
  

 

รายงานผลการด าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
บทสรุปผู้บริหาร  

(Executive Summary) 
 

ในปี 2562  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินภารกิจการส่งเสรมิคุณธรรมซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทด้านการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

1. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริม
คุณธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 6 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค จ านวน 3 ภาค/ครั้ง และจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จ านวน 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง มีผู้สนใจ
เข้าร่วมงานกว่า 9,578 คน ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก 
“ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,952 คน 
 ครั้งที่ 2 การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ESAN”  
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏฺอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน 
 ครั้งที่ 3 การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ร่วมกับ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อน
สังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,040 คน 
 ครั้งที่ 4 การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ร่วมกับองค์กรภาคี 132 องค์กร จัดงานภายใต้
แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,086 คน  

ผลของการจัดงานท าให้มีองค์กรเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่ต่อเนื่องรวม 210 องค์กร
เครือข่าย น าไปสู่เกิดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย และน าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนใน
องค์กร จ านวน 105 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 50 จึงท าให้เห็นได้ว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นกลไกที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ท าให้เกิดกระแสของการ
รณรงค์การท าความดี เพ่ือให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



2. พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองและการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม โดยในปี 2562  
มีองค์กรเข้าร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม  
รวม 485 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน) 38 องค์กร องค์กรภาคธุรกิจ/เอกชน 34 
องค์กร และองค์กรชุมชน (กองทุนสวัสดิการชุมชน) 413 องค์กร จากการด าเนินงานดังกล่าว ยังท าให้เกิดกระแส
ทางนโยบายและสามารถขยายผลความสนใจในการร่วมพัฒนาองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานอ่ืนๆ อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น  

3. พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินกิจกรรมในองค์กรได้ โดยจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ภูมิภาคท่ัวประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวน ๒ รุ่น โดยมีผู้ผ่านกระบวนการอบรมและได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต จ านวน 917 คน  และเกิดเป็นเครือข่ายวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และแผนแม่บทต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนโดยการปลูกฝังหล่อหลอมให้
มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพ่ือที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

4. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสรมิคุณธรรม เพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย รวมจ านวน 21 เรื่อง โดยมีผลงานส าคัญ ได้แก่ รายงานสถานการณ์คุณธรรม 
รายงานการส ารวจต้นทุนชีวติเด็กและเยาวชนไทย องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมส าหรับครอบครัว เป็นต้น และจัด
เวทีประชุมวิชาการเพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น คลังข้อมูลดิจิทัล เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม แอพพลิเคชั่น Moral Touch เพ่ือ
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม และยังได้พัฒนา
นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม โดยพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม และชุมชน ด้วยการสนับสนุนของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทยต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

5. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การท าความดี โดยยกย่องบุคคลต้นแบบในการท าความดีและเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมจ านวน 100 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพ่ือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนและคนในสังคม รวมทั้งการเผยแพร่สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” ผ่านช่องทางสื่อ On air, Online, On ground มีผู้เข้าชมผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน ที่ได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตร  
(Co Brand) ในการสื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรภาครัฐ 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนระบบการ
ประชุมภายในเป็นรูปแบบ E-Meeting น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการใช้กระดาษในองค์กร รวมทั้งการพัฒนา



ฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมบนระบบดิจิทัล และระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 4.0 (Moral Next) เพ่ือให้บริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลด้านคุณธรรมผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.20 รวมทั้งได้มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน และแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ระยะ ๕ ปี โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือมุ่งเน้นการปรับระบบบริหาร
จัดการของศูนย์คุณธรรมเพ่ือการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 ศูนย์คุณธรรม ด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  
๖ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 
๔) สื่อรณรงค์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน) และยุทธศาสตร์ที่ ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์
คุณธรรม โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้ 
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่  ๒๑” ระยะที่  ๑  ในวันจันทร์ที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมใหญ่  
กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๔๙๓ คน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา 
ประชาสังคม (มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร) สื่อ และประชาชนทั่วไป โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้ ๑) เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
ในภาพรวม ถักทอเครือข่ายจากการเข้าร่วมประชุมรวม ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ๓๔๖ องค์กร จ านวน ๑,๐๐๐ 
คน องค์กรที่เข้าร่วมมากที่สุดเป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรสถานศึกษา ซึ่งมีภารกิจที่
ด าเนินการส่งเสริมเครือข่ายในระดับชุมชน/ เครือข่าย ส่งเสริมสมาชิกในองค์กรและประชาชนทั่วไปให้มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยกลุ่มที่มีเป้าหมายการด าเนินงานมากที่สุด คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ๒) กิจกรรมจิต
สาธารณะ สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง และวินัย ๓) กิจกรรมการให้ความรู้/บริการทางวิชาการ กับหน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ ๔) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม การประสาน/ความร่วมมือ  

ข้อเสนอทิศทางและจังหวะก้าว ๒๕๖๒-๒๕๖๓  
๑) ควรท างานในลักษณะเชิงเครือข่าย โดยจัดตั้งเป็นขบวนในการขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ของ

สังคมไทย เป็นขบวนคุณธรรม ที่ก้าวพ้นประเด็นทางการเมือง รักษาสถานะของขบวนที่เป็นอิสระ และ
ขับเคลื่อนโดยไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เนื่องจากมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการขับเคลื่อนให้ด าเนินการ ได้อย่าง
เป็นอิสระ  

๒) การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยง ถักทอ หนุนเสริมการท างาน ไม่รวมศูนย์
อ านาจการจัดการ ตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง โดยด าเนินการบนหลักการพ่ึงตนเอง ในการจัดการตนเอง  

๓) ควรหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนในระดับภาคปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อน 
โดยเน้นหลักการระเบิดจากข้างใน  

๔) ให้ความส าคัญกับการท างานกับชุมชนท้องถิ่น และขยายภาคีเพ่ิมมากข้ึนในหลากหลายมิติ  
๕) มีระบบฐานข้อมูล Mapping ความส าเร็จในการหนุนเสริมการขับเคลื่อน  



๖) หน่วยงานของรัฐ/ราชการ/องค์การมหาชน ควรตระหนักถึงหน้าที่ในการจัดหางบประมาณและ
สนับสนุนแนวทางนโยบายในการหนุนเสริมการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและ
งบประมาณรองรับในการสนับสนุน 

๗) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ควรยกสถานะบทบาทให้เป็นกลไกพ้ืนที่ส่วนกลางในเรื่องคุณธรรมของ
ภาคีเครือข่าย โดยสานพลังทางสังคม ควรเรียนรู้ ค้นคว้า ท าให้เป็นระบบเต็มรูปแบบ  
  ๘) บทบาทของศูนย์คุณธรรม ควรเป็นองค์กรสานพลังเชิงยุทธศาสตร์ ท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม
หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อน มีเวทีในการพูดคุยหนุนเสริมกระบวนการ  

๙) การขยายเครือข่ายปฏิบัติการให้กว้างขวาง เป็นจังหวะก้าวที่ส าคัญในการสร้างคนไทยที่มีกระบวน
ทัศน์และหลักคิดใหม ่ 

ทั้งนี้ การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ควรสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ซึ่งในยุทธศาสตร์
ชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ระบุเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม “ความพอเพียง วินัย สุจริต สาธารณะ 
และรับผิดชอบ” เป็นแผนเร่งด่วนที่ต้องท าในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และระบุอยู่ในแผนถึง ๓ ระดับ การด าเนินงาน
นี้ เป็นเรื่องส าคัญของคนไทยและประเทศไทยที่ผ่านมา คือ ต่างคนต่างท า ขาดพลังในการเชื่อมโยงเครือข่าย 

 

     
    

2) การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

  2.1) การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และพิจารณาแนวทางการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อ าเภอ
และจังหวัดคุณธรรม  ในวันที่  ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติให้เชิญหน่วยงาน ชุมชน องค์กร ที่ได้รับการประเมินคุณธรรมในระดับ
คุณธรรมต้นแบบมาน าเสนอผลงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยสามารถน าเสนอความเด่นใน ๔ คุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้านใดด้านหนึ่งได้ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งสร้างความเข้าใจเรื่อง
การประเมินแก่คณะอนุกรรมการทั้งระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี พร้อมสนับสนุนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและคุณลักษณะใน ๔ คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน          
๔ คุณธรรมได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเสนอว่าควรมีกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ และที่
ประชุมมีแผนแต่งตั้งคณะท างานติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กรอ าเภอและจังหวัดคุณธรรม ใน ๔ 
ภูมิภาค โดยมีผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในคณะท างาน ทั้งนี้มีแผนก าหนดประกาศ  
ยกย่องชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖1 

 



     
 

 2.2) ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม  
ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมประชุม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
และหารือแนวทางประเมิน รวมไปถึงการตรวจสอบผลการประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้รายงานจ านวนองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี  พ.ศ.๒๕๖๑ ว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
๑,๖๗๔ แห่ง, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๑,๙๙๙ แห่ง, อ าเภอคุณธรรมต้นแบบ ๑๕๖ อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม
ต้นแบบ ๓๑ จังหวัด และองค์กรคุณธรรม ๑,๗๑๐ แห่ง, ชุมชนคุณธรรม ๓,๒๔๑ แห่ง, อ าเภอคุณธรรม ๑๙๙ 
อ าเภอ, จังหวัดคุณธรรม ๘ จังหวัด รวมทั้งองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๕,๕๐๕ 
แห่ง 

 ทั้ งนี้  ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินแก่
คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมอย่างแท้จริง  

 

     
 

๓) การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
เพ่ือพิจารณาหลักสูตรการอบรมส่งเสริมคุณธรรมน าไทยพัฒนา ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใน
กรอบหลักสูตรให้ใช้คุณธรรมหลัก ๔ ประการเป็นแกนหลักสูตร มีการอบรม ๒ วัน ต่อ ๑ รุ่น ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี เช่น กรมการศาสนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดข้อความ สาระส าคัญบางส่วน
ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะก่อนด าเนินการอบรมกับแกนน าเยาวชนน าร่อง ในวิทยาลัยนาฏศิลป์
ทั่วประเทศ จ านวน ๑๒ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๔ ภูมิภาคตามแผนงานที่ก าหนดต่อไป  



   

4) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

  4.1) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพ่ือรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรกลไกระดับ
กระทรวง ๒๐ กระทรวง  หน่วยงานอิสระในส่วนกลาง ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม การจัดท าและรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ ของแต่ละหน่วยงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
(กรมการศาสนา) ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มีการด าเนินการ และได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการรวมประเด็นคุณธรรมระหว่างคุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ของคณะกรรการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  กับคุณธรรม ๕ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ โดยคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ได้
เสนอให้มีการผนวกหรือเปลี่ยนประเด็นคุณธรรม โดยที่ประชุมมีมติใช้คุณธรรม ๔ ประการ ในการขับเคลื่อน
และรณรงค์ แต่ให้เพ่ิมค าอธิบายให้เชื่อมโยงกับคุณธรรมเดิม เช่น ความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
วินัย  และจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสา 

 

  
 

