด้านคุณธรรมจานวน ๑ ระบบ ๑ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application)
3. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม (E-Learning) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจานวน ๑ ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. ศูนย์คุณธรรมมีระบบในการให้บริการประชาชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบดิจทิ ัล เพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ดา้ นคุณธรรม (Big-data) ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ศูนย์คุณธรรมมีการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และการติดตามประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรมได้
3. ศูนย์คุณธรรมมีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กบั ประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดขี ึ้นได้
การประเมินผล : ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และขอบเขตงานกระบวนการให้บริการที่นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์คุณธรรมมีระบบดิจทิ ัลในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
2. ศูนย์คุณธรรมมีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ทิ ัล มาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากร ร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big – Data) ระดับประเทศได้
รายการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยนับ จานวน
งบโครงการ 1,421,500 บาท
งบดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จา่ ยการบารุงรักษาดูแลระบบสารสนเทศ
และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ระบบศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
- ค่าจ้างพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
ค่าจ้างบริหารจัดการข้อมูล และประสานงานโครงการ
2) ระบบสารองข้อมูล,ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (AD)
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Firewall)
- ค่าจ้างเหมาดูแล บารุงรักษาระบบ
3) ระบบบริหารโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย
- ค่าจ้างเหมาดูแล บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
4) ระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 (บุคคล,พัสดุ,การเงิน,บัญชี)
- ค่าจ้างเหมาดูแล บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
5) ระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server)และระบบป้องกันการโจมตี
- ค่าจ้างเหมาดูแล บารุงรักษาระบบ
งบโครงการ 3,328,500 บาท
งบอุดหนุน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูล (Moral E-Service)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1,421,500
ระบบ

3

500,000.-

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2563
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พัณณชิตา พุ่มทอง
ศคธ.

ระบบ

2

175000.-

ศคธ.

ระบบ

1

150,000.-

ศคธ.

ระบบ

1

426500.-

ศคธ.

ระบบ

1

170000.-

ศคธ.

250,000

250,000

87,500

87,500
75,000

75,000

213,250
85,000

213,250
85,000

3,328,500
ศคธ.
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ศูนย์ข้อมูลฯ (ALL)

รายการ

- ค่าจ้างพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกสมัชชาคุณธรรมระบบการให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ (chat-bot)
2) การพัฒนาปรับปรุงระบบโมบายแอปพลิเคชัน Moral Touch V.2
- ค่าจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบและการรายงานผลผู้ใช้งาน
3) การพัฒนาระบบติดตามสภานการณ์คุณธรรม (Moral E- Monitoring)
- ค่าจ้างพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics)
4) ค่าจ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม (Moral E-Learning)
- ค่าจ้างในการพัฒนาระบบ HMI ในรูปแบบ E learning
5) ค่าใช้จา่ ยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลฯ
- กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลและเผยแพร่ระบบต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามพรบ.คอมพิวเตอร์ (log)
- ค่าจ้างพัฒนาระบบเก็บช้อมูลจราจลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
- ค่าจ้างพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย CCTV
3) ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
- ค่าจัดประชุมติดตามประเมินผล
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
ระบบ
1
แอปพลิเคชัน
1
ระบบ

1

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

490,000
300,000

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.
98,000

พ.ศ. 2563
พ.ค.
147,000

90,000

120,000

มิ.ย.

1

ผู้ใช้งาน >3,500 คน

ส.ค.

