
โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอยา่งยั่งยนืในยคุ Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
งบประมาณ : 1,237,500 บาท
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ : ประเด็นท่ี ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านวัฒธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ  

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่ือสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : สืบเน่ืองจากแผนแม่บทประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ โดยให้ความส าคัญกบัการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสาธารณะที่ค านึงถงึการเปล่ียนแปลงของโลกยคุใหม่และพฤติกรรม
ของมนุษยท์ี่เปล่ียนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา ส่ือ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ ศูนยคุ์ณธรรม เล็งเห็นความส าคัญในการเสริมสร้าง ส่งเสริมให้คนในชาติมีความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอตัลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นท่ีประจักษ์แกส่ายตาชาวโลก โดยเฉพาะแผนแม่บทประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีส าคัญใน
การขบัเคล่ือนค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติแบบ Quick Win โดยเน้นการเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม จึงได้ด าเนินการในโครงการส่ือสารรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทย ด าเนินการ
ส่ือสารเสริมเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติ ผ่านการส่ือสารหลายรูปแบบ ได้แก ่New Media Social Media Viral Video Infographic วีดีทัศน์ การแสดง ส่ือสารสนเทศ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) ส่ือกระจายเสียง (รายการวิทย)ุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และกจิกรรมสร้างสรรค์
ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มครือขา่ยทางสังคมทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยดึมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนยร์วมจิตใจให้เกดิความรัก ความสามัคคีผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ
2. รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจิทัล เพือ่การรู้เท่าทันส่ือและขอ้มูลขา่วสาร ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
3. ส่งเสริมกลไกการขบัเคล่ือนในองค์กรเครือขา่ยทางสังคม เพือ่การปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
4. สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพือ่น าไปสู่การพัฒนาตนเองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยความเขา้ใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ส่วนรวม
5. เผยแพร่องค์ความรู้ กจิกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
ระยะเวลาด าเนินการ : ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  :
1) เกดิส่ือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาท้ัง On Air Online On Ground ดังน้ี
- รายการโทรทัศน์ จ านวน 20 ตอน แชร์ผ่าน Online
- เว็บไซต์ ยทููบ เพจ/เฟสบุค๊ 20 เครือขา่ย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเขา้ใจ ผ่านกจิกรรม On Ground อยา่งน้อย 20 คร้ัง
2) Social Network เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อยา่งน้อย 100 content และถกูแชร์ต่อไปยงัเครือขา่ย Social Network อยา่งน้อย 20 เครือขา่ย
การประเมินผล  : ประเมินจากการส ารวจความพึงพอใจการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆในโครงการฯ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
.....................................................................................................1. เกดิกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยดึมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนยร์วมจิตใจให้เกดิความรัก ความสามัคคีผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ
2.เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพือ่การรู้เท่าทันส่ือและขอ้มูลขา่วสาร
- เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์
3. มีกลไกการขบัเคล่ือนเพือ่การปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์
4. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเขา้ใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เขา้ใจว่าเป็นพฤติกรรมดี มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยความเขา้ใจและสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)



พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ  1,237,500 บาท
กิจกรรมที ่1 การต่อยอดพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้าง
ค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา
“MORAL Digital Team”
  1.1 พัฒนาเน้ือหาคุณภาพ Media Lab จ านวน 20 คน 159,400 กรุงเทพฯ 79,700 79,700 กลุ่มงานส่ือสารฯ
เพือ่ส่งเสริมความรู้ สร้างความเขา้ใจในการด าเนินการส่ือสาร แกนน าส่ือ
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม “MORAL Digital Team” (องค์กร/คน)
จ านวน 2 คร้ัง
  1.2 Content Management จ านวน ภาคละ 437,600 อดุรธานี 109,400 109,400 109,400 109,400 กลุ่มงานส่ือสารฯ
ปฏิบัติการส่ือสารเสริมสร้างคุณธรรมประจ าชาติ และวัฒนธรรม แกนน าส่ือ 20 คน เชียงราย
ที่พึงประสงค์  (ทีมบริหารจัดการ Content) เพือ่การยอมรับ ในภูมิภาค 4 ภาค อยธุยา
ค่านิยมคุณธรรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมดี ร่วมกบั (องค์กร/คน) รวม สุราษฏร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สภาเด็กและเยาวชน และภาคีองค์กร จ านวน
Co Brandระดับภูมิภาค4 ภาค 80 คน
กิจกรรมที ่2 การด าเนินกิจกรรม On Air 
 2.1 รายการ “กล้าท าดี...ท าดีไม่ต้องเด๋ียว” ความยาวไม่เกนิ รายการ 40 ตอน 232,000 กรุงเทพฯ 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 กลุ่มงานส่ือสารฯ
30 นาที พร้อมเผยแพร่ Digital Content ทางโซเชียลมีเดีย โทรทัศน์

(ตอน)
กิจกรรมที ่3 การด าเนินกิจกรรม Online 
3.1 Digital Content:ผลิตเนื้อหาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม Viral Clip  1 เร่ือง 60,000 ส่วนกลาง กทม. 60,000   กลุ่มงานส่ือสารฯ
ค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ในรูปแบบดิจิทัล
กระจายไปยงัช่องทางเครือขา่ยสังคมออนไลน์
กิจกรรมที ่4 การด าเนินกิจกรรม On Ground
4.1 กจิกรรม Field trip“ท าดีไม่ต้องเด๋ียว” (In house Co กจิกรรม 2 คร้ัง/พืน้ที่ 58,200 พิจิตร และ 29,100 29,100 กลุ่มงานส่ือสารฯ
Brand พาส่ือมวลชนแลกเปล่ียน เรียนรู้การด าเนินงาน นครศรีธรรมราช
ขบัเคล่ือนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์กร Co Brand เพือ่ให้ส่ือช่วยขยายผลสู่สาธารณะทั่ว
ประเทศ) จ านวน 2 พืน้ที่
4.2 ปฏิบัติการเปล่ียนสังคมผ่านส่ือคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม จ านวน 1 รุ่น 50 คน 90,300 อบรมใน กทม. 90,300 กลุ่มงานส่ือสารฯ
ไทย (กลไกขบัเคล่ือนและพัฒนาการปรับเปล่ียนค่านิยม การจัดอบรมฯ
คุณธรรมและวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุข) หลักสูตรอบรม และแกนน า
คุณธรรม จริยธรรมส่ือมวลชน "การส่ือสารยคุดิจิทัล” 1 รุ่น ส่ือเขา้ร่วม
กิจกรรมที ่5   งบบริหารจดัการโครงการ
 - ค่าจัดส่งไปรษณีย ์/วัสดุอปุกรณ์/ถา่ยเอกสาร/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200,000 ส านักงาน 16,666   16,666   16,668   16,666   16,666   16,668   16,666   16,666   16,668   16,666   16,666   16,668   กลุ่มงานส่ือสารฯ

รวมการใช้จา่ยรายเดือน 1,237,500 16,666 125,466 99,868 149,266 39,866 178,368 119,566 149,266 130,168 149,266 39,866 39,868
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 1,237,500

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564

20 30
242,000 367,500 399,000

ผู้รับผิดชอบ

229,000
32 19

รายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบุชุมชน 
ต าบล อ าเภอ

จงัหวัด)