 4.2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวง
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการประชุม มี
สาระส าคัญคือ ชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม ควรก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและรักษาคุณธรรมความ
ดีนี้ไว้ยิ่งชีวิต พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักการระเบิดจากข้างในอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ประชุมได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า มีหน่วยงานระดับกระทรวงด าเนินการแล้ว ๑๗ กระทรวง หน่วยงานระดับจังหวัด
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๖๐ จังหวัด และมีหน่วยงานองค์กรอิสระด าเนินการแล้วจ านวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งได้
รายงานผลการประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๑,๖๓๙ แห่ง 
มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๑,๙๖๘ แห่ง มีอ าเภอคุณธรรมต้นแบบ ๑๕๕ แห่ง และมีจังหวัดคุณธรรม ๒๙ 



จังหวัด และได้พิจารณาโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม” โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม สร้างความ
เข้มแข็งของกลไกการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด และขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งมีก าหนด
อบรมใน ๔ ภูมิภาคระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่
น่าสนใจ ควรมีการติดตามขยายผลต่อในหน่วยงานระดับกระทรวง มอบให้ศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนา
น าหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามแนวทาง ๙ ขั้นตอน สู่
คุณธรรมต้นแบบส าหรับผู้บริหารและผู้ขับเคลื่อนงานได้เข้ารับการอบรมต่อไป  

 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาก าหนดการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคใน ๔ ภาค 
ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยหัวใจส าคัญของงานคือการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในด้านวิชาการ มีการถอดรหัสและจัดการความรู้ พร้อมทั้งน าเสนอตัวอย่างรูปธรรม
ความส าเร็จผ่านตลาดนัดคุณธรรม มีการน าเสนอแผนการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค ๔ ภูมิภาค ดังนี้ 

 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   

 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ  จั ดระหว่างวันที่  ๑๑ -๑๒  กุ มภาพันธ์  พ .ศ . ๒๕๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

 ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

 ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดงาน โดยเน้นย้ าให้ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างความส าเร็จในระดับพ้ืนที่ และที่ส าคัญควรเชิญผู้บริหารจังหวัดเจ้าภาพ
ในแต่ละภาคให้มาเห็นภาพการจัดงานเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

        
 

 4.3) การประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ 
ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๒ โดยมีข้อสรุป ดังนี้ ๑) การด าเนินงานร่วมกันใน ๙ 
เส้นทาง โดยมีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าอบรมเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นระบบ 
คือ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม วิธีการสร้างเครื่องมือ เรียนรู้จากตัวแบบจริง และสามารถน ากลับไปใช้ได้จริง  
ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันกับกรมการศาสนา ๒) การร่วมขับเคลื่อนสมัชชาภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด
มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ และมีการติดตามในเวทีต่อไป ๓) ควรสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน



วัฒนธรรมจังหวัด เพราะจากปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจเพ่ือน าความรู้ไปขับเคลื่อนงาน  ๔) การ
ร่วมจัด ASEAN Youth Forum โดยเชิญตัวแทนเยาวชนระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีแผนจัดงานในเดือน
พฤศจิ ก ายน  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๒   (๒ ๑  พ .ย . เป็ น วัน สิ ท ธิ เย าวชนสากล ) และมี ก ารป ระชุ มอา เซี ยน 
ซัมมิต ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการร่างกิจกรรม ๕) การร่วมวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิด การ
ท างานร่วมกัน โดยต้องมีการหารือกันทั้งสองหน่วยงาน ความสอดคล้องของแผนคุณธรรม แผนปฏิรูป และ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนประชุมกันในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ 

 ส าหรับบทบาทความร่วมมือในฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ ๑) กรมการศาสนา รับบทในด้านงาน
บริหารจัดการ ๒) ศูนย์คุณธรรม รับบทบาทในด้านวิชาการ ๓) การประชุมกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ควรมีวาระ ๒ เดือนต่อครั้ง ๔) การคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯ ต้องด าเนินการตามแผน โดยกรมการศาสนา
ด าเนินการและมีหลักวิชาการจากศูนย์คุณธรรมสนับสนุน ๕) หลังจากมีการปรับระเบียบส านักนายกฯ ฝ่าย
เลขาฯ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ควรมีบทบาทส าคัญในการให้ข้อคิดเห็นต่อการ ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่เป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติ ให้สามารถด าเนินงานตามมติที่ประชุมเพ่ือให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     
 

 5) ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ดังนี้ 
  5.1) ด้านประชาสัมพันธ์ ในวันที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี เป็นประธานอนุกรรมการฯ และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 
อธิบดีกรมการศาสนา และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาแผนจัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์ 
"คุณธรรม คุณท าได้" เพ่ือรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ  

สรุปมติที่ประชุมดังนี้ 
 ด้านงบประมาณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ จัดสรรงบประมาณด าเนินการ ๔ 

ล้านบาท จากที่เสนอขอ ๙.๘ ล้านบาท คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหากไม่ได้งบประมาณเต็มจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้จึงขอสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว และมีแนวทางให้เสนอของบจาก ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวงเงินที่เพ่ิมขึ้นหรือเท่า
จ านวนที่ขอแทน โดยให้นัดหมายเจรจาโดยเร็ว 

 พิจารณารูปแบบโลโก้ ตัวอักษรข้อความที่ใช้รณรงค์ สรุปใช้ค าว่า "คุณธรรม คุณท าได้"                 
ในการสื่อสารต่อไป 

 ศูนย์คุณธรรม ได้น าหนังสือองค์ความรู้แจกประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม ๒ เล่ม ได้แก่  
๑) นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐ องค์ความรู้ประชุมวิชาการคุณธรรมในพ้ืนทีทางสังคม และ ๒) ๑๐ 
ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ที่ประชุมได้ชื่นชมว่าเป็นหนังสือที่ดีเข้ากับสถานการณ์และให้น าไป
ประกอบเหตุผลและน าไปประยุกต์ใช้ออกแบบสื่อที่จะของบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ด้วย และได้ เสนอข้อมูล



ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และเชิญชวนคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว 

     

 5.2) การก ากับติดตาม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมี 
นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริย
เดว ทรีปาตี ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจาก 
๒๐ กระทรวง เข้าร่วมประชุม เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งทุกกระทรวงได้
ให้ความเห็นชอบ และให้ความร่วมมือในการบูรณาการจัดกิจกรรมดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์คุณธรรม ๒ เรื่อง ได้แก่ การรายงานผลการด าเนินงานจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อที่ประชุมให้รับทราบผลการด าเนินงานดังกล่าว  

 

     
 

6) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ดังนี้ 
  6.1) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล มติที่ประชุม
และข้อสรุปเบื้องต้นของเก่ียวข้องกับศูนย์คุณธรรม ดังนี้  
  ๑. ผู้อ านวยศูนย์คุณธรรม น าเสนอกรอบแนวทางการถอดบทเรียน ปัจจัยที่น าสู่การสร้างคน
ให้มีคุณธรรมจากเหตุการณ์ถ้ าหลวง ซึ่งศูนย์คุณธรรมร่วมกับคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพ่ือ
สังคม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้หลักจิตวิทยาและระบบ
นิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางการถอดบทเรียนดังกล่าวและจะพิจารณาการ
อนุญาตจากคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ของกระทรวงต่อไป  
  ๒. มติเห็นชอบการใช้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปก่อน โดยหากเนื้อหาจะเพ่ิมเรื่องความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ น าเสนอได้ และมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมค้นหาต้นแบบ องค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือรวบรวมและศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติให้เกิด



การชม เชียร์ โชว์ แชร์ มีการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนของทุกภาคส่วนมาน าเสนอต่อที่ประชุม
ต่อไป ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ยินดีเผยแพร่คุณธรรม ๔ ด้าน 
  ๓. ที่ประชุมมอบนโยบายให้ศูนย์คุณธรรมประสานกับกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เครือข่ายธรรมาภิบาลทั่วประเทศ และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมและ
ขยายวงมากขึ้น พร้อมทั้งค้นหา Best Practice ที่ควรน ามาเสนอพร้อมกัน 
  ๔. ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ได้หารือที่ประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
ด าเนินการเรื่องคุณธรรมตามนโยบาย เพ่ือให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะช่องทางสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ  
  ๕. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะหารือกับส านักงบประมาณเพ่ือก าหนด 
แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานความคืบหน้าต่อท่ีประชุมครั้งต่อไป   

     

 6.2) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ในวันที่  ๓๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  
ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติและข้อสรุปที่เก่ียวข้องกับศูนย์คุณธรรม ดังนี้ 

 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวชื่นชมการจัด
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
เรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะท าให้พระสงฆ์กว่า ๒๕๐ รูป ได้ให้ความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

 มีการน าเสนอผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอแผนการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภาค ต่อที่
ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และให้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปเป็นแนวทางการด าเนินงาน และมีมติเห็นชอบ มอบ 
พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

 ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ได้หารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสมัชขา
คุณธรรมแห่งชาติ ที่ประชุมมอบให้น าเรื่องหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป 
 

7) การประชุมหารือและเตรียมการถอดบทเรียนปัจจัยท่ีน าสู่การสร้างคนให้มีคุณธรรม 



 สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมด าเนินการ
ถอดบทเรียนกรณีถ้ าหลวง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนคุณธรรม ศูนย์ คุณธรรมได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพ่ือสังคม ด าเนินการถอดบทเรียน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมกรณีถ้ าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่น าสู่การสร้างคนให้มีคุณธรรม
จากปรากฏการณ์ถ้ าหลวงผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของโค้ชและทีมฟุตบอลเยาวชน จ านวน ๑๓ คน 
ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ปกครอง ผู้ใกล้ชิดกับเยาวชน 
ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ และศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเยาวชนจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงสังเคราะห์ข้อมูลยกระดับเป็นแนวทางการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชน  
จนน าไปสู่การมีภูมิคุ้มกันในคุณธรรมด้านต่างๆ มีระยะเวลาการศึกษาและถอดบทเรียน ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป้าหมายจากการถอดบทเรียนมุ่งให้เกิดโมเดลการสอนคนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และมี how to ในการแก้ปัญหาสังคมด้านเด็กและเยาวชน พร้อมจัดท าเป็นพ็อกเกตบุ๊ก 
ข้อเสนอแนวทางการสร้างคุณธรรมในเด็กวัยต่างๆ เพื่อเผยแพร่ขยายผลโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมที่ค้นพบไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีก าหนดลงพ้ืนที่ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

8) ร่วมเป็นวิทยากรสนับสนุนการประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม น าการพัฒนาเทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม น าการพัฒนาเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 8.1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน 
เข้าร่วมจ านวนกว่า ๓๐๐ คน และมีชุมชนที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมในพ้ืนที่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช กว่า ๒๒๕ ชุมชน  

      

 8.2) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัด
นนทบุรี จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมในจังหวัด ๑๓๐ ชุมชน 
เพ่ือยกระดับการเป็นชุมชนคุณธรรม จ านวนกว่า ๓๐๐ คน 



     

8 .4 ) จั งห วัดหนองคาย ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมอัศวรรณ  
จังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า ๕๐ หน่วยงาน จัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

     

8.5) จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
ศาลากลางจังหวัด และมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า ๓๐ หน่วยงาน จัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

     

 

