การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของศูนย์คุณธรรม
๑. การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค
การจัดกระบวนการเชื่อมโยงความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม
ในจังหวัดนาร่อง ๔ จังหวัด/ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้: จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ผลด้านการประสานเชื่อมโยงเชิงนโยบายและสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทางสังคม
มีการดาเนินการจัดเวที/กระบวนการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมของ ๔ จังหวัดนาร่องใน
๔ ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ : มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จานวน 7
ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒, ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒, ครั้งที่ 4 วันที่ 13
ม.ค.63 (เครือข่ายภาคธุร กิจ เชีย งราย), ครั้งที่ 5 วันที่ ๑๔ มค.๖๓ (มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง), ครั้งที่ 6
(สื่อมวลชน) วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๓ และครั้งที่ 7 วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓) โด ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการใน
จังหวัดเชียงราย ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิงนโยบาย มีผู้แทนองค์กรเข้าร่วมกระบวนการ จานวน ๕๘ องค์กร
เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๘๘ คน โดยมีผลการดาเนินงานจาก
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมในภาคเหนือ ดังนี้
- ความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการจัดทาข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมและ
รวบรวมต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
- ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิง
พฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
๖ แนวทางหลั ก การเสนอร่ า งกลไก องค์ ป ระกอบคณะท างาน และกระบวนการขั บ เคลื่ อ น ๑๓
เครือข่ายทางสังคม
- ได้ข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นควรเลื่อนกาหนดจัดงาน
จากเดิมวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
- การลงนามบั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือภาคีด้านวิช าการสนับสนุนการขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรม
เชียงราย กับ ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ๕ แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมศู นย์
คุณธรรม ๓ แห่ ง เมื่อวัน ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อร่ว มมือกันสนับสนุนงานวิช าการของจังหวัด
เชียงราย
- แกนนาหน่วยงาน/เครือข่ายในจังหวัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
จานวน ๑๒๓ คน ซึ่งทาให้เกิดแกนนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น

-๒-

ภาคกลาง : มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จานวน ๔
ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒, ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ ม.ค.63 และครั้งที่ 4 วันที่
๑๖ มี.ค.๖๓) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิง
นโยบาย มีผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จานวน ๕๒ องค์กร เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๑๑
เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยมีผลการดาเนินงานจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมใน
ภาคกลาง ดังนี้
- ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาในการจัดทาข้อมูลสถานการณ์
คุณธรรมในจังหวัด และรวบรวมต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน
๒๕๖๓ โดยได้ร่างกรอบการทางานออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพื่อนาไปใช้ร่วมกันใน
ปี ๒๕๖๓
- ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ๑๐ เครือข่าย มีข้อสรุปเป้าหมายเชิง
พฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
๗ แนวทางหลั ก มีการเสนอร่ างกลไก องค์ประกอบคณะท างาน และกระบวนการขับเคลื่ อน ๑๐
เครือข่ายทางสังคม
- Theme การจัดงานและข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่
ประชุมเห็นควรเลื่อนกาหนดจัดงานจากเดิมวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด
จะคลี่คลาย
- การลงนามบั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือภาคีด้านวิช าการสนับสนุนการขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรม
พระนครศรีอยุธยา กับ ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วยสถาบันการศึ กษา ๕ แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม
ศูนย์คุณธรรม ๓ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนงานวิช าการของจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
- แกนนาหน่วยงาน/เครือข่ายในจังหวัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ภาคกลาง รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ก.พ.๒๕๖๓ จานวน ๑๒๐ คน ผลการดาเนินการเกิดแกนน า
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น