เป้าหมาย



โครงการส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมดา้นคุณธรรมความดี
งบประมาณ  2,124,500  บาท
แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
R แผนปฏริปูประเทศ : ด้านวฒัธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรอ่ื์นๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏบิัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภบิาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรบัผิดชอบ : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานรบัผิดชอบ  : กลุ่มงานวจิัยนวตักรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตผุลโดยสรปุ กระบวนการพฒันามนุษยใ์นมิติคุณธรรมควรเน้นในลักษณะของการส่งเสริมให้คนในสังคมเกดิแรงบันดาลใจในการท าความดีจนน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และในขณะเดียวกนัต้องมีการสร้างพื้นที่ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หล่อเล้ียง และรักษาแรงบันดาลใจในการท าความดี รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
ที่มีความยัง่ยนื และท าให้คนปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้คือการส่งเสริมให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมที่เกดิจากปฏบิัติการจริงในชวีติประจ าวนั ควบคู่กบัการสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เกดิการน าความรู้นัน้ไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป โดยการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือที่ชว่ยให้บรรลุ
เป้าหมายอยา่งน้อย 4 ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชมุชน 
     ศูนยคุ์ณธรรมจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เครือขา่ยทางสังคมน าความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ไปใชพ้ฒันาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และขบัเคล่ือนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ ควบคู่ไปกบัการที่ศูนยคุ์ณธรรมจะด าเนินการพฒันาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
ระดับพื้นที่ของเครือขา่ยทางสังคม เพื่อน าไปสู่การขยายผลการขบัเคล่ือนคุณธรรมที่อยูบ่นพื้นฐานของงานจัดการความรู้ รวมทั้งเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้และนวตักรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกบับริบทของสังคมไทย

     1. เพื่อส่งเสริมให้เครือขา่ยทางสังคมน าความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ไปใชพ้ฒันาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และขบัเคล่ือนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่
     2. เพื่อพฒันาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือขา่ยทางสังคมที่สามารถน าไปใชข้บัเคล่ือนคุณธรรมเชงิพื้นที่ และใชก้ าหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
     3. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้และนวตักรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและเกดิการน าองค์ความรู้และนวตักรรมไปใช ้เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอด
ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
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งบโครงการ ส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมดา้นคุณธรรม 2,124,500
กิจกรรมที ่1 การจดัการความรูเ้พ่ือขับเคลือ่นคุณธรรม องค์ความรู้ องค์ความรู้ในประเด็นคุณธรรม 1,500,000 กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวดั
ระดบัพ้ืนที ่ในพ้ืนทีน่ ารอ่ง 4 ภมูิภาค ที่เกดิจากการจัดการความรู้ของ ที่เป็นศูนยก์ลางในภาคเหนือ
(ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้) เครือขา่ยทางสังคม ในพื้นที่ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
ภมูิภาคละ 1 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่ น าร่อง 4 ภมูิภาค รวมทั้งหมด ภาคกลางและภาคใต้

4 เร่ือง
1.1 จัดประชมุเชงิปฏบิัติการ (Workshop) การจัดการ 900,000    225,000 225,000   225,000   225,000   
ความรู้เพื่อขบัเคล่ือนคุณธรรมระดับพื้นที่ √ √ √ √
1.2 จัดเวทีน าเสนอองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เกดิจาก 200,000    200,000   
การจัดการความรู้ระดับพื้นที่ในพื้นที่น าร่อง 4 ภมูิภาค √
1.3 จัดท าองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เกดิจากการจัดการ 400,000    200,000   200,000   
ความรู้ระดับพื้นที่ √ √
กิจกรรมที ่2 การพัฒนาโมเดลการจดัการความรูด้า้น โมเดล โมเดลการจัดการความรู้ด้าน 400,000 กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวดั
คุณธรรมระดบัพ้ืนทีข่องเครอืข่ายทางสังคม คุณธรรมระดับพื้นที่ของ ที่เป็นศูนยก์ลางในภาคเหนือ

เครือขา่ยทางสังคม อยา่งน้อย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
1 โมเดล ภาคกลางและภาคใต้

2.1 การศึกษาและพฒันาโมเดลการจัดการความรู้ด้าน 400,000    150,000   150,000   100,000   
คุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือขา่ยทางสังคม √ √ √
กิจกรรมที ่3 การจดัประชุมวชิาการดา้นคุณธรรม ประชุมวชิาการ ประชมุวชิาการด้านคุณธรรม 224,500 กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
3.1 จัดประชมุวชิาการด้านคุณธรรม จ านวน 1 คร้ัง 224,500    224,500   