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม รายละเอียดดังนี้ 
สมัชชาคุณธรรมระดับภาค 
  ๑) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้จัด
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพล
ศึกษา จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมพิธีเปิดงาน ผลจากการจัดงานท าให้ผู้เข้าร่วมงาน มีความเข้าใจต่อแนวนโยบายการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ มากยิ่งขึ้น ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของเครือข่ายภาคเหนือสู่การปฏิบัติ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนและเกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และได้เห็นโมเดลการ



ส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมที่
ยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานทั้งสิ้น ๘๘ หน่วยงาน  ประกอบด้วย  

 หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรมจากส่วนกลาง ๒ หน่วย 
 หน่วยงานองค์กรอิสระและองค์การมหาชน ๘ หน่วย 
 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย ๑๑ หน่วย 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๖ หน่วย 
 หน่วยงานด้านการศึกษา ๑๗ หน่วย 
 หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน/ธุรกิจเพ่ือสังคม ๔ หน่วย 
 หน่วยงานท้องถิ่น ๕ หน่วย 
 หน่วยงานภาคประชาสังคม ชุมชน เครือข่ายเด็ก เยาวชนและศาสนา   ๒๕  หน่วย 

 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสองวัน จ านวน ๑,๙๐๕ คน โดยมาจากประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็ก 
เยาวชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ร่วมจัดแสดงผลงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จ านวน ๖๔ หน่วยงาน/บูธ มีหน่วยงานจิตอาสาเปิดซุ้มบริการ
อาหาร จ านวน ๕ ซุ้ม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในงานจ านวน ๑๓ ชุดการแสดง ภายในงานภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพ้ืนที่
ภาคเหนือ พร้อมมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม ประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

      
 

 2) จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย ๒๐ จังหวัด จัดสมัชชา
คุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา @ESAN” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้สนใจ
เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ องค์การมหาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา 
เครือข่ายเด็กเยาวชน จ านวน ๒,๙๔๐ คน มีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานรวม ๑๑๐ 
แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายสู่กา ร
ปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาสู่สังคม ได้เห็นโมเดลการ
ส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม และ
ในส่วนของตลาดนัดคุณธรรม มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจ านวน ๗๓ บูธ  
และมีการออกร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT, OTOP) จ านวน ๓๐ บูธ หน่วยงานภาคีสมัชชาคุณธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ จะร่วมกัน



ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวาระร่วมของคนในจังหวัด เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและคนในจังหวัด  และท าหน้าที่ตาม
บทบาทของตนเองโดยน าคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา แปลงไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม
ตามบริบทขององค์กร และขยายผลไปยังเครือข่ายสมาชิกที่เกี่ยวข้อง โดยน าสื่อ Digital มาเป็นเครื่องมือปลุก
กระแสพลังบวกการท าความดี โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน และครอบครัว และจะส่งเสริมยกย่อง บุคคล องค์กร 
ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างและขยายผลในวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น  

 ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น าการขับเคลื่อนคุณธรรม                              
ประกาศวาระการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัด สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยภาค
ประชาชน ประชาสังคมมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติ และภาครัฐมีบทบาทสนับสนุน จัดระบบ
งบประมาณให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด ให้สถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัดเข้ามามีบทบาท 
สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในด้านวิชาการ ความรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย รวมถึง
การติดตามความก้าวหน้ าการส่งเสริมคุณธรรมในพ้ืน ที่  โดยให้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด                                  
หรือเวทีตลาดนัดคุณธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกันในระดับ
ภูมิภาค 

 ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่ก ากับและรัฐบาล คือ รัฐบาล โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลักดันให้การส่งเสริมคุณธรรม เป็นวาระของชาติ ให้มีแนวทางสนับสนุนขยายไปสู่
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและเอกชน นอกเหนือจากการด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ 
รณรงค์ให้มีการประกาศวันส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนคนท าดี ให้
ได้รับสิทธิ์ เช่น การเข้าเรียน การลดหย่อนภาษี   

 

       
 

 3) การจัดงานสมัชชาภาคใต้ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่าย ๑๔ จังหวัด จัดสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ องค์การมหาชน  
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคการศึกษา เครือข่ายเด็กเยาวชน จ านวน ๑,๐๔๔ คน มีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัด
และสนับสนุนการจัดงานรวม ๖๕ แห่ง และมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา จ านวน ๓๙ หน่วยงาน/บูธ และมีการสนับสนุนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมภายในงาน จ านวน ๖ ชุดการแสดง ภายในงานภาคีร่วมจัดได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความ
มุ่งมั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ พร้อมมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ประธานใน
พิธีปิด โดยนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ 



สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป     

ผลการจัดกิจกรรมภายในงาน มีสาระส าคัญดังนี้   
 ๑) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมสู่การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 

โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องระบบส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย  จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ทั้งสถานการณ์ สภาพปัญหาและทุนความดี ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและกลไกสมัชชาคุณธรรม ภายในงานมี
การน าเสนอนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม และพบว่าคุณธรรมที่คนภาคใต้ให้ความส าคัญ คือ คุณธรรมด้านวินัย เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ อาทิ วินัยจราจร วินัยส่วนรวมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วินัยในการลดปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ชุมชน วินัยด้านความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ และวินัยส่วนบุคคล
ในการออม วินัยในการเฝ้าระวังสื่ออย่างสร้างสรรค์  

 ๒) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และแนวทางการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรม โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวสาระส าคัญด้าน
การส่งเสริมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจัยความส าเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติหรือการ
ท างานของหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่ต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตส านึกของประชาชน 
และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
และองค์กรทางศาสนา ให้เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรทั้งหมด ขอให้เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้เป็นเวทีกลางของทุกภาคส่วนที่จะท าให้เกิดกลไกการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน และน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยรัฐจะ
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคุณธรรม  

 ๓) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังต้นทุนชีวิตสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง พลังทุนชีวิต คือ “จินตนาการ จิตส านึก คุณธรรมสายใยรัก ศรัทธาที่ดีต่อกัน”  
โดยจิตส านึก คือ “หัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” ส าหรับระบบนิเวศน์การพัฒนาทุนมนุษย์  
๓ ด้าน ไดแ้ก่ ๑) ด้านครอบครัว (พ่อแม่) ๒) ด้านองค์กรและชุมชน ๓) ด้านสังคม  

๔) การส่งเสริมกระบวนการยกย่องบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม ภายในงานมีกิจกรรมมอบ 
เกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม จ านวน ๖๕ หน่วยงาน 
โดยหน่วยงานเหล่านี้ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรร่วมจัด โดยสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร 
ประสานเชิญภาคีมาร่วมเรียนรู้ในงาน ออกบูธนิทรรศการ และสนับสนุนชุดการแสดง 

๕) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของประชาชน บริเวณรอบงานและภายในสถานที่
ส าคัญในจังหวัดได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ รวมถึงภายในงาน
มีการถ่ายทอดพิธีเปิดและการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย มีผู้ได้รับประโยชน์จากการ
เผยแพร่สื่อรวมมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน กล่าวได้ว่างานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็นพลังความ
ร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนที่มาร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง ถือเป็นพลังการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส าคัญ



ในการด าเนินชีวิต มีความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ต่อไป   

 

     

สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
 ๑) แถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือประชาสัมพันธ์งานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธาน
กรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ กล่าวถึงการสนับสนุนเชิงนโนบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านคุณธรรม และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ให้ข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และส าหรับกรอบแนวคิดและกิจกรรมส าคัญงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ นายนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๘ ธันวา จ ากัด ร่วม
พูดคุยกับผู้ก ากับ viral clip “คุณธรรม คุณท าได้” มีสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุเข้าร่วมท า
ข่าวจ านวนกว่า ๓๐ สื่อ 

        

 2) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และองค์กรภาคีร่วมจัดงาน ๑๓๒ องค์กร ได้ด าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
ภายใต้แนวคิดหลัก “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” จัดขึ้นในวันที่ ๒-๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

  2.1) ด้านความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรภาคี
ภาคส่วนต่างๆ ให้ความส าคัญตอบเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานฯ ทั้งสิ้น ๑๓๒ หน่วยงาน และส่งผู้แทน
เข้าร่วมงานกว่า ๖๐๐ องค์กรมีหน่วยงานร่วมออกบูธนิทรรศการในตลาดนัดคุณธรรม จ านวน ๘๗ บูธ 

  2.2) ผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสองวัน จ านวน ๔,๐๘๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทน
หน่วยงานองค์กรใน ๖ ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่าย
องค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่าย
องค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป   



  2.3) ด้านการบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการจัดงาน มีหน่วยงานที่
ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพหลัก (ความมือทางวิชาการ/งบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/อาหารและเครื่องดื่ม) จ านวน 
๙ หน่วยงาน ได้แก่ 

ล าดับ หน่วยงาน สนับสนุน(งบประมาณ) สนับสนุน(ผลิตภัณฑ์/อื่นๆ) 
๑ กรมการศาสนา ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 
๒ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 
๔๐๐,๐๐๐ - 

๓ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ๔๐๐,๐๐๐  - 
๔ บริษัท แบล็คแคนยอน 

(ประเทศไทย) จ ากัด  

(มูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท ) สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม วันละ
๕๐๐ แก้ว= ๑,๐๐๐ แก้ว  

๕ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ผลิตภัณฑ์ 
อเมซอน 

(มูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท ) สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม วันละ
๕๐๐ แก้ว= ๑,๐๐๐ แก้ว  

๕ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

(มูลค่าประมาณ ๒๕,๒๐๐ บาท) สนับสนุนนมกล่องไทนเดนมาร์ก 
วันละ ๒,๕๒๐ กล่อง 

๖ บริษัททอมโก้ ออโตเมติกแม
ชชินเนอร์รี่ จ ากัด   

(มูลค่าประมาณ ๙,๖๐๐ บาท) สนับสนุนน้ าดื่มขวดเล็ก ๒,๔๐๐ 
ขวด 

๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (มูลค่าประมาณ ๓,๕๐๐ บาท) สนับสนุนน้ าดื่ม จ านวน ๕๐๐ ขวด 
๘ สถาบันพระปกเกล้า  - หนังสือ "มารู้จักกับค าว่า ความ

ซื่อตรงกันเถอะ"จ านวน ๔๐๐เล่ม 
๙ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- 
 

สนับสนุนสถานที่บริเวณ ชั้น ๔  
ในการจัดแถลงข่าวการจัดสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  

รวมงบประมาณสนับสนุน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท และมูลค่าของ ๑๓๘,๓๐๐บาท 
 

  2.4) ด้านเนื้อหาวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลเชิงรูปธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน และรับทราบถึงภาพรวม ๓ ปี การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ได้ข้อสรุปในการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จ านวน ๓ ข้อ ข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ ข้อ
ได้ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการการก าหนดแผนงานกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ๖ กลุ่มเครือข่าย และได้องค์ความรู้จากบทเรียน ประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนา 
และจากการจัดแสดงนิทรรศการส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  

  2.5) ด้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชาสัมพันธ์ โดยการ live สด บรรยากาศ
ภายในงาน ผ่านเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และ เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิดและปิด ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธี อีกทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ในช่วงข่าวเที่ยงของสถานีวิทยุ



โทรทัศน์กองทัพบก, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ HD, สถานีวิทยุ สวพ. FM ๙๑ ฯลฯ มีสถิติผู้ชมช่วงการ
ถ่ายทอด จ านวนประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ คน 