ก.ย.
49,000
พัณณ์ชิตา + ณัฐวุฒิ

90,000

470,000

พัณณ์ชิตา + เมธัส
188,000

ระบบ

ก.ค.
196,000

282,000

1,000,000

พัณณ์ชิตา +กฤตินิฏฐ์
300,000

400,000

300,000

60,000

60,000

60,000

300,000

กฤตินิฏฐ์ + ชาตรี
60,000

60,000

ศคธ.
ระบบ
ระบบ

1
1

500,000

พัณณ์ชิตา
300,000

200,000

96,000

144,000

240,000

เมธัส

28,500
4,750,000
4,750,000
100

422,500

213,250
710,750
15

75,000

422,500

710,750
15

288,250

188,000.00

28,500
543,500.00
1,577,500
33

846,000.00

938,000.00

704,000.00
1,751,000
37

109,000.00
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
งบประมาณ : 1,255,000 บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R
R
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2558-25560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้ร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมแห่งชาติ การดาเนินงานตามแผนและอืน่ ๆ ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในประเทศ
ศูนย์คุณธรรม จึงดาเนิน โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ และเทคนิควิธกี าร ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตรสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กร
คุณธรรมให้กบั องค์กรภาคีภาคส่วนสาคัญๆ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวนิ ัย สุจริต จิตอาสาและค่านิยมในสังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันฯ ทุจริตระยะที่ 3
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เพื่อให้บริการความรู้ขยายผลให้กบั องค์กรต่างๆ และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ
๑. จานวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สาหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๒๐ คน และผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม อย่างน้อย ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสังคมได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านการอบรม มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมได้อย่างกว้างขวาง
๓. ผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง
การประเมินผล : ประเมินผ่านระบบออนไลน์ และจานวนผู้นาที่ผ่านกระบวนการการอบรมนาไปความรู้ไปใช้ในองค์กร
ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั :
๑. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่สนใจพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมและต้องการความรู้ความเข้าใจในหลักคิด กระบวนการ วิธกี ารพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง มีหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้
๒. มีวทิ ยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมและยินดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ
๓. องค์กรต่างๆ ในสังคม มีผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเองได้

รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมิน
รับรององค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม

จานวน

หลักสูตร/คน 3/100
หลักสูตร

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ผู้รบั ผิดชอบ
พ.ศ. 2563
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1,255,000

3

√
112,300

1. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทางาน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรและสร้างเครื่องมืออบรม (จานวน 2 ครั้ง)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2562
พ.ย.

25,000
กทม.

√
25,000

√
50,000

√

√

6,000

6,300

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

2. จัดประชุมทดสอบหลักสูตร
3. ประชุมปรับปรุงหลักสูตรและเครื่องมือ
(จานวน 2 ครั้ง)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

√
15,000

องค์กร
สื่อ

√
400,000

√
100,000

200
3
√
470,000

470,000
คน
คน

80
80

กทม.
กทม.
√
157,700

3.1 การประเมินติดตามผล
3.2 การจัดทาฐานข้อมูลองค์กรผู้ผ่านการอบรม
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

ก.ย.

กทม.
515,000

1. อบรมระดับบริหาร
2. อบรมระดับปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรและจัดทาข้อมูล
ทาเนียบ

ส.ค.

กทม.

กิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์ การคัด เลือก/ประสานเชิญชวน
2. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 การอบรม

มี.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
พ.ศ. 2563
พ.ค.

คน

√
156,700

1,000

100
1,255,000
1,255,000
100

-

0
0

-

-

15,000
1

15,000

425,000

25,000
501,000
40

51,000

106,000

470,000
739,000
59

163,000
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการ : ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
งบประมาณ : 4,086,000 บาท
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
R
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R
R
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ปีงบประมาณที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ให้กบั กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดแล้ว
จานวน กว่า 800 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม และเป็นการขยายผลการดาเนินงานโดยวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในรุ่นที่ 1 พัฒนายกระดับไปยังกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมอืน่ ๆให้เพิ่มมากขึ้น
ในปีงบประมาณ 2563 จึงเห็นสมควรในการดาเนินโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริต
ในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบั ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกือ้ หนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช. ให้มากยิง่ ขึ้น
3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กจิ กรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
4. เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ :
เชิงปริมาณ : เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จานวน 860 คน
เชิงคุณภาพ : เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอืน่ ๆ ในระยะต่อไป ร้อยละ 80
การประเมินผล : ตรวจสอบและวัดผลภาคปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้าอบรมและผู้ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอืน่ ๆ ในระยะต่อไป

เป้าหมาย

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

กรุงเทพ

หน่วยนับ

จานวน

องค์ความรู้

1 เรื่อง/หลักสูตร

200,000

สื่อองค์ความรู้
หนังสือ
ผู้สมัคร

2 เรื่อง
1,000 เล่ม
860 คน

120,000
70,000
21,000

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

50,000

50,000

100,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ 4,086,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยมิตวิ ัฒนธรรมและมิตดิ า้ นสังคม ให้สอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายด้านคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ของกลุม่ เครือข่ายทาง
สังคม 6 เครือข่าย รวมถึงการผลิตเครือ่ งมือ ชุดความรู้ สือ่ ส่งเสริม
คุณธรรม
1.1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ สื่อส่งเสริมคุณธรรมที่
หลากหลายตามกลุ่มต่างๆ โดยการประชุมจัดทาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และผู้เกีย่ วข้อง
1.2) การจัดทาสื่อวีดีทัศน์ สื่อเพื่อประกอบการอบรม
1.3) จัดพิมพ์หนังสือคู่มือประกอบการฝึกอบรม จานวน 1,000 เล่ม
กิจกรรมที่ 2 เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรม
จานวน 8 รุน่ ไม่น้อยกว่า 860 คน