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 2,124,500 -          -          225,000  225,000  225,000  225,000  -          574,500  150,000  300,000  200,000  -          
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 2,124,500

รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100

วตัถุประสงค์

500,000
34.10 23.54

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจุงัหวดั)

เปา้หมาย

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564

10.59 31.77
225,000 675,000 724,500

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รบัผิดชอบ



โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศุนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
งบประมาณ : 244,700 บาท
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี: ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
R แผนปฏริูปประเทศ : ด้านวฒัธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยุทธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที่ ๔ ปฏบิัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภบิาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร ส านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : หัวใจส าคัญของการขับเคล่ือนการพฒันาประสิทธภิาพและการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บุคลากรภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องได้รับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Mindset)
เพิ่มทักษะสมรรถนะท่ีจ าเป็น และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตน ให้มีสมรรถนะสูงปฏบิัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรมพร้อมน าการพฒันาประเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพฒันาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน /เพื่อพฒันาระบบการจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการการบรรลุเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม เพื่อพฒันาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรม
ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ /เพื่อพฒันาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมการบรรลุเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ต.ค. 2563 - 31 ก.ย. 2564
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ 100 ได้รับการพฒันาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลัก รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตนศูนย์คุณธรรม มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรม
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ/ พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง ฯ ยุทธศาสตร์และนโยบายของศูนย์คุณธรรม
การประเมินผล : จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาศักยภาพ / การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ /ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีกระบวนการส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน
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งบโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศุนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบคุลากรศูนย์คุณธรรมใหม้ีสมรรถนะสูง
ปฏบิตัิงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมน าการ
พัฒนาประเทศ
1.1 การพฒันาบุคลากรศูนย์คุณธรรม (in house) เกีย่วกับ คร้ัง 2 54,600     กรุงเทพฯ 27,300   27,300   ส านักบริหารฯ
มาตรฐานของศูนย์ตามแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
1.2 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาศักยภาพบุคลากร คร้ัง 4 80,400     กรุงเทพฯ 20,100   20,100   20,100   20,100   ส านักบริหารฯ
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์คุณธรรมใหเ้ปน็
องค์กรคุณธรรมโดยส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรม
คุณธรรมเปน็องค์ประกอบส าคัญในการบริหารงานบคุคล
2.1 การด าเนินงานโครงการพฒันาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร คร้ัง 2 3,100       กรุงเทพฯ 1,550      1,550      คณะท างาน
คุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีภายใต้วฒันธรรมองค์กร (MORAL) ที่ ขับเคล่ือนฯ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม
2.2 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการนอกสถานท่ีสนับสนุนการพฒันาศูนย์ คร้ัง 1 106,600   จ.ราชบุรี/ 106,600   ส านักบริหารฯ
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพชรบุรี

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 244,700 -         1,550 20,100 27,300 106,600 20,100 27,300 -         20,100   1,550     -         20,100
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 244,700

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

แผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบ ุวันที่ด าเนินการ)
พ.ศ. 2564