การด าเนินการหลังงาน 
 ๑) ฝ่ายเลขานุการได้ท าหนังสือรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

และส่งมอบประกาศเจตนารมณ์ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล พร้อมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของ
สังคมไทย น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แ ละ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒) ภายหลังจากการจัดงานได้จัดท าสกู๊ปข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สกู๊ปข่าวพิธีเปิด-ปิด ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕/ 
สกู๊ปข่าว “ปิ่นอาสา” จิตอาสาในงานสมัชชาคุณธรรมฯ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ และช่องอ่ืน ๆ 

๓) จัดท าวิดีทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ความยาว ๕ นาที เพื่อ
น าไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

     

 3) การประชุมสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  10  จัดโดย  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จ านวน 86 คน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูนย์คุณธรรม และ
ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณภาคี
เครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ว่า “การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ด้วยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ ศูนย์
คุณธรรม มีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน ด้วยการน าความคิดเห็นที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายร่วมจัด มา
จัดเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น” 
 ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้เสนอประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2562 ดังนี้ 
  1. ให้ขับเคลื่อนหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรณรงค์สถานการณ์ทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อสังคมโลก อาทิ สถานการณ์วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง 
ไฟป่า น้ าท่วม ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของประชาชนทุกคน และเป็นเรื่องที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมมากข้ึน 

 2. การท างานในระยะต่อไปของศูนย์คุณธรรม ควรเน้นความร่วมมือ การมีส่วนร่วมกับ
องค์กรภาคีที่มาร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าองค์กร ต่างๆ ให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน และควรขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานสมัชชา
คุณธรรมในวงกว้างมากขึ้น 



 3. ศูนย์คุณธรรม ควรยกระดับการท างานคุณธรรมสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะและ
ศักยภาพแกนน าในระดับพ้ืนที่เพ่ือขยายผลต่อไป 

 

     
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร พื้นที่ 
การด าเนินงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการส าคัญ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้  

๑) โครงการสมัชชาคุณธรรม 
๑.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ

ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน” คณะท างานส่งเสริมกระบวนการใน
การก ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๙ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน โดย
ระดมถึงเหตุปัจจัย กระบวนการ วิธีคิดของกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์
หลักคิดของคนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออกของประเด็นปัญหานี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
หลักคิดที่ส าคัญในการปรับกระบวนทัศน์ในประเด็นทุจริต คือ ควรใช้ทุนเดิมทางสั งคมของไทยเปิดโอกาสให้
ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในสังคม ปรับกระบวนการ ระบบคิดของภาคส่วนต่างๆ ให้ถูกที่ ต้องเปลี่ยนระบบคิด ติด
อาวุธทางความคิดให้คนในทุกวัย และให้มองเชิงบวกว่าสังคมไทยยังมีหวังแม้จะพบปัญหาทุจริต คดีทุจริตเป็น
ปรากฏการณ์ เราต้องท าเรื่องราวดีๆ ให้เป็นเหตุการณ์ปกติ เราต้องเปิดโอกาสให้คนที่ท าดี   

ทั้งนี้มีวิธีการที่ควรขับเคลื่อน คือ การสร้าง Moral reminder โดยผู้ใหญ่ช่วยกระตุกต่อมคิด
ให้เด็ก ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เช่น สื่อ คลิปวิดีโอ และมีการระดมความเห็นจากคลิปเหล่านี้ ทุก
ส่วน โดยเริ่มจากตัวเราและเอาความจริงเป็นตัวตั้ง มองต้นทางของปัญหาสังคมร่วมกันทั้งระดับปัจเจก องค์กร 
ระบบสังคมและกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกจุด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเริ่มต้นก่อน ต้องใส่ปัญญาให้แก่ภาค
ประชาชนโดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ให้คนเหล่านี้ มีศีล ปัญญา สมาธิ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ของเจ้าหน้าที่
รัฐให้ใช้อ านาจอย่างรับผิดชอบ และมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of  belonging) ต้อง
เปลี่ยนระบบคิดการบริหารจัดการงบประมาณใหม่ และที่ส าคัญต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  

      



๑.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นรับผิดชอบ” คณะท างานส่งเสริมกระบวนการในการก ากับ
พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นความรับผิดชอบ : ยืม-ไม่คืน โดยระดมถึงเหตุปัจจัย 
กระบวนการ ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของคนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออก
ของประเด็นปัญหานี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน จ านวน ๓๒ คน ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริบทการกู้ยืมเข้าร่วมเวทีฯ อาทิ กลุ่มผู้ให้ทุน : ผู้บริหารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.), กลุ่ม
ผู้รับทุน : นักเรียนทุนเก่าและนักเรียนทุนใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแลทุน ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เปิดรับจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารือในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการสร้างความตระหนักให้ 
“บุคคล” มีจิตส านึกด้านความรับผิดชอบ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องปลูกฝัง
คุณธรรม “วินัย” ตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็ก รวมถึงสถาบัน
อ่ืนๆ ในสังคม ที่จะต้องร่วมกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 สถาบันครอบครัว   
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้าน ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุตรหลาน  
- การเลี้ยงดูภายในครอบครัว ที่สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวินัยจะช่วยหล่อหลอมให้

เด็กมีส านึกความรับผิดชอบ 
 สถานศึกษา 

- ให้น้ าหนักในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง  
เช่น การฝึกวินัยในการออม การท ากิจกรรมจิตอาสา  

- สถานศึกษาที่ดูแลเรื่องทุน ต้องให้ความส าคัญต่อ ความรับผิดชอบต่อหนี้ กยศ. ของ
นักเรียนเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา 

 สถานที่ท างาน 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสถานที่ท างาน จะมี

ส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พนักงาน เช่น การมีนโยบายส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรในมิติคุณธรรม 

- จัดท าการประเมินผล KPI ความดีในระบบบริหารจัดการ 
- การน าความรู้ที่เป็นจุดแข็ง เช่น วินัยการเงินของตลาดหลักทรัพย์ ไปเผยแพร่ทั้งใน

ระดับสังคมและสถานศึกษา 
 ชุมชนท้องถิ่น 

- พัฒนาหลักสูตรผู้น าท้องถิ่นในมิติคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
ความรับผิดชอบ เพ่ือปลูกฝั งข้ าราชการท้ องถิ่ น  ซึ่ งอยู่ ในความดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้มีความรู้และสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้ 

- มีกระบวนการที่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมิติคุณธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหา  



- สังคม หรือ ชุมชน มีมาตรการทางสังคม หรือที่ เรียกว่า กระบวนการ Social 
sanction เพ่ือสร้างกระแสสังคมและแสดงให้เห็นว่าไม่จ ายอมต่อความไม่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ ในระบบสังคม ยังต้องมุ่งเป้าหมายสร้างส านึกการ “เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีแนวทางที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงบวก ดังนี้ ๑) การ
สื่อสารเผยแพร่และรณรงค์ทางสังคม ๒) เกิดเป็นกระแสสังคม มีหลักสูตรหรือแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม 
๕ คุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ เข้าไปสู่ระบบต่างๆ ของสังคม ๓) น า
มิติความดีเข้าไปสู่การประเมินทุกระบบ 

      

๑.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นจิตสาธารณะ” คณะท างานส่งเสริมกระบวนการในการก ากับ
พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๔ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นจิตสาธารณะ เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมในประเด็นจิตสาธารณะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นจิตสาธารณะ เช่น ประธานกรรมการ บริษัท คิดดี มุ่งท าดี จ ากัด และผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสา "๙ ต่อ 
BEFORE AFTER" กรรมการบริษัท ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด กรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการ
สภาวิชาชีพกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น โดย
พบว่า กรณีทั้ง 2 กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า การมีจิตสาธารณะเป็นพ้ืนฐานของคน เพราะถ้าไม่มี อาจจะได้แค่เงิน 
อุปกรณ์ แต่ไม่ได้ทักษะ ทั้งนี้  ในที่ประชุมได้ช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้กรณีทั้ง ๒ กรณี ประสบ
ความส าเร็จ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมรู้ว่ากิจกรรมนี้ท าไปเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไร มีกระบวนการจัดตั้งที่ดี มีการวางแผนอย่างชัดเจน ออกแบบและเตรียมการอย่างเป็นระบบ การท างาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการมีส่วนร่วม ทุกคนมีส่วนร่วม เข้าถึงได้ง่าย มีพ้ืนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้
หลากหลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ที่เน้นความถูกต้อง และเล่นกับ
อารมณ์ความรู้สึก เพ่ือน าไปสู่เป้าประสงค์ใหญ่ ผู้น าที่มีศักยภาพ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน เข้ามามีส่วน
ร่วม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งแรงกระเพ่ือมต่อสังคม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น เกิดกระแส
การรักสุขภาพมากขึ้น และน ามาผสานกับการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เช่น การวิ่งเพ่ือการกุศลต่างๆ ที่ หลาย
หน่วยงานจัดขึ้น การบริจาคส่งของให้หลายๆ หน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีข้อเสีย คือ หลายหน่วยงานน า
รูปแบบไปจัด แต่ยังขาดความโปร่งใส จึงเกิดปัญหาตามมา เช่น การโกงเงิน เงินบริจาคไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย จึง
มีความจ าเป็น ในการถอดบทเรียนของการจัดตั้งโครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ในการวางเป้าหมายการพัฒนาคนเพื่อให้มีคุณลักษณะอย่างที่ต้องการ สิ่ง
หนึ่งที่ยังขาดการพูดถึง คือ กระบวนการมุ่งไปสู่ผลส าเร็จ ซึ่งมีความท้าทายและความส าคัญต่อการพัฒนาคน



ไทยให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ และยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจต่อการสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิ ดขึ้นในใจคน คือ 
ต้องมีความต่อเนื่องในการปลูกฝัง ต้องมีพ้ืนที่ในการแสดงออก และต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย 

      

๑.๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นมาตรการการใช้กฎหมาย” คณะท างานส่งเสริมกระบวนการ
ในการก ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๐ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นมาตรการการใช้กฎหมายเพ่ือ
หาแนวทางการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของคนในสังคมไทย จากกรณีปัญหาที่เกิดในประเด็นมาตรการการใช้
กฎหมาย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ศ.ดร.
บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , พ.ต.อ.วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร  
นายต ารวจผู้มีบทบาทในการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนและการปฏิรูปต ารวจ, ดร .น้ าแท้ มีบุญสล้าง อัยการ
จังหวัด ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  ผู้ก่อตั้งโครงการคืน
ความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธิ์ เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารือในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ที่
เสียเปรียบกว่าทางสังคม การท าให้หลักคุณธรรมในงานสอบสวนและหลักพ้ืนฐานในกระบวนการสอบสวนมี
ความเข้มแข็ง จ าเป็นจะต้องปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ๑) การกระจาย
อ านาจให้กับต ารวจในระดับจังหวัด ๒) การสร้างหลักประกันความอิสระให้แก่พนักงานสอบสวน ๓) การปรับ
โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน ๔) การกระจายงานสอบสวนให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการใช้
มาตรการทางกฎหมายสัมฤทธิ์ผลว่า ควรส่งเสริมคุณธรรม “วินัย” ให้แก่เด็กและประชาชน รวมถึงข้อคิดเห็น
ต่อกระบวนการสอบสวน ดังนี้ ๑) การจะฟ้ืนฟูระบบคุณธรรมของประเทศได้ ต้องควบคุมระบบการสืบสวนให้
เบ็ดเสร็จตรวจสอบได้ ๒) กระบวนการทางกฎหมายต้องมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓) อาจมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการสอบสวน เช่น ระบบการแจ้งขั้นตอนกระบวนการให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจ ากัดการเข้าถึงของข้อมูล ๔) มาตรการทางกฎหมายต้องมีความชัดเจน และต้องมีการ
สื่อสารสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ๕) ระบบการสอบสวนต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบ/คานอ านาจ ซึ่งกันและกัน 