120,000
70,000
10,000

11,000
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เป้าหมาย

รายการ

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

หน่วยนับ

จานวน

จัดอบรมฯ
ผู้อบรมฯ

8 รุ่น 860 คน

2,375,000

อุดรธานี
พะเยา
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

องค์ความรู้
ต้นทุน
คุณธรรม

4 ภาค/เรื่อง

400,000

อุดรธานี
พะเยา
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

4.2) จัดสัมมนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
จังหวัด

เวทีสัมมนา

4 ภาค/ครั้ง

600,000

อุดรธานี
พะเยา
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

4.3) จัดทาสื่อส่งเสริมคุณธรรม บทเรียนและประสบการณ์ ส่งเสริม
คุณธรรม ของแต่ละพื้นที่

สื่อส่งเสริม
คุณธรรม

4 เรื่อง

200,000

อุดรธานี
พะเยา
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

4.4) จัดทาธงสัญลักษณ์องค์กร ชุมชนต้นแบบเพื่อมอบให้กบั องค์กร
ชุมชนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม

องค์กรต้นแบบ

40 แห่ง

26,000

อุดรธานี
พะเยา
อยุธยา
สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

296,875

296,875

296,875

296,875

296,875

296,875

296,875

296,875

ก.ย.

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพวิทยากร
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิตวิ ัฒนธรรมและ
มิตดิ า้ นสังคม จานวน 860 คน
3.1) การฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมทีมา
จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จานวน 2 รุ่น
2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง 20 กระทรวงและองค์กรอิสระ จานวน 2 รุ่น
3) กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นาผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นาเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นา
ภาคธุรกิจเอกชน และผู้สนใจ จานวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 4 เวทีตดิ ตามผลในระดับพืน้ ที่
4.1) ทาบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ท้องถิ่นเพื่อดาเนิน
ติดตาม และการค้นหาต้นทุนความดี

4.5) ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

74,000
4,086,000
4,086,000
100

400,000

150,000

50,000

150,000

50,000

150,000

150,000

50,000

50,000

26,000

10,000
60,000

50,000
800,000
20

10,000
690,000

366,875

10,000
10,000
317,875 506,875
1,191,625
29

10,000
306,875

446,875 372,875
1,126,625
28

10,000
456,875

10,000
306,875
967,750
24

4,000
204,000
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม.
หลักการและเหตุผล : สสส. และศูนย์คุณธรรม ได้เล็งถึงความสาคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนาหลักคุณธรรม ๔ ประการ ไปสู่การส่งเสริม ปฏิบัตใิ นองค์กร ซึ่งจะทาให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะความเข้มข้น ในมิตดิ า้ นการพัฒนา Happy 8 ได้อย่างดียงิ่ ดังนัน้ จึงได้พัฒนาโครงการความร่วมมือร่วมกัน เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มุง่ ให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ เป็นองค์กร ที่เป็นฐานสาคัญในการพัฒนาคนดี องค์กรเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน เพื่อผลประกอบการที่ดขี ึ้น มีภาพลักษณ์ดขี ึ้น พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กร
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกีย่ วกับรูปแบบ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขยายผล สร้างการรับรู้ตอ่ สาธารณะและพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมปฏิบัตจิ ริงได้
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563

รายการ

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ

จานวน

องค์กร

50

252,000

252,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

กิจกรรมที่ 2 การรับสมัครองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
- สนับสนุนทางวิชาการ และเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อหนุนเสริม
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (จัดวิทยากรลงให้คาปรึกษาในพื้นที่ จานวน
8 ครั้ง)

องค์กร

60

80,000

80,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
- จัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ในการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม รวมทั้งนาวิทยากรลงไปจัดฝึกอบรมในองค์กร

องค์กร

30

66,000

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรส่งแสริม
คุณธรรม
- จัดเวทีสมัชชาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน เป็น Forun ให้ได้ 220
องค์กร

