
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธาน

กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ภาณุพงศ์ นายธาดา เศวตศิลา นางสาว
รังสิมา จารุภา นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศู นย์
คุณธรรม นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย รศ.นพ.สุริยเดว 
ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพ้ืนที่เยี่ยม
โรงเรียนคุณธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานเส้นทางศาสตร์พระราชา 
ป่าไร่นาสวนผสม จาก มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) สู่อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ชีวิตสร้างองค์ความรู้คู่ชาวอีสาน ณ จังหวัดคุณธรรม “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุม
สัญจรคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ  จ.บุรีรัมย์ เพ่ือให้
กรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตลอดจนเครือข่ายได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง
คุณธรรมด้วยการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของทุกคน  และเพ่ือให้ก าลังใจภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน
งานคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้พ่ีน้องในพ้ืนที่รับรู้ และเข้าใจ ตลอดจนเข้าถึงคุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ร่วมปลูกจิตส านึกคนไทยให้มีความศรัทธา ความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป (ตุลาคม 2562) 

 
 
 
 
 

 
 



    
 
 
             ศูนย์คุณธรรม ส่งก าลังใจมอบสิ่งของให้กับ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ในชุมชนวัดดาว
ดึงษาราม  วันที่ 8 มิถุนายน  2563  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  
จัดกิจกรรม รวมพลังคุณธรรม Moral Fight  Covid  โดยผู้บริหารศูนย์คุณธรรม ร่วมด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม  ณ  ชุมชนวัดดาวดึงษาราม  และศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
พระราม 8 โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค   ให้กับ ผู้สูงวัย  ผู้พิการ เด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็นการส่งก าลังใจ
ให้กันในช่วงสถานการณ์โควิด 19  ได้รับการสนับสนุน นมกล่อง  จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย 
น้ าดื่มจากบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ ากัด (มหาชน)  หน้ากากอนามัย  ซึ่งชุมชน ได้มีการจัดระบบการมอบ
สิ่งของ มีแอลกอฮอล์  สวมหน้ากากอนมัย  เว้นระยะห่าง      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                   วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : Moral 
Active เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร  ส าหรับกิจกรรม Happy Moral ตอน Happy New Year 2020 : 
Moral Active จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Gift to Share โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ
ความสุขผ่านของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนสะพานพระราม 8 เพ่ือเป็นการปันรอยยิ้มและสร้าง
ความสุขให้กับน้อง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) บรรยายพิเศษเพ่ือสร้างแรงบรรดาล
ใจในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้
น าของขวัญปีใหม่ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 โดยมี นายเชาวลิต สาดสมัย เป็นตัวแทนในการ
รับมอบ 
                  นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ No Gift Policy เปลี่ยนจาก
ของขวัญเป็นก าลังใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณส าหรับมิตรไมตรีจิตของทุกท่านที่มอบให้กับพวกเรา และขอส่งความปรารถนาดีให้
ท่านมีความสุขตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้ 



 
 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสใน
องค์กร โดยผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรมเป็นที่ปรึกษาคณะท างานในการด าเนินงานขับเคลื่อน และให้ความเห็น
ในการด าเนินงานของคณะท างาน ในการประชุมคณะท างานอย่างต่อเนื่อง  ผลการประชุมที่ผ่านมา เกิดแผน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ดังนี้ 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

กิจกรรม มติคณะท างาน 

วินัย/รับผิดชอบ 
- ความสะอาด - 5 ส 

- โต๊ะท างานน่ามอง 
ด าเนินการ โดยเสนอให้ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานอาทิตยส์ุดท้ายท า 5ส 
ก่อนเปิดเทอม แล้วท าแคมเปญ  โดยให้มีการชื่นชมทุกเดือน 

- ตรงต่อเวลา การประชุม/เข้างาน/ส่งงาน ก าหนดกฎการใช้ห้องประชุม  จากแนวคิดที่เจ้าหน้าที่ระดมความเหน็  โดย
ด าเนินการในเชิงรณรงค ์

- การแต่งกาย แต่งกายด้วยผ้าไทยมา
ปฏิบัติงาน 

แต่งกายสุภาพ หรือชุดผ้าไทยสุภาพ  ในวันประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 

จิตอาสา 
- ภายในองค์กร รณรงค์กิจกรรมเพือนช่วยเพื่อน 

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมแรง ร่วมใจ 
รู้ รัก สามคัค ี

- เพื่อนช่วยเพื่อน โดยแจ้งกับคณะท างาน เพื่อสื่อสารประชาสมัพันธ์เชิญชวน 
- ท าตารางความดี  ของบุคลากร มกีารช่วยกันดู ช่วยกันให้คะแนนผ่านระบบ

คณะท างาน (รูปแบบธนาคารความดี) เพื่อประกอบการชื่นชมเชิดชูยกย่องใน
อนาคต (ท าทุกเดือน)  ประกาศความดีรายไตรมาส 

- การเป็นผู้แทนกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางของศูนย์คณุธรรม (ประสาน
คณะท างาน)  

- ภายนอก
องค์กร 

ช่วยเหลือสังคม - ระดับจดัเองประจ าปี  1 ครั้ง  (เจ้าภาพหลัก)  
- ระดับร่วมกับภาคี (รายเดือน/รายไตรมาส)  
- หากมีกิจกรรมอื่นๆ คณะท างานสามารถแจ้งในกลุ่มเพื่อเชิญชวน

ประชาสมัพันธ์ได ้
- ก าหนดเป้าหมายตามกลุม่จังหวัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

พอเพียง 



คุณธรรม
เป้าหมาย 

กิจกรรม มติคณะท างาน 

mindfulness 
organization 

- การท าระฆังสติ  
- การจับถูกคนรอบข้าง   

- สร้างเอกลักษณ์ของศูนย์ ด้วย mindfulness  และ positive power  
(ตัวอย่างกิจกรรมเช่น ก่อนเริ่มวันระลึกสติ / ขอบคุณร่างกายตนเอง เพื่อให้
สร้าง great day)  

- หากด าเนินการควรเชญิวิทยากร ได้แก่ คุณหมอยงยุทธ วงษ์ภิรมยส์านติ์) 
- อาจท าเป็นเหมือนคูม่ือแนวทางในรายคนได้ ตามวิถีของแต่ละคน 

สุจรติ 
ออมวันละบาท  - เป้าหมายใช้ในงานเดิน-วิ่ง หัวใจอาสา 

- ก าหนดวันน าเงินมารวมกัน  
กองทุนพึ่งพา  - บทบาทของคณะท างานคือ การรณรงค์ เชิญชวนประชาสัมพันธ์ (ท าการ

ประชาสมัพันธ์) 
- ออมเพื่อสร้าง
รายได ้

ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย ์ - การวางแผนทางการเงิน  (เชื่อมโยงกับกองทุนพึ่งพา) 
- การให้ค าแนะน าในการสร้างรายได้จากเงินท่ีมีอยู่  
- ด าเนินการโดยสมัครใจ  

 