     

 1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและคุณธรรมเชิงพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ  ๓ แห่ง ดังนี้ 

 ๑.5.1) จังหวัดปัตตานี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ ความเข้าใจการประเมินและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
ปัตตานี ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ปัตตานี เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวนกว่า ๑๒๐ คน จาก ๘๐ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมมีความ
เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ๙ ข้อ ที่เป็นแนวนโยบายของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมากขึ้น 

     

 ๑.5.2) จังหวัดสระบุรี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสระบุ รี ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัด
สระบุรี  ผู้เข้าร่วมอบรมจากตัวแทนอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี ๑๓ อ าเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
หน่วยงานในสังกัดจังหวัด ๓๒ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสระบุรี ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑, เขต ๒ จังหวัดสระบุรี รวมจ านวน ๒๘๐ คน ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข ความดีที่ต้องการท าของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งออกแบบโครงงานคุณธรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้องค์กรจ านวน ๑๘ โครงการ/กลุ่ม จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมผู้อบรมได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมากยิ่งข้ึน 



     

 ๑.5.๓) จังหวัดพะเยา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยาและมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ประจ าปี 
๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ภายในงาน
มีการแสดงจากชุมชนคุณธรรม การประกวดอาหารพ้ืนบ้าน บูทชุมชนคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน
เพ่ือให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา กว่า ๓๐ หน่วยงาน 
เกิดความตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และประกาศจุดร่วมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของ
แต่ละองค์กรให้เต็มพ้ืนที่จังหวัดพะเยาต่อไป 

   

๒) โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดังนี้ 
    2.๑) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี บริษัท ริกิการ์

เม้นส์ อ.โพธาราม และโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี องค์กร
ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒๐ องค์กร ได้ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่ด าเนินการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง และได้ร่วมกันท ากิจกรรมการให้
สิ่งของที่ขาดแคลนกับโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นโรงเรียนชายขอบภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๙  และจัดเวทีสังเคราะห์ชุดความรู้จากองค์กรต้นแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและด้านวิชาการ 
และคณะท างาน เพ่ือเติมเต็มชุดความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ๒๐ กรณีศึกษา ให้เกิดความสมบูรณ์และ
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ณ พนาศรมรีสอร์ท 
นนทบุรี เกิดชุดความรู้องค์กรต้นแบบธุรกิจคุณธรรม จ านวน ๒๐ กรณีศึกษา เพ่ือน ามาจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพร่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่มาตรฐานธุรกิจคุณธรรมต่อไป  

 



   
 

 2.2) ศูนย์คุณธรรม ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาท าฝายมีชีวิต ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ที่บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กองทุนเวลาเพ่ือสังคม กองทุนเวลาเพ่ือสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) บริษัท ราชาชูรส จ ากัด กลุ่มหลงป่าจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี องค์กรภาคธุรกิจ และนักเรียน ชุมชนของบ้านตะโกล่าง 

 

               
 

2.3) กิจกรรม Kick Off ภายใต้โครงการคุณธรรมน าชีวิตตามแนวคิดศาสตร์พระราชาของ
บริษัทไทย โคโคนัท จ.ราชบุรี พร้อมทั้งการร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมด้านวินัยใส่ใจ
สุขภาพ ออกก าลังกายลดพุงลดโรค โดยมีอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการผู้ เป็นแบบอย่างที่ดีของ
ประเทศมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันในการสร้างวินัยไป
พร้อมๆ กันของพนักงานในบริษัทกว่า ๓๐๐ คน และเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ
ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมอโนมาราชด าริ กรุงเทพมหานคร มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ บริษัท ในงานนี้ได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม
ปาฐกถาพิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม” จากนั้นเป็นเวทีเสวนา “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม น าไทยสู่ความยั่งยืน” 
โดยมี นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์ และ คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริม
จรรยาบรรณหอการค้าไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา  

     
 



2.4) จัดเวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร” ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรม
หลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” จ านวน 2 รุ่น รายละเอียดดังนี้ 

 1) เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 2 ในวันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐ 
คน ๕๐ บริษัท ซึ่งหลังจากการอบรมแล้วแต่ละบริษัทก็จะน าความรู้ที่ได้รับไปริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร และขยายผลเป็นวงกว้างมากขึ้น  

 

   
 

   2) เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  
16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive) การท าธุรกิจเพ่ือสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบ
ตรวจสอบที่ดีเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนหลักคิดของ
ศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน 70 องค์กร 
จ านวนกว่า 120 คน 
 

     
 

2.5) Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการในงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค ซึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์นั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ และหนังสือ
องค์ความรู้ของโครงการได้เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

 

     
 



 2.6) โครงการจรรยาบรรณสัญจร ๔ ภาคโดยความร่วมมือกับหอการค้าไทย เพ่ือ
ขยายแนวคิดของการสร้างต้นแบบธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารองค์กร
อย่างมีจรรยาบรรณ ลงพ้ืนที่สัญจร ๔ ภาค โดยศูนย์คุณธรรมร่วมสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเสวนา 
เรื่องธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจคุณธรรมสู่สังคมไทย” ดังนี้  

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน 

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน 

 ครั้งที่ 3 ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน  

 ครั้งที่ 4 ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก 
โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน  
 

    
 

  2.7) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสู่การเป็น Coach ส่งเสริมองค์กรธุรกิจ
คุณธรรม ณ โรงแรมโกลออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการ
สื่อสารและท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการใน
การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม 

      

 ๒.8) จัดงาน Moral Business Forum ๒๐๑๙  “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม
องค์กรภาคเอกชน” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอก
ชฎา กรุงเทพมหานคร ได้เล็งถึงความส าคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมน าหลัก
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานในองค์กร 



     

 2.9) ลงพื้นที่พบบริษัทเอกชนในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือแนะน าโครงการ 
ซึ่งแต่ละแห่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพ่ือการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในเครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชน  

        

  ๓) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ  

 3.1) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยศูนย์ธรรม ได้น าเสนอแผนโครงการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริต” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบและเสนอแนะข้อคิดเห็น
เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุก
หน่วยงาน และชื่นชมศูนย์คุณธรรมฯ ที่ร่วมผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
จึงอยากให้มีการบูรณาการในเรื่องงบประมาณและกิจกรรม ร่วมกับ ป.ป.ช. เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานใน
งบปี ๒๕๖๓ ต่อไป 

 3.๒) จัดท าสื่อข้อมูลโครงการฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการ
อบรมฯ  และระบบการสมัครผ่านโปรแกรมออนไลน์ และเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ  ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จ านวน ๒ ชิ้น และท า
ระบบการรับสมัครผ่านแบบ Google ฟอร์ม ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ามาสมัครผ่าน
ระบบจ านวนกว่า ๕๐ รายชื่อ 

            แบบฟอร์มการสมัคร 

                  



  3 .3 ) จั ดอบรมหลักสู ตร “วิทยากรส่ ง เสริมคุณ ธรรม” ศู นย์ คุณ ธรรม  
(องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม เพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการจาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาค
ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็น
องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 4 ภาค รายละเอียดดังนี้ 

ภาคเหนือ 
  รุ่นที่  1 ในวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจัดอบรมที่ภาคเหนือเป็นภาคแรก  

ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย  โดยกระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) จ านวน ๑๒ ชั่วโมง มุ่งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการ
ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนา
คุณธรรมเชิงพ้ืนที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้  โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์
คุณธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “หลักการคุณธรรมพ้ืนฐาน” (เสาเข็มชีวิต) กิจกรรมเรียนรู้ 
“วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความส าคัญกับ
เด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ 
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

            

         
 

 รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง                   
โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้
เป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม และต่อต้านการทุจริต น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมในองค์กร ตลอดจนจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม  



     
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงแรม
นภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และพระภิกษุ จ านวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม” เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผล การด าเนินกิจกรรมในองค์กรและเพ่ือติดอาวุธ 
สร้างความพร้อมให้กับวิทยากรแกนน า เพ่ือน าไปขยายผล ต่อการเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่
สนใจมีความต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น
มากขึ้น  
 

     
 

  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม พิมานการ์เด้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ
ของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เข้าร่วมอบรม ที่ เป็น Tacit 
Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ ( Practical Wisdom) รวมถึงการน าความรู้
จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่
เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทาง
สังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวง
เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ 
รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดย
มีเข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น าทางศาสนา ภาคประชาสังคม  
ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน 



 

ภาคกลาง  
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมจ านวนผู้เข้าอบรม ๑๓๗ คน ๑๑๓ โดยองค์กรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ๔ 
ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ 
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้  

 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้ง
สร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น 
Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน า
ความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่
เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทาง
สังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวง
เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ 
รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดย
มีเข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาค
การศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น 1๓๕ คน จาก ๒๔ จงัหวัด 

     

  

 

 



 ภาคใต้  

  รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  ๒๗ -๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวินโลตัส จั งหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชา
สังคมและชุมชน จ านวนกว่า 123 คน ๙๕ องค์กรเข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพ่ือการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และขยายผลด าเนินกิจกรรมในองค์กรและเพ่ือติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนน าใน
การน าไปขยายผลเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น  
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕–๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็น Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติที่
กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน าความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มี
ประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่าน
เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์
พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้งการบรรยาย “แก้
ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีเข้าร่วมและผ่านการ
อบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และ
ประชาชนที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น ๘๓ คน 
 

     

3.4) การลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการด าเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือและภาคกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา 
เชียงราย และพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการน าความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งใน
องค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชน
คุณธรรมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 



  วันที่ 6 กันยายน 2562 ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม                    
ณ ชุมชนวัดเปื๋อยเปียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยวน                     
(ไท-ยวน) ผ่านการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้ งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

  วันที่ 7 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชน
วัดต  าม่อน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าท าดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยวน (ไท -ยวน) และไทยลื้อ ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ ประเพณี                      
ตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึง                      
บรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่ งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อ
ท าบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะน าเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน  เรียกว่า 
ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา 
และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ                     
ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ท าสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น 

  วันที่ 8 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชน
บ้านศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง 
อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีก าบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า                     
“ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาท่ีศรีดอนชัย”  

 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้น
การน าความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุ ก
ภาคส่วน นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ๔ แห่ง ดังนี้ 1) 
โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมซาบอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นย้ าการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส และด าเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 3) โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บ ารุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย  และ 4) 
ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตั วกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพ่ือ
ส่งเสริมการท าขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ทั้งนี้ ผลจากการรวมกลุ่ม
เกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependence)  ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน



และคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย 

 

         
 

       

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนากระบวนการรับรอง 
การเป็นองค์กรคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 ๑) ด าเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง“คุณธรรมส าหรับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์
มโนทัศน์เชิง จริยศาสตร์สู่มาตรฐานและกระบวนการขับเคลื่อน” ซึ่งผลจากการศึกษาจะน ามาพัฒนากรอบ
ในการขับเคลื่อนงานมาตรฐานและกระบวนการรับรองและ๒) ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชนจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ชุมชนต าบลปลักปอม ต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และ 
๒) ชุมชนต าบลหนองหิน อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้สัมภาษณ์แกนน าชุมชนผู้ริเริ่มเครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชน และชาวบ้านที่มีส่วนพัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้เตรียมชุดค าถามในการสัมภาษณ์ ( In-depth Interview) อาทิ ที่มาและสภาพปัญหา บริบท
ชุมชนและต้นทุนการพัฒนา กระบวนการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัย
และอุปสรรคในการด าเนินงาน ฯลฯ พร้อมจัดท าชุดข้อมูลกรณีศึกษาจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ชุมชนบ้านม้า
ร้อง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

    

 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น “ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม” เมื่อวันที่  11 กันยายน 2562 ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานด้านคุณธรรม และเพ่ือเปิดเวที
ให้เครือข่ายทางสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริย



เดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแนวทางพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรมว่า เป็นการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยไม่ได้เป็นการรับรองหน่วยงาน แต่เป็น
การสร้างมาตรฐานของคุณธรรมด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดย
มาตรฐานด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือ แนวทางหรือ Guideline ให้องค์กรต่างๆ น าไปพัฒนาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเกิดจากการร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
องค์กร ทั้งนี้การพัฒนาคุณธรรมต้องพัฒนาควบคู่กับจริยธรรม ที่มีความเชื่อมโยงกันต่อระบบต่างๆ ซึ่ง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม 

          หลังจากนั้นเป็นการน าเสนอร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร น าคุณธรรม 4 
ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นคุณธรรมเริ่มต้นส าหรับส่งเสริมในองค์กร ประกอบไปด้วย
10 มิติ ดังนี้ พอเพียง 3 มิติ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุมีผลรอบรู้รอบคอบ 3) การมี
ภูมิคุ้มกัน วินัย 3 มิติ คือ   4) การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา แบบแผนที่ก าหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์กร/
ชุมชน 5) การท าหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร/ชุมชนโดยมุ่งความส าเร็จของงาน 6) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  สุจริต 2 มิติ คือ  7) ความโปร่งใส 8) ธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้น า จิตอาสา 2 มิติ คือ 9) 
การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม และ 10) มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยแผนการด าเนินงานต่อไปของ
ศูนย์คุณธรรม คือ การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรน าร่อง ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง และถอดองค์ความรู้จากการด าเนินงานต่อไป 
 

     
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้เสีย รายละเอียด ดังนี้ 

 1) การพัฒนายกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐานคุณธรรม เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลและมีการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ด าเนินการภายใน ตามแนวทาง
การส่งเสริมของศูนย์คุณธรรมและมีการก าหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลสามารถเป็นต้นแบบ ต่อไป  

 

   
 



     
 

 2) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิค
การแพทย์คุณธรรม" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนานักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ของสภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้ งนี้  มีการแลกเปลี่ ยนความรู้  โดยเฉพาะ  Life Assets Positive Power Of Thailand ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน (Dean College of Medicine, Tzu Chu University) 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเทคนิคการแพทย์
คุณธรรม ร่วมกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ แห่ง
ประเทศไทย และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  และที่
ปรึกษา สภาสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะพัฒนาหลักสูตร workshop positive 
psychology ให้เป็นทีม Training ภายใต้ความร่วมมือร่วมกันทั้งสองฝ่าย และหารือร่วมกันที่จะเชิญ รศ.นพ. 
สุริยเดว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านมหาวิทยาลัยฉือจี้ ไต้หวัน จะพัฒนาความร่วมมือ (MOU) 
ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะ "ต้นทุนชีวิต" Life Assets ซึ่ง ฉือจี้ จะพัฒนาเป็นภาษาไต้หวัน 
และท างานร่วมกันทั้ ง 2 ประเทศ โดยทางฉือจี้  ยินดี เป็นที่ปรึกษา International consultant ของ 
ศูนย์คุณธรรม  

 

 
 

  



        
 

  3) การส่งเสริมการน ามาตรฐานกองทุนสวัสดิการไปใช้ประเมินตนเอง (เป้าหมาย ๑๐% 
ของกองทุนทั้งประเทศ ประมาณจ านวน ๕๐๐ กองทุน) โดยเข้าร่วมเวทีภาคเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมตนเองของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือน าสู่การยกระดับและเป็นที่ยอมรับของสังคม และ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง ๔ ภาค เห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรมของตนเอง เกิดจังหวัด
สมัครใจน าร่องพร้อมทั้งน าแนวทางการน ามาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนคุณธรรม ไปวางแผนการประเมิน
คุณธรรมเพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ระดับของกองทุนสวัสดิการและน าสู่การส่งเสริมพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม  
จ านวน ๑๐ จังหวัด  

 3.1) การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานชุมชน ในเครือข่ายความสุขชุมชน มีชุมชน
เข้าร่วมกระบวนการ เป้าหมาย ๓๐ ชุมชน เวทีสัมมนาแกนน าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม“เครือข่าย
ความสุขชุมชน” จัดการสัมนาแกนน าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม“เครือข่ายความสุขชุมชน” ระหว่าง
วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเครือข่ายความสุขชุมชน จ านวน ๑๖ ชุมชน ๑๔ จังหวัด แกนน า รวม ๕๕ 
คน ผลจากการสัมมนาร่วมกันก าหนดองค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจเห็นกระบวนการ 
เทคนิค วิธีการการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในพ้ืนที่/ชุมชน เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างความอยู่ดีมีสุขในชุมชน และได้เสนอว่าควรไปศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่
จริงของแหล่งเรียนรู้ต้นแบบชุมชนคุณธรรมของเครือข่ายความสุขชุมชน  

 3.2) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน โดยส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์กรที่มีศักยภาพในสังคม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ดังนี้                       
๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกิดความชัดเจนในแผนงาน/โครงงานคุณธรรม จากการวิเคราะห์ 
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ออกมาเป็นแนวทางน าปฏิบัติร่วมกันในกรอบคุณธรรม ๔ ประการ                          
โดยเป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานทั้งภายใน เกิดแนวทางข้อตกลงการท างานร่วมกันเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วน
ร่วม เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมองค์กรเดิม ก าหนดพฤติกรรมเพ่ือปรับให้เป็นวิถีชีวิตของคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังผู้บริหารทั้งหมดจะน าแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป 
๒) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) รับทราบแนวทางการด าเนินการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและจะน าไปหารือ
ร่วมกันภายในองค์กรอีกครั้งเพ่ือการขยายผลต่อไป 



    

  4) การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม อนุรักษ์และพัฒนา 9 เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์
พระราชา” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและ
บรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับคุณธรรมที่พ่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องแมคโนเลีย 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์                
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

            ทั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือ
ตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาค
ตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเส้นทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก เส้นทางละ 9 แหล่งเรียนรู้ รวมเป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

     
 

 65 เกิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” บ้านศาลา
ดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพ่ือความยั่งยืน จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคี ๓ องค์กร 
ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) กองทุนสื่อสร้างสรรค์ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ส านักงานบริหารและจัดการความรู้(OKMD) และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิท าดี บริษัทท าดีทัวร์ บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเชลล์ จ ากัด จัดกิจกรรม ๕ ธันวา ตามศาสตร์พระราชา น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ชวนสื่อมวลชน
และประชาชนเรียนรู้วิชาศาสตร์พระราชา บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธาเพ่ือความยั่งยืน รวม ๑๕๐ คน 
ลงพ้ืนที่ร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใน ชุมชนบ้าน
ดินเป็น ๑ ใน ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โครงการในพระราชด าริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่



พระองค์ทรงพระราชทาน พื้นที่กว่า ๑,๐๐๙ ไร่ ให้ชาวบ้าน และเกษตรกรยากไร้ได้มีพ้ืนที่ท ากินจนก่อเกิดเป็น
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตร์ของพระราชา และท ากิจกรรมการ
เรียนรู้กับชุมชนบ้านศาลาดินใน ๔ ฐานกิจกรรมได้แก่ ๑. สวนผลไม้และนาข้าว ๒. นาบัว ๓. บ้านฟักข้าว ๔. 
บ้านข้าวตัง 

 

   

 

 

 6) เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
  6.๑) โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมครั้งนี้เกิดการแนะแนวการศึกษา เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม ในการ
สร้างความมุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงความประพฤติให้กับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน มีนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนนายร้อย ๔ เหล่าทัพ อาสามาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลน้องๆ 
จ านวน ๑๖๐ คน จาก ๓๗ สถาบัน 

  6.๒) เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล ร่วมก าหนดเป้าหมายการประเมิน
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมร้อยละ ๑๐ ของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศหรือจ านวน ๖๐๐ กองทุน 
โดยใช้เครื่องมือการประเมินของศูนย์คุณธรรม และจะบูรณาการงานร่วมกับการสอบทานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลตามแผนงานของแต่ละกองทุนฯ  

  6.3) เกิดแนวทางการด าเนินโครงการ “ตามรอยพระราชา” ในปี ๒๕๖๒ เพ่ือ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโครงการพระราชด าริ ๙ เส้นทาง ๘๑ ศูนย์เรียนรู้ทั่ว ๔ ภูมิภาค ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ถ่ายทอดหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙   

 

     
 

 7) เกิดเครื่องมือในการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐานของสังคม ให้รู้จัก “ผิด ชอบ ชั่ว ดี”  
ให้กับนักศึกษาแกนน า ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรม ได้แก่ ๑) โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร                     
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาทักษะ “เด็กอาชีวะมีดี” สร้างแกนน า “เด็กอาชีวะมีดี” เสริมศักยภาพ
แรงงานสายอาชีพ สร้างสังคมคุณธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
พณิชการ จังหวัดสกลนคร เพ่ือพัฒนาทักษะผู้น า จิตอาสา และการท างานเป็นทีม ร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรม



ในระดับประเทศต่อไป ๓) โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือพัฒนา
ทักษะ ด้านภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม 

      
 

 8) งานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม 
 8.๑) ร่างหลักสูตร ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” 

เพ่ือสร้างแกนน าที่มีประสบการณ์ด้านงานคุณธรรมให้ยกระดับเป็นวิทยากรมืออาชีพ ขับเคลื่อนการส่ งเสริม
พัฒนาองค์กรต่างๆ ในสังคม จึงเป็นหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันก าหนดนิยามของแต่
ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มใดและควรมีคุณสมบัติอย่างไรในแต่ละกลุ่ม ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมของ ๔ กลุ่ม ให้ชัดเจน โดยรุ่นที่ ๑ แบ่งกลุ่มเป้าหมายรวม ๘๐ คน ประเด็น
ละ ๒๐ คน พร้อมกับส่งแบบส ารวจไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานมาใช้เป็นข้อมูลในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในการประชุมครั้งต่อไป ปรับหน่วยการเรียนรู้และชื่อ
หัวข้อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ปรับแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม ให้มีค าถามที่ครอบคลุมและ
สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลวิทยากรได้ และควรมีการท า pretest – posttest วัดความรู้ความเข้าใจ พร้อม
เฉลย เพ่ือวัดความรู้ ความส าคัญ ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  