ครั้ง

1

255,000

กิจกรรมที่ 5 การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมภาคเอกชน ( 100 องค์กร) เก็บรวบรวมข้อมูลองค์กร
และอาสาสมัคร ต่อเนื่อง

ระบบ

1

40,000

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรมภาคเอกชน

ครั้ง

1

40,000

งาน
เล่ม
งาน
ชิน้

1
2,000
1
8

300,000

ครั้ง
เดือน
เดือน
เดือน

8
8
8
8

300,000
300,000
200,000
40,000
0
40,000
40,000
50,000
40,000

เดือน

8

40,000

กิจกรรมที่ 7 การจัดการความรู้และสือ่ สารต่อสาธารณะ
7.1 ถอดองค์ความรู้ 30 องค์กรภาคเอกชน
7.2 จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ 30 กรณีภาคเอกชน
7.3 จัดทาวีดทิ ัศน์สาหรับเผยแพร่และสร้างแรงจูงใจ
7.4 จัดทาสื่ออืน่ ๆ เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการฯ
กิจกรรมที่ 8 การสือ่ สารเผยแพร่
8.1 ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ทีวี วิทยุฯลฯ
8.2 ค่าใช้จา่ ยในการดูแล เว็บไซ ต่อเนือ่ ง
8.3 ค่าจัดทาสื่อและอุปกรณ์สาหรับ โรดโชว์ และกิจกรรมพีอาร์
8.4 ค่าใช้จา่ ยในการจัดโรดโชว์และกิจกรรม พีอาร์
กิจกรรมที่ 9 การขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
9.1 ประสานความร่วมมือภาคียทุ ธศาสตร์ภาคเอกชน สภา
อุตสาหกรรมฯลฯ

ธ.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

หน่วยนับ
งบโครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อขับเคลือ่ นสูอ่ งค์กร
คุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม และจัด
ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ

ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

66,000

5,000

5,000

5,000

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มูลนิธิหัวใจอาสา

255,000

5,000

มิ.ย.

5,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

5,000

5,000

5,000

40,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

ศูนย์คุณธรรม

200,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

5,000
5,000
6,250
5,000

ศูนย์คุณธรรม
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ศูนย์คุณธรรม

300,000
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รายการ
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมภาคเอกชน ในระดับประเทศ
10.1 ประสานความร่วมมือทุกภาคียทุ ธศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่มีน้าหนักความสาคัญใน
ระดับประเทศ
10.2 เวทีงานสมัชชาภาคธุรกิจ
กิจกรรมที่ 11 การผลักดันนโยบายและมาตรการการส่งเสริม
และสนับสนุน

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

หน่วยนับ

จานวน

เดือน

8

40,000

ครั้ง

1

504,000

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

5,000

พ.ศ. 2562
พ.ย.

5,000

ธ.ค.

5,000

ม.ค.

5,000

ก.พ.

5,000

มี.ค.

เม.ย.

5,000

5,000

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

5,000

504,000

11.1 ประสานความร่วมมือภาคียทุ ธศาสตร์ดา้ นนโยบาย กระทรวง
เดือน
8
40,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
แรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม ปปช. ฯลฯ
11.2 การจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันนโยบาย แถลงข่าว
ครั้ง
2
งบบริหาร
หมวดค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
เดือน
8
200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
- ค่าจ้างทีมประเมินผลการดาเนินงานโครงการ นักวิชาการ
งาน
1
490,000
490,000
- ค่าใช้จา่ ยการจัดประชุมและการพัฒนาศักยภาพของโครงการ
เดือน
8
160,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส (ภาคียทุ ธศาตร์)
คน
1
280,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน (การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม)
คน
3
600,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาคียทุ ธศาสตร์)
คน
1
200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน (การสื่อสาร)
คน
1
200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี
คน
1
200,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
4,697,000
776,250
648,250
1,066,250
342,250
531,250
780,250
276,250
276,250
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
4,697,000
2,490,750
1,653,750
552,500
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส
100
53
35
12
หมายเหตุ โครงการนีร้ ่วมกันดาเนินงาน 3 ฝ่าย คือ สสส. จัดทาบันมึกข้อตกลงกับศูนย์คุณธรรม และสนับสนุนงบประมาณ และติดตามผล ส่วนศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสาดาเนินการร่วมกัน ในรูปแบบบันทึกความร่วมมือโดยศูนย์คุณธรรมสนับสนุนงบประมาณและกากับติดตามงาน ตามแผนงานของมูลนิธิหัวใจอาสา โดยแบ่งเป็น 4 งวดงาน
เท่ากับที่ สสส. ให้งบประมาณมายังศูนย์คุณธรรม ซึ่งงบประมาณหลักที่สนับสนุนผ่านมูลนิธิหัวใจอาสาประกอบด้วย งบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ3 บางส่วนและงบหมวดบริหารจัดการ งบประมาณ ในหมวดงบบริหารจัดการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงแผน กับ สสส. แล้ว โดย นาค่าตอบแทน หัวหน้าโครงการ มาเกลี่ยเพิ่มในหมวดค่าประเมินผลโครงการ
ทั้งนี้ เนือ่ งจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นเจ้าหน้าที่ของศุนย์คุณธรรม มีเงินเดือน ค่าตอบแทนอยูแ่ ล้วเดิม จึงขอปรับแผน และงบประมาณในส่วนนี้