9 63
21,650 154,000 47,400

หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ

21,650
19 9

รายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุ
ชุมชน 

เปา้หมาย



โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
งบประมาณ : 3,910,500 บาท (สามล้านเกา้แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถว้น)
แผนงาน : แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านวัฒธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กลุ่มศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและขบัเคล่ือนเครือขา่ยทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” และมีภารกจิหลักที่ส าคัญในการประสานความร่วมมือสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาคุณธรรมในทุกภาคส่วนในสังคม มีการสนับสนุน
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้จัดท าและพัฒนาต้นแบบศูนยเ์รียนรู้ด้านคุณธรรมในพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ต้ังเป้าหมายเป็นองค์กรยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือเพือ่พัฒนาคุณธรรมความดีที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
ขา่วสารแกป่ระชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ศูนยคุ์ณธรรมจึงได้ด าเนินการพัฒนาฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพือ่เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ ส่ือส่งเสริมคุณธรรม ผ่านระบบ “Digital platform” เพือ่สนับสนุนในการให้บริการที่กอ่ให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลาด าเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  : ความส าเร็จในการพัฒนาระบบจ านวน 4 ระบบ
การประเมินผล  : ความพึงพอใจขอผู้ใช้งานระบบ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ : ศูนยคุ์ณธรรมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยดิีจิทัล ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
กิจกรรมที ่1 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ   ระบบ 1 450,000 ศคธ. ศูนยข์้อมูลฯ
สมาชิกเครือขา่ยองค์กรคุณธรรม และวิทยากรคุณธรรม 150,000 150,000 150,000
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและออกแบบฐานขอ้มูล
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดูแลระบบเว็บไซต์
กิจกรรมที ่2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารการติดตาม   ระบบ 1 480,000 ศคธ. ศูนยข์้อมูลฯ
กระบวนการขบัเคล่ือนสมัชชาคุณธรรม (BI) 160,000 160,000 160,000
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและออกแบบฐานขอ้มูล
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขอ้มูล
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินวัดระดับองค์กรคุณธรรม (OI)
กิจกรรมที ่3 การพัฒนา ระบบโมบายแอพลิเคชันการให้บริการ   ระบบ 1 1,100,000 ศคธ. ศูนยข์้อมูลฯ
ระบบส่ือสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง 350,000  400,000  350,000  
 โดยใช้เทคโนโลย ีAR (Augmented reality)
 - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบเสมือนจริง AR

รายการ
พ้ืนที่

ด าเนินการ

2. เพือ่พัฒนาระบบส่ือสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลย ีAR (Augmented reality)  ที่จะส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้าง เสริมค่านิยมที่ดีในสังคมไทย

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ

3.เพือ่พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยดิีจิทัล ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น ระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถเพิม่ศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)

วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการสมาชิกและฐานขอ้มูลเครือขา่ยองค์กรคุณธรรมเพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององค์กรเครือขา่ย ทั้ง 6 ภาคส่วน และสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพือ่เป็นแหล่งทรัพยากรองค์ความรู้นวัตกรรมให้แกอ่งค์กรเครือขา่ย



พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ
พ้ืนที่

ด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564

งบประมาณ 
(บาท)

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

 - ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบโมบายแอพลิเคชัน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซต์นิทรรศการ 3 มิติ
กิจกรรมที ่4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน   ระบบ 1 1,300,000 ศคธ. ศูนยข์้อมูลฯ
ของเจ้าหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) 260,000  520,000  520,000  
 - ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าการพัฒนาระบบประเมินผล
 - ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ
ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ การบริหารจดัการโครงการ ศคธ. ศูนยข์้อมูลฯ
 - ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ 220,500 73,500    73,500    73,500    

 - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ 330,000 150,000  150,000  30,000    
 - การจัดประชุมหารือออกแบบระบบและติดตามประเมินผล 30,000 6,000      6,000      6,000      6,000      6,000      

รวมการใช้จา่ยรายเดือน 3,910,500 -        -        6,000     310,000 616,000 223,500 310,000 926,000 223,500 316,000 870,000 109,500 
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 3,910,500

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100
6,000 1,459,500

33.130.15 29.40
1,149,500

37.32
1,295,500



โครงการสมัชชาคุณธรรม
งบประมาณ : 11,159,300 บาท (สิบเอด็ล้านหนึ่งแสนห้าหมืน่เกา้พนัสามร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏริปูประเทศ : ด้านวัฒธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรอ่ื์นๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรบัผิดชอบ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ที่เกีย่วข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย  ตอบสนอง

แนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกบัแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และบรรลุผล
ตามแผนยทุธศาสตร์ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565  ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยทุธ์ที่ 3 สนับสนุนและด าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยทุธ์ที่ 4 สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และท างานแบบบูรณาการร่วมกนัระหว่างศูนยคุ์ณธรรมกบัหน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ ผ่านการจัดสมัชชาคุณธรรรมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคล่ือนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการด าเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะน าไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันากลไกการขับเคล่ือนคุณธรรมกบัหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกบันานาชาติ
ระยะเวลาด าเนินการ : ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
ตวัชีว้ัดความส าเรจ็ : 1) จ านวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคล่ือนคุณธรรม  จ านวนไม่น้อยกว่า 300 องค์กร
2) จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ และการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า  10,000 คน
3) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ  ได้มีพื้นที่น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
4) จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมกจิกรรม /การรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 500,000 คน
5) มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคุณธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ ที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า 500 หน่วยงาน
6) องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 เร่ือง
การประเมินผล : ติดตามประเมินผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรมและองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโผ่าครงการ/กจิกรรม ผ่านแบบสอบถามทั้งระบบเอกสารและระบบอเิลคทรอนิก เพื่อรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ ในระหว่างกจิกรรม หรือหลังการด าเนินกจิกรรมแต่ละกจิกรรม
ผลสัมฤทธิ์หรอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั : 1) เกดิการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการจัดสมัชชาคุณธรรมของแต่ละภูมิภาค
2) เกดิการร่วมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม รูปธรรมของการขับเคล่ือนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีหน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบ/ด าเนินการต่อเนื่องหลังเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
3) หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถน าปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกนัในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ
4) ท าให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมแกไ้ขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอยา่งจริงจัง

พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ  11,159,300  บาท 
กิจกรรมที ่1 การขับเคลือ่นกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 4 จว.น าร่อง
ระดบัภมูิภาค และระดบัชาติ อดุรธานี
    1.1 การจัดสมัชชาคุณธรรมเชิงพ้ืนทีใ่นระดบัจังหวัดและ เชียงราย
ภมูิภาค 4 ภาค สุราษฏร์ธานี
          1.1.1 การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมการจัดงาน ภาคละ  3 คร้ัง 763,200      พระนครศรีอยธุยา 254,400 254,400    254,400    กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
ร่วมกบัองค์กรภาคีในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คร้ัง กลุ่มงานเครือข่ายฯ

          1.1.2 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดในพื้นที่ ภาคละ  1 คร้ัง 1,917,600   479,400    479,400    479,400    479,400    กลุ่มงานสมัชชาฯ
4 ภูมิภาค กลุ่มงานวิจัยฯ และ

กลุ่มงานเครือข่ายฯ
          1.1.3 การประชุมสรุปผลและติดตามการขับเคล่ือน ภาคละ  1 คร้ัง 630,000      315,000 315,000 กลุ่มงานสมัชชาฯ
หลังงาน ใน 4 ภูมิภาค ภาคละ 1 คร้ัง กลุ่มงานวิจัยฯ และ

กลุ่มงานเครือข่ายฯ

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุชุมชน ต าบล 

อ าเภอจงัหวัด)

เปา้หมาย

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบ ุวันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รบัผิดชอบ



พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุชุมชน ต าบล 

อ าเภอจงัหวัด)

เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ (ระบ ุวันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564 ผู้รบัผิดชอบ

    1.2 การจัดสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาต ิ
         1.2.1 เวทีระดมความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ องค์กรที่ 200 285,600      กทม. 142,800 142,800 กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
สร้างการมีส่วนร่วมการขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วม กลุ่มงานเครือข่ายฯ

         1.2.2 เวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ องค์กรที่ 200 346,200      กทม. 346,200 กลุ่มงานสมัชชาฯ และ