  8 .2) จัดอบรมการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
ส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ ๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน ๔๒ ท่าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ โดยมีกิจกรรมในการอบรม 
ได้แก่ ๑) การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม ทั้งในส่วนของที่มาการพัฒนาต่อยอด ความส าคัญต่อวิถีชีวิตใน
ระดับ บุคคล องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศและในระดับโลก พร้อมทั้งตัวอย่างของการพัฒนาองค์ธุรกิจ
คุณธรรมมาสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
ต่อมา๒) กระบวนการเรียนรู้และเติมเต็ม หลักการ ขั้นตอน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ ของการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสริม ๓) กระบวนการกลุ่มในการระดมความคิดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และต่อยอดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมและสร้างข้อตกลงร่วมในการจับมือกับท างานต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร  



 

  9) เวทีตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ ๔ “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” ด้วยแนวคิด
“ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” จัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การหาชน) และภาคีเครือข่ายความสุขชุมชน 
ในวันเสาร์ที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน จ.สุพรรณบุรี 
โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานในงาน และนายอ าเภอหนองหญ้าไซ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะน า
พ้ืนที่ ในเวทีได้มีการน าเสนอแนวคิด วิธีการในแต่ละรูปแบบตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของชุมชนในการสร้าง
ความสุขให้เกิดในชุมชน ด้วยการ ชม แชร์ เชียร์ และเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้น า
ต้นแบบกรณีศึกษามาเผยแพร่ด้วยการจัดบูธนิทรรศการเล่าเรื่องราววิถีความสุขของชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม กว่า ๓๐ บูธ ภายในงานมีการระดมความคิดเห็นความสุขชุมชน เพ่ือระดมข้อเสนอไป
สนับสนุนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เกี่ยวกับเรื่องวินัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  องค์กร 
และสังคม เพ่ือเป็นแนวทางเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการด าเนินกิจกรรม 

ดังนี้ 
๑) คัดเลือกประเด็นสถานการณ์ทางสังคม และสถานการณ์คุณธรรมที่น่าสนใจ จ านวน ๔ ประเด็น 

อาทิ เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเด็กมัธยมวัดสิงห์ระหว่างการสอบในโรงเรียน , จิตอาสาบริจาคเงินเพ่ือซื้อ
เครื่องมือการแพทย์, เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกรถชนไฟไหม้ มีประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ อาหารท า
ร้ายสุขภาพพระสงฆ์ เป็นต้น ๒) วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นทางสังคมในมิติด้านคุณธรรม เพ่ือน ามาจัดท า
ประกอบชุดรายงานสถานการณ์ด้านคุณธรรม พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ และข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ เช่น เหตุการณ์พายุปาบึกพัดพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่า ประเด็นคุณธรรมที่
เกิดขึ้น คือ ความมีน้ าใจ เอ้ืออาทร การมีจิตสาธารณะ และท าให้ชุมชนได้ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
หันกลับมาทบทวนตัวเอง และหาวิธีการในการพ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด เป็นต้น ๓) ติดตามและปรับปรุง
รายงานสถานการณ์คุณธรรมจากผู้ประกอบการ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดท าบทวิเคราะห์รายงาน



สถานการณ์คุณธรรมที่เกิดข้ึน ส าหรับการจัดท าองค์ความรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมโดยเครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชน ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เครื่องมือธรรมนูญชุมชนในการท างาน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
๑) ธนาคารความดี ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ๒) ชุมชนบ้านม้าร้อง อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้สัมภาษณ์แกนน าชุมชนผู้ริเริ่มเครื่องมือธรรมนูญชุมชน และ
ชาวบ้านที่มีส่วนพัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมได้เตรียมชุด
ค าถามในการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) อาทิ ที่มาและสภาพปัญหา บริบทชุมชนและต้นทุนการพัฒนา 
กระบวนการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัยและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน โดยข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการจัดท าองค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน 

        

2) จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยปี ๒๕๖๒ จดัพิมพ์องค์ความรู้ ๑๐ ปรากฏการณ์
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ในงานต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ  

๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนคุณธรรม (เวทีที่ ๑) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรมหัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จ านวน ๓๘ คน จาก ๒๗ หน่วยงาน ร่วม
ระดมความคิดเห็น ก าหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ ชุดข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) ประสบการณ์การพัฒนาตัวชี้วัด ๒) ข้อจ ากัด และความท้าทาย 
๓) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณธรรม ๔) นิยามความหมายคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

     



 2) การจัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ ๒) ในวันอังคารที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  โดยมีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จ านวน ๔๐ คน จาก ๒๒ หน่วยงาน ร่วมก าหนดกรอบตัวชี้วัด
คุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ชุดข้อมูลเบื้องต้นที่น าไปพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็นได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

     

 3) การจัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีท่ี 3) ในวันอังคารที่ ๑๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมรวม ๖๕ คน โดยมีรูปแบบเวทีแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ  

๑) การบรรยาย “ดัชนีชี้วัดคุณธรรมสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์”โดย ดร.วันฉัตร 
สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในประเด็นทิศทางและเป้าหมายของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และการน าดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมไปด าเนินการต่อ  

๒) น าเสนอร่างดัชนีชี้วัด พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ที่มาจากเวที
ระดมความคิดเห็น การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการทบทวนวรรณกรรม โดยตัวชี้วัดใน ๕ ประเด็น
คุณธรรมจะพิจารณาจาก ๓ ระดับ คือ ๑. ระบบ/โครงสร้าง ๒. การด าเนินการ ๓. ผลลัพธ์  

 ๓) วงแลกเปลี่ยน โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ตัวชี้วัดทั้งหมดมีจุดร่วมกันอยู่ ๙ เรื่อง คือ ๑. 
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า มีส่วนร่วม ๒. ท าตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ๓. จัดการข้อมูลชัดเจน ๔. ด าเนินงานโปร่งใส 
๕. รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ๖. ท างานร่วมกันในองค์กร ชุมชน ๗. ท ากิจกรรมเพ่ือชุมชน และสังคม ๘. ดูแล
ทรัพยากรส่วนร่วม ๙. รู้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยทิศทางการน าตัวชี้วัดไปใช้ต้องเป็นในลักษณะของแนวทาง
เพ่ือให้แต่ละองค์กรหรือชุมชนไปพัฒนาตัวชี้วัดแบบลงรายละเอียดอีกครั้งตามบริบท 

        

 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
๑) จัดงานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย” วันที่ ๔ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเกิดการแลกเปลี่ยนใน ๒ ประเด็น คือ ๑) เวที
ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจ : ถอดรหัสสร้างความส าเร็จได้ด้วยวินัย น าเสนอเวทีสร้างแรงบันดาลใจและจุด
ประกายสังคมให้กับครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคอนาคต โดย
การถอดรหัสความส าเร็จด้านวินัย และทักษะการด าเนินชีวิตด้านสังคม (Soft Skill) ๒) เวทีเสวนาวิชาการ 
“วินัย สร้างได้ในครอบครัว” เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัวยุคใหม่ ผ่าน
มุมมองของนักวิชาการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 
๑๔๗ คน และจะจัดท าโครงการประชุมวิชาการ คุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิดการ
น าเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย โดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน รูปแบบเวทีวิชาการ 
และด าเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการ (Organizer) เพ่ือบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการประชุม
วิชาการ พร้อมทั้งออกแบบสื่อสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีประชุมวิชาการ 

     

๒) จัดเวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมจัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม: 
คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๗๐ คน  และนิทรรศการ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรม
ในสังคมไทยในงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย 
จ านวน ๑ ชุด 

     

กลยุทธ์ที่ ๓ ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการ 4 กิจกรรม ดังนี้  

๑) กิจกรรมพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยมีจ านวนข้อมูลของศูนย์คุณธรรมที่
เพ่ิมเติมในฐานข้อมูล ได้แก่ องค์กรคุณธรรม จ านวน 150 องค์กร ,วีดีทัศน์ จ านวน 414 เรื่อง , หนังสือ 
จ านวน 278 เรื่อง และด าเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติม ปรับปรุงการจัดท าหมวดหมู่ และค าค้น
เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม ในการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ  2563 



 ๒) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และคลังข้อมูลศูนย์คุณธรรม การจัดท าข้อมูลหลักสูตรการ
อบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม การรายงานสถิติเว็บไซต์ และการสร้างทีม Media Lab ที่ได้รับการเห็นชอบ 
จากคณะอนุกรรมการด้านสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้าง Content ในข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจ านวนสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  11,355  ครั้ง 
 3) กิจกรรมการพัฒนาระบบโมบายแอปพลิ เคชั่ นศูนย์ข้อมูลด้านคุณ ธรรม (Mobile 
Application) โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสิ่งตีพิมพ์เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวน  8 เรื่อง , องค์ความรู้ศูนย์คุณธรรมจ านวน 4 เรื่อง และ วีดีทัศน์ของศูนย์คุณธรรม 
3 เรื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ  Application ในระบบ IOS และ 
  3.2) จ านวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เผยแพร่ในแอพพลิเคชั่น (Moral Touch) ได้แก่ E-
Book 67 รายการ , สื่อส่งเสริมคุณธรรม 143 รายการ ,เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม 153 รายการ ,บันทึก
ความดี 122 รายการ และจ านวนผู้ดาวน์โหลดการใช้งานระบบ IOS =1,951  Android=1,025 รวมทั้งสิ้น  
2,976 ครั้ง 
  3.3) ด าเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งาน  
แอพพลิเคชั่น (Moral Touch) และระบบประเมินตัวชี้วัดความสุข (HMI) จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) งานก้าว
พอดี ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2) งานสัมมนาเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม และ 3) งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาวิถีแห่งสติ 
ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน 
 
 4) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ (Web form-Application) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจองค์กร มีการด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เพ่ิมเติม จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ
แบบฟอร์มส ารวจ ติดตามการด าเนินงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  2) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
เสวนาวิชาการ “จิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน และด าเนินการน าเข้าข้อมูลและจัดท า
สรุปข้อมูล จากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรม และธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล ร่วมกับ 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สรุปจ านวนองค์กร ทั้งสิ้น 450 องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑) การอบรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนวิชาชีพ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” ในโครงการ

สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย จัดอบรมทุกวันเสาร์ จ านวน ๕ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ –      
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๐ คน เพ่ือเกิดนักรณรงค์สื่อสารสังคม และสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อ สร้างสื่อที่ช่วยพัฒนาสังคม เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้การ
ท าหน้าที่ด้วยใจ (Mind fullness) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน มีความตั้งใจในการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนน าเสนอข้อมูลข่าวสาร มีหลักในการตั้งค าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปแบบ
ไม่สร้างความแตกแยก หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อ่ืน การสร้างภูมิคุ้มกันด้านรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมสื่อดีให้เด็ก เยาวชน
และครอบครัว บุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนอิสระ สื่อภาคพลเมืองที่มีแนวคิดสื่อสาร
สร้างสรรค์สังคม  