-๓-

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือ ร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่ จานวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒, ครั้งที่ 2 วันที่ ๘ ม.ค.๖๓, ครั้งที่ 3 วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓, ครั้ง
ที่ 4 วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๓ และครั้งที่ 5 วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการใน
จังหวัดอุดรธานี ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิงนโยบาย มีผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จานวน 79 องค์กร
เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 18๓ คน โดยมีผลการดาเนินงานจาก
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
- การลงนามบั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือภาคีด้านวิช าการสนับสนุนการขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรม
อุดรธานี กับ ๙ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ๖ แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์คุณธรรม ๓ แห่ง
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 2563 เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนงานวิชาการของจังหวัดอุดรธานีในระยะ ๓ ปี
- เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการจัดทาข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม
ในจังหวัด การออกแบบชุดเครื่องมือการศึกษาข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรม
- ภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ กลุ่มร่วมกันประมวลปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามี ปัญหาเด็กและ
เยาวชน ขาดวินัย ขาดจิตสานึก เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข โดยเร่งสร้างจิตสานึก ปลูกฝัง
รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีมีความเป็นไทย และร่วมกันร่างแนว
ทางการทางานของ ๖ เครือข่ายในจังหวัดอุดรธานีสาหรับการวางแผนการทางานต่อไป
- เครือข่ายภาคธุรกิจ เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน มีการ
จัดการความรู้ (KM) การถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อการขยายผลในวง
กว้าง
- เครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดอุดรธานีมีเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า 200 องค์กร ที่ยินดีให้ความ
ร่วมมือเป็นสื่อกลางการนาเสนอเรื่ องราวดีๆ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัดกระบวนการให้ ความรู้
เทคนิคการผลิตสื่อและจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมให้ได้ ภายใน 3 ปี
- ร่างแผน/แนวทางการขับ เคลื่ อนคุณธรรมเครือข่ายทางสั งคม ๖ เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิ ง
พฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
๗ แนวทางหลัก มีการเสนอร่างกลไก องค์ประกอบคณะทางาน และกระบวนการขับเคลื่อน ๖ เครือข่าย
ทางสังคม
- Theme การจัดงานและข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมเห็น
ควรเลื่ อนกาหนดจั ด งานจากเดิ มต้ นเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสถานการณ์โ ควิ ด จะ
คลี่คลาย
- แกนนาหน่วยงาน/เครือข่ายในจังหวัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมกลุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จานวน ๑๑๐ คน ทาให้เกิดแกนนา
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น

-๔-

ภาคใต้ : มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จานวน ๑
ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ ๒๖ พ.ย.๖๒, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ม.ค.63, ครั้งที่ 3 วันที่ 6 ก.พ.63 และ ครั้งที่ 4 วันที่ ๒๐
มีค.๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิงนโยบาย มีผู้แทน
องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จานวน ๘๐ องค์กร เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย ผู้เข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน โดยมีผลการดาเนินงานจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมในภาคใต้ ดังนี้
- การลงนามบั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือภาคีด้านวิช าการสนับสนุนการขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรม
สุราษฏร์ธานี กับ ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ๓ แห่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์
คุ ณ ธรรม ๓ แห่ ง เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ มี . ค. 2563 เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น สนั บ สนุ น งานวิ ช าการของจั ง หวั ด
สุราษฏร์ธานี
- เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน
การจัดทาข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมภาคใต้ โดยรวบรวมต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัด ร่างกรอบการ
ทางานออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพื่อนาไปใช้ร่วมกันใน ปี ๒๕๖๓
- ข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมและค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยาก
ทา” รูปแบบ กระบวนการทางาน และการกาหนดกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย
- ร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานี จังหวัดคุณธรรม ๘ เครือข่าย ได้
ข้อสรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่ว มการ
ขับ เคลื่ อนจั งหวัดคุณธรรม ๗ แนวทางหลั ก มีการเสนอร่างกลไก องค์ประกอบคณะท างาน และ
กระบวนการขับเคลื่อน ๘ เครือข่ายทางสังคม
- เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี Theme การจัดงานและข้อเสนอต่อรูปแบบ
การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยที่ประชุมเห็นควรเลื่อนกาหนดจัดงานจากเดิมวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
- แกนนาหน่วยงาน/เครือข่ายในจังหวัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มี.ค.๒๕๖๓ จานวนประมาณ ๙๐ คน ทาให้มีแกนนาวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพิ่มขึ้น

๒. เวทีจัดการความรู้กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเดิม ๖ จังหวัด
(จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง) เพื่อใช้เป็น
แนวทางเผยแพร่ขยายผลในจังหวัดนาร่องปี ๒๕๖๓ โดยมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
- การประชุม๑๐ จังหวัดคุณธรรม (เดิมและนาร่องปี ๖๓ จานวน ๖๐ คน) เพื่อเตรียมความพร้อมขยาย
ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ ทาให้ได้ข้อสรุปรูปแบบ แนว
ทางการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่เพื่อขยายผลในปี ๖๓ แกนนาขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมทุกจังหวัด

-๕-

ทราบ และเข้าใจ บทบาท แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมในอนาคต
ต่อไป
- การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมความรู้กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม
เชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ๖ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ สรุปบทเรียนฯ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒, ครั้งที่ ๒ สรุปบทเรียนฯ จังหวัด
พิจิตรและราชบุรี วันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค.๒๕๖๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางเผยแพร่ขยายผลในจังหวัดนาร่องปี
๒๕๖๓ ผลการประชุม ได้ชุดข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๒ ชุด/เรื่อง ๕
กรณี แกนน าขั บ เคลื่ อ นที่ เ ข้ า ร่ ว มกระบวนการได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและทราบข้ อ มู ล การ
ขับเคลื่อนปัจจุบันไปในแนวทางเดียวกัน