ก.ย.

ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม

มูลนิธิหัวใจอาสา
ศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา
มูลนิธิหัวใจอาสา

144

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา
งบประมาณ : 1,959,620 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มงุ่ หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อง
กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564
สืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดาเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางขึ้น โดยได้ร่วมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนา พัฒนาชุดหนังสือสาหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาขึ้น โดยมีวัตถุประสง
ค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เป็นพิพธิ ภัณฑ์มีชีวิต โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้สาหรับเยาวชน จานวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือ
ตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง ตามรอยพระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรมของการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 และเพื่อการขยายผลการดาเนินงานเกีย่ วกับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาให้กว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนร่วมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ ศูนย์คุณธรรม จึงจะดาเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทาง และ
ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขยายผลไปสู่กลุ่มองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ ครู อาจารย์
2) เปิดช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว “ทัวร์ตามรอยพระราชา”สื่อสาร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงาน ในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนได้ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท เรียนรู“้ ศาสตร์ของพระราชา” “ทศพิธราชธรรม” และคุณธรรม 4.0 (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต และยังสามารถนาหลัก
คิดต่างๆ ไปปรับใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันได้
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
รายการ
โครงการสือ่ ศาสตร์ตามรอยพระราชา

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
คน
162

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

1,959,620

81
แหล่งเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

กิจกรรมที่ 1 เปิดช่องทางตลาดทัวร์ตามรอย

เม.ย.

√
800,000

800,000
1.1 จัดงานแถงข่าว "ทัวร์ตามรอยพระราชา" สร้างทัวร์รุ่นใหม่
หรือบริษัทฝึกอบรมให้หันมาสนใจ

คน

35

กทม.

1.2 จัดทัวร์ CEO "CEO ตามรอยพระราชา" ในเส้นทางสาคัณ
2 เส้นทางให้เกิดแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าและทาสื่อเผยแพร่
เชิญชวนองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ

คน

25

กทม.

1.3 สื่อสารเผยแพร่ ขยายผลต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศูนย์เรียนรูพ้ ัฒนา

กิจกรรมที่ 3 จับคูธ่ ุรกิจกับศูนย์เรียนรู้
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการโครงการและการติดตาม
ประเมินผล
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ครั้ง

1

สื่อ

6

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

√

√

√

√

√

√
650,000

900,000
2.1 ส่งเสริมพัฒนา "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" เพื่อการสื่อสาร
ศาสตร์พระราชา
2.2. ผลิตสื่อเผยแพร่ / เชิญชวน สารคดี ศาสตร์พระราชากับ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ศ. 2563
พ.ค.

√
250,000

4 ภูมิภาค
259,620
1,959,620
1,959,620
100

0

0
184,620
9

√
√
184,620
184,620

√
√

√
√

0

0
25,000
1

√
√
25,000
25,000

√
√

√
√

800,000

650,000
1,475,000
75

√
√
25,000
25,000

√
√

√
√

0

250,000
275,000
14

√
√
25,000
25,000

145

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ : โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพือ่ ขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม
งบประมาณ : 1,580,370 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นที่มีความสาคัญควบคู่กบั กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม คือการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม เพือ่ เป็นเครื่องมือวัดผลความเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมของคนในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีมติให้ขบั เคลื่อนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ.2561 2580) ได้กาหนดเป้าหมายว่า คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี ามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยมีตวั ชี้วัด คือ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีความจาเป็นในการพัฒนาดัชนีคุณธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคล
2. เพือ่ พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – มิถนุ ายน 2563