 

    

2) จัดอบรม “เทคนิคถ่ายภาพ พาดหัว เขียนข่าวอย่างไรให้ Content แจ้งเกิด”  ในวันที่  ๑๕ – 
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระแสสังคมให้ศูนย์คุณธรรมเป็นที่
กล่าวถึงและใช้เป็นเครื่องมือสร้างความไว้วางใจในระดับองค์กรด้วยพลังของคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย และ
ท าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงกว้างโดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารฯ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จ านวน ๘ คน  รวมจ านวน  ๒๐ คน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ และเรียนรู้
มุมถ่ายภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้ 

     

3) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์
สังคมไทย”  มีผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๓๖ คน จาก ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท ที
โอที จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เพ่ือสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม เกิดการสื่อสาร
ความดีเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ เกิดนโยบายที่สนับสนุนการท าความดีในทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนในการผลิต
และแผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างมีความรับผิดชอบและสร้าง
สังคมสันติสุขร่วมกัน "สื่อมวลชน" ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ โดยมีนายธาดา  
เศวตศิลา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และรศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและแถลงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วย
ระบบพัฒนาพฤติกรรมคนไทยพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา   

   



 

กลยุทธ์ที่ ๒ สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
๑) การน าเสนอภารกิจผู้บริหารองค์กรที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตาม

ภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สื่อสารสร้างการรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อบทบาท ภารกิจขององค์กรในด้านการรณรงค์ทางสังคม และเผยแพร่ภาพลักษณ์
องค์กร เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และประเด็นอ่ืนๆ ของสังคมกับนโยบายรัฐบาล 
หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจผู้บริหารทุกสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 

 

       

2) ศูนย์คุณธรรม มอบโล่เกียรติยศผู้ออกแบบเข็มบุคคลคุณธรรม แด่นายก่อเกียรติ ทองผุด  
นายช่างศิลปกรรมแห่งกรมศิลปากร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖          
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม
ด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพ่ือแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์
ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม เพ่ือมอบเป็นเกียรติประวัติให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคคลคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จ านวน ๒๕ ท่าน ภายใต้ โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้าน
ความด”ี 

 

     

3) กิจกรรม On Air ผลิต รายการโทรทัศน์ “กล้าท าดี” ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทย
ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้มีการบันทึกเทป จ านวน 10 เทป  

      



4) ร่วมเสนอและผลิตรายการ ตามแผนการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริตและพฤติชอบ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และกรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 4.1) ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับ
การรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการ
คอรัปชั่น เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  ได้มีการบันทึกเทป จ านวน 9 เทป 

       

 4.2) ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิตรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น  ช่วงถอดรหัส
คุณธรรม  เป็นรายการที่สัญจรในพ้ืนที่ รูปแบบรายการเป็นการน าเสนอเนื้อหา กระบวนการด้ านการ
ปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาล ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการป้องการ
การทุจริต เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  โดยในเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ได้มีการบันทึก
เทป จ านวน 5 เทป  

       

  4.3) จัดท าเนื้อหาในรายการ “รายการบันทึกสถานการณ์” สัมภาษณ์ สด ทาง FM ๙๒.๕ 
พร้อมเครือข่าย ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา ๐๘.๐๕ -๐๘.๓๐ น. เพ่ือสร้างการรับรู้ เผยแพร่ บทบาท 
ภารกิจของหน่วยงานแก่สาธารณะ ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกเทป 4 เทป 
  4.5) ผลิต รายการโทรทัศน์ “Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว” ในปีงบประมาณ 2562 ได้มี
การบันทึกเทป จ านวน 31 เทป  

     



      

  4.6) ร่วมผลิตรายการ The Vision กับสถานีโทรทัศน์เจริญเคเบิลทีวี น าเสนอวิสัยทัศน์
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้
เนื้อหารายการที่สะท้อนให้เห็นนโยบายส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมให้เกิดการรับรู้ 
ส่งเสริมการท าความดีในสังคม จ านวน ๒ ตอน 

    

  4.7) ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (Co-Brand) โดยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาระบบเชื่อมโยง Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่วมงาน ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี ๒ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการคุณธรรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด  
ธีมงาน “คุ้มค่าทุกนาที ท าความดีด้วยหัวใจ” ผ่านการถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการคุณธรรม 

     

 5) กิจกรรม Online ผลิต content เผยแพร่  เพจ “Moral Center” (Social Network Based) 
Youtube ศูนย์คุณธรรม Moral Channel  และการสร้าง Digital Content : สร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล และเขียนเรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขององค์กรต่อ
สาธารณะ ตามช่องทางเว็บไซต์และอินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คและทาง line  

          



6) กิจกรรม On ground การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วนถึง
ภารกิจ กิจกรรม และผลรับเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาล
ใจในการท าความดี ดังนี้ 

6.๑ การร่วมจัดบูธนิทรรศการ การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชน 
ทุกภาคส่วนถึงภารกิจ กิจกรรม และผลรับเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจในการท าความดี  

6.๒ กิจกรรมจิตอาสา  โดยมีการด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 มอบถุงยาพอเพียง เพ่ือให้โรงพยาบาลได้น าไปใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก 

ช่วยลดโลกร้อน ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

      

 กิจกรรม “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม “จิตอาสา พับถุงยา
พอเพียง” ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบริษัทบิ กซี ชุปเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด
(มหาชน) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย co-brand อาทิ การปะปานครหลวง บริษัท ทีโอที จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนกว่า ๑๕๐ คน เพ่ือ
รณรงค์ส่งเสริมจิตอาสา และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยน ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับถุงกระดาษมอบให้กับ
โรงพยาบาลแทนถุงยาที่เป็นพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมขยายผลต่อเนื่อง จากการรณรงค์สมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ที่เน้นประเด็นวินัยการจัดการขยะ และคุณธรรม ๔ ประการ ให้ขยายผลในวงกว้างร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

 

   

 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายส่ือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๑) ประชุมภาคี Co Brand หารือความร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยทุนชีวิตพลังบวก 

เมื่อวันที่   ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ บริษัท ที โอที  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมเพ่ือรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม และวางแผนการขับเคลื่อนงานใน 



ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กร Co brand  ทั้ง ๑๙ องค์กร มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๓ คน ๑๕ 
องค์กร ซึ่งจะมีแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๖๒ คือ มี ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) เป้าหมายร่วม (คุณธรรม ๔ 
ประการ) สร้างการเปลี่ยนแปลงคนใน กว่า ๑๙ องค์กรชั้นน า ให้เป็นแบบอย่างชี้น าองค์กรอ่ืนๆ ๒) น าเสนอ
แนวทางและกิจกรรมส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วม เช่น สร้างกระแสสังคม Viral Clip 
ความดี เป็นต้น ๓) เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน 
เช่น แสดงพลังในงานสมัชชาคุณธรรมภาคและสมัชชาชาติ , การสร้างรายการ “เยี่ยมบ้าน Co-brand” , การ
ร่วมโครงการ “ตามรอยพระราชา” ใน ๘๑ ศูนย์เรียนรู้ , การเป็นภาคีหน่วยงานร่วมสร้างหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม 

     

 ๒) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรม ชู “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model” ต้นแบบสังคมแห่งการยุติความรุนแรง 
พร้อมขยายผลสู่ภาคีองค์กรคุณธรรม  ในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ เสถียรธรรมสถาน ซึ่งแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงาน
สัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข ๓ ขั้น สุขง่ายใช้น้อย  
สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน 
 

    

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ
ด าเนินการจัดงาน “เสวนาวิชาการ: จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน”                       
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 
๘๐ คน กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย ๑) การเสวนาวิชาการ: จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และ
ก้าวไปด้วยกัน”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนจิตอาสาในอาเซียนและทิศทางในอนาคต และ 
๒) เวทีเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” น าเสนอประสบการณ์การลงพ้ืนที่ศึกษาองค์กรที่ขับเคลื่อน
งานจิตอาสาในอาเซยีน และข้อค้นพบจากการศึกษาของคณะนกัวจิัยในโครงการวิจัยจิตอาสาในอาเซียน



ภาคพ้ืนทวีปและภาคพ้ืนสมุทรและด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือตรวจรับงานเสวนาวิชาการ
จิตอาสาอาเซียน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม  

1) กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  โดยด าเนินการพัฒนากิจกรรม ดังนี้  
1) ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล ส าหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์คุณธรรม 2) ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Antis Virus) ส าหรับผู้ใช้งานศูนย์คุณธรรม เพ่ือให้คลอบคลุมการ
ท างาน และมีฐานข้อมูลที่ ทันสมัยในการป้องกันภัยคุกคามของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ 3) ด าเนินการต่อ
สัญญาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเพ่ิมความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมข้ึน 
 2) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ระบบบริหารการประชุม  
(E-meeting) โดยใช้ระบบการเก็บฐานข้อมูลกลางผ่านระบบ Own Cloud  และใช้งานข้อมูลทางแท็บเล็ต  
เพ่ือลดการใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งสิ้นสามารถประหยัด
การใช้กระดาษ = 12,344 แผ่น คิดเป็นจ านวน เงิน 27,496 บาท 
 3) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (Moral Next) ด าเนินการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย หารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 (Moral Next) ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ 
เพ่ือหารือประเด็นของการเงิน งานบุคคล  พัสดุ บัญชี และการเชื่อมต่อระบบธนาคารกรุงไทยในการเบิกจ่าย 
และการก าหนดกระบวนการขั้นตอน (Flow) ในการอนุมัติตามล าดับขั้นต่างๆ หารือประเด็นการท าข้อมูล
ระบบ โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้ระบบจริงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

           

4) กิจกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้า
ร่วมจ านวน ๔๕ คน ประกอบด้วย ๒ ภารกิจงาน คือ ๑) ภารกิจงานหลัก ได้แก่ งานสมัชชาคุณธรรม งาน
พัฒนาเครือข่ายและงานวิทยากรคุณธรรม งานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม งานสื่อสารและรณรงค์ทาง
สังคม งานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๒) ภารกิจงานสนับสนุน ได้แก่ งานแผนงบประมาณและ



ติดตามประเมินผล งานทรัพยากรมนุษย์ งานการเงิน งานพัสดุ และงานเลขานุการ โดยวิเคราะห์จัดท าแผน
ความเสี่ยงใน ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน 
(บุคลากร , ระบบงาน , ระบบ IT , เครื่องมือเครื่องใช้ , สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน) ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง และจัดท าแผนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในต่อไป  

 ๕) กิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์คุณธรรม ระยะ ๕ ปี 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและทิศทาง 
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
คุณธรรม ระยะ 5 ปี ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และระบบโครงสร้างงานศูนย์คุณธรรม ระยะ 5 ปี  ประกอบด้วย 4 
กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรม 2) การจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ แผนที่กลยุทธ์ 
(strategy map) 3) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (strategic action plan) และ 4) การจัดท ากรอบโครงสร้าง
ระบบงาน โดยแต่ละกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ในทุกระดับ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562  

 