๓. การประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานฝ่า ยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ
ร่วมกับกรมการศาสนา เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ โดยมีผลการประชุมดังนี้
- การจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดทาเป็นหนังสื อการส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจาปี
๒๕๖๒ ซึ่งกรมการศาสนาได้เผยแพร่หนังสือแก่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ แล้ว และได้มอบให้ศูนย์
คุณธรรมนาไปประชาสัมพันธ์ยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาแนวทางการดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่ งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยสร้ างความร่ว มมือในการจัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง หน่วยงานส่วนกลาง
และระดับจังหวัด ๔ ภูมิภาค
- เตรียมการหารือการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. ….-….)
- มีแผนพัฒ นาทีมวิทยากรส่ งเสริ ม คุณธรรมของฝ่ า ยเลขาฯ พร้อมจัดทาสื่ อและคู่มื อ การส่ ง เสริ ม
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกและสื่อกลางในการขยายผลส่งเสริม
คุ ณ ธรรม ทั้ ง นี้ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) และกรมการศาสนา ในฐานะฝ่ า ยเลขาฯจะ
ประสานงานความร่วมมือ สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเครื่ องมือของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และ Application
Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป
- รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ เข้าที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

-๖-

ศูนย์คุณธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ๓ เรื่อง ได้แก่ การจัดทาและผลิต
หนังสือองค์ความรู้คุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เผยแพร่ไปยังทุกภาคส่วน,
การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับภาคและชาติเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย กลไกจังหวัดสร้างการรับรู้
แผนแม่บทฯ ทั่วประเทศ และการจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้กับแกนนาเครือข่ายและแกน
นาคณะอนุกรรมการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดครอบคลุม ๔ ภาคในปีที่ผ่านมา

4. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม โดย
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ประกอบด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม ด้วยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยมี
เนื้อหา ๓ ส่วนสาคัญ คือ ๑) สถานการณ์คุณธรรมของประเทศและสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดตนเอง ๒)
องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและระดับองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ๓) เครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม องค์ ก ร
คุณธรรมและกรณีศึกษาองค์กรคุณธรรมในบริบทต่างๆ
การอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วย
มิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ๔ ภาครวม ๕๑๐ คน ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคเหนือ ผู้เข้าอบรมจานวน ๑๓๐
คน ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงราย ๒) กลุ่มภาค
กลาง ผู้เข้าอบรมจานวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะคาวาลิคาซ่า
จ. พระนครศรีอยุธยา ๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าอบรมจานวน ๑2๐ คน ระหว่างวันที่ ๓ - ๔
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี และ ๔) กลุ่มภาคใต้ ผู้เข้าอบรมจานวน ๑๓๐ คนระหว่างวันที่
๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม โดยการ
- จั ด ประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าในการออกแบบงาน พร้ อ มทั้ ง น าเสนอ เพื่ อ คั ด เลื อ ก
กรณีศึกษาในการถอดชุดความรู้ ๔ เรื่อง ประกอบไปด้วย (๑) คุณธรรมกับการพัฒนาระบบนิเวศ
มนุษย์ ชุดที่ ๑ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสื่อมวลชน และ (๒) คุณธรรมกับการพัฒนา
ระบบนิเวศมนุษย์ ชุดที่ ๒ สถาบันทางศาสนา ชุมชน ประชาสังคม และครอบครัว (๓) หลักสูตร

-๗-

“การจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” KM for Social Change) และ (๔) ถอดบทเรียน
หลักสูตร “การจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (KM for Social Change)
- ด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต รการจั ด การความรู้ สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม (KM for Social
Change) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมจานวน ๓๔ คน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจานวน ๑๘ คน

๖. การร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมกับมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัด
เวทีเสวนา “มหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางส่ งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลั ยร่ว มกัน โดยมีคณะกรรมการพัฒ นา
ศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษา ผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จานวนกว่า 50 คน โดยงาน
จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันนากลไกของคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมนิสิตนักศึกษาที่ดาเนินการอยู่
แล้วมาเชื่อมโยงการทางานร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมมีบทบาทสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ สนับสนุนให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนความสาเร็จ และนาผลงานความสาเร็จมาโชว์
แชร์ เชื่อม