รายการ
งบโครงการ พัฒนาตัวชีว้ ัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคม
ธรรม ่ 1 พัฒนาร่างตัวชี้วัดคุณธรรม
กิคุจณกรรมที
กิจกรรมที่ 2 ประชุมออกแบบกระบวนการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ กาหนดตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับวิทยากรกระบวนการ
กิจกรรมที่ 3 ทดสอบจัดกระบวนการเพือ่ กาหนดตัวชี้วัดคุณธรรม
กับผู้ทรงคุณวุฒิ
กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
องค์ความรู้ 1 เรื่อง

งบประมาณ พื้นทีด่ าเนินการ
(บาท)
(ระบุจงั หวัด)
15,000
7,500
112,000
25,800

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ กาหนดตัวชี้วัดคุณธรรม

444,000

กิจกรรมที่ 6 ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

75,000

กิจกรรมที่ 7 ทดลองใช้ตวั ชี้วัดคุณธรรม

8,000

กิจกรรมที่ 8 ประชุมปรับปรุงตัวชี้วัดคุณธรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

72,000

กิจกรรมที่ 9 รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

25,800

กิจกรรมที่ 10 รายงานฉบับสมบูรณ์

35,800

กรุงเทพฯ
เชียงใหม่

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.
5,000
√

พ.ศ. 2562
พ.ย.
5,000
√

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
มี.ค.
เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.

มิ.ย.
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม

5,000
√
7,500
√
112,000
√
25,800
√
296,000
√

148,000
√
75,000
√
4,000
√

4,000
√
72,000
√
25,800
√
35,800
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน

งบบริหารจัดการ
ประชุมร่วมกับแผนงานคนไทย 4.0

งบประมาณ พื้นทีด่ าเนินการ
(บาท)
(ระบุจงั หวัด)

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

15,800

ค่าจ้างเหมาจัดกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด

200,000

ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์

100,000

ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลและจัดการข้อมูลเพือ่ พัฒนาตัวชี้วัด

300,000

ค่าบารุงสถาบัน (10%)

143,670

รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2562
พ.ย.

1,580,370
1,580,370
100

พ.ศ. 2563
มี.ค.
เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.

มิ.ย.

15,800
√
50,000
√

5,000

100,000
√

37,500
√

37,500
√

37,500
√

42,500
285,300
18

237,800

433,500

50,000
√
50,000
√
37,500
√

285,500
901,300
57

50,000
√
37,500
√

37,500
√

37,500
√

182,300

41,500

135,300
393,770
25

37,500
√
143,670
√
216,970

147

ภาคผนวก
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แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน และส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยกาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และองค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็น
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสาคัญหรือเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย
3. ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
และประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
4. การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
และประเมินการเผยแพร่สารสนเทศสาคัญขององค์การมหาชนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
และแสดงความโปร่งใสให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Web Portal
5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
และตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ

จานวนตัวชี้วัด
 องค์ประกอบที่ 1 และ 2 น้าหนักรวมกันร้อยละ 50
 กาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 องค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง
กาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการ จานวน 1 ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดบังคับ จานวน 2 ตัว คือ
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัวชี้วัด คือ
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน
4.2 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal
 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ
5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (Impact) จากการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อติดตามความสาเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (Monitoring KPI)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1. ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
3. ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
5. ดาเนินการอืน่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์องค์การมหาชน
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
ยุทธศาสตร์
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม
วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คณ
ุ ธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สรุปตัวชี้วัดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยกาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และองค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็น
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสาคัญหรือเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย
3. ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
และประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
4. การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
และประเมินการเผยแพร่สารสนเทศสาคัญขององค์การมหาชนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
และแสดงความโปร่งใสให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Web Portal
5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
และตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ

จานวนตัวชี้วัด
1.1 ความสาเร็จขององค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม
1.2 จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
1.3 จานวนขององค์กรเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม
2.1 ความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
3.2.1 ความสาเร็จของการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น Moral Touch Version2
3.2.2 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์คุณธรรม (Moral E-Monitoring)
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน
4.2 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal
5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