(Pre–assembly) เข้าร่วม กลุ่มงานเครือข่ายฯ

         1.2.3 การสนับสนุนงานวิชาการและการจัดท าองค์ความรู้ องค์ความรู้/ 6 600,000      กทม. 100,000 200,000 200,000 100,000 กลุ่มงานสมัชชาฯ
เพื่อประกอบการแลกเปล่ียนของประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรม เร่ือง และกลุ่มงานวิจัยฯ

         1.2.4 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ั'งที่ 11 องค์กรเข้าร่วม 200 องค์กร 3,560,000   กทม. 400,000 2,500,000 660,000 กลุ่มงานสมัชชาฯ
ณ กรุงเทพมหานคร และคนเข้าร่วม 3,000 คน กลุ่มงานวิจัยฯ และ

กลุ่มงานเครือข่ายฯ
         1.2.5 เวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม องค์กรที่ 200 287,200      กทม. 287,200 กลุ่มงานสมัชชาฯ
แห่งชาติ 1 คร้ัง เข้าร่วม กลุ่มงานวิจัยฯ และ

กลุ่มงานเครือข่ายฯ
        1.2.6 การติดตาม ประเมินผลการขับเคล่ือนสมัชชาคุณธรรม รายงานการ 4 400,000      4 จังหวัดน าร่อง 100,000 100,000 200,000 กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
ระดับต่างๆ ติดตาม/เร่ือง กลุ่มงานเครือข่ายฯ

กิจกรรมที ่2 การส่งเสรมิและพัฒนาความรว่มมือดา้นคุณธรรม
กับนานาชาติ
     2.1 เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือแกนน าหน่วยงานภาคีเพื่อพฒันา จ านวนกลุ่ม 6 346,500      115,500 115,500 115,500 กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลไกเครือข่ายคุณธรรมนานาชาติ เครือข่าย กลุ่มงานวิจัยฯ และ

กลุ่มงานเครือข่ายฯ
     2.2 การรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม องค์ความรู้/ 1 139,500      กทม. 50,000 50,000 39,500      กลุ่มงานสมัชชาฯ
คุณธรรมของนานาชาติเพื่อการเผยแพร่ขยายผล เร่ือง และกลุ่มงานวิจัยฯ

     2.3 การรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลแกนน าภาคีเครือข่ายคุณธรรม จ านวน 1 87,000        กทม. 17,000      50,000      20,000      กลุ่มงานสมัชชาฯ
นานาชาติ เพื่อการส่ือสารเผยแพร่ ฐานข้อมุล กลุ่มงานสารสนเทศฯ

และกลุ่มงานเครือข่ายฯ
กิจกรรมที ่3 สนับสนุนการขับเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตดิา้นการ 
ส่งเสรมิคุณธรรม
    3.1 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคล่ือนคุณธรรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 212,900      กทม. 212,900    กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง องค์กรที่เข้าร่วม 20 กระทรวง กลุ่มงานสารสนเทศฯ

    3.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคล่ือนคุณธรรม 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1,029,200   4 จังหวัดน าร่อง 232,800 563,600    232,800 กลุ่มงานสมัชชาฯ
ตามแผนแม่บทระดับจังหวัดในภูมิภาค 4 ภาค องค์กรที่เข้าร่วม 20 กระทรวง

 กิจกรรมที ่4 งบบรหิารโครงการ
   4.1 การประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะท างานประชุม คร้ัง 8 379,200      กทม. 94,800 94,800 94,800 94,800 กลุ่มงานสมัชชาฯ
เตรียมงาน ประชุมอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
   4.2 การติดตาม ลงพื้นที่เข้าร่วมงาน กจิกรรมของภาคีเครือข่ายใน คร้ัง 12 175,200      4 จังหวัดน าร่อง 43,800 43,800 43,800 43,800 กลุ่มงานสมัชชาฯ
4 ภูมิภาค 

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 11,159,300 43,800 587,400 777,600 636,600 1,497,400 1,035,900 1,127,600 3,577,200 310,300 703,800 661,700 200,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 11,159,300

รอ้ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100
1,565,500

45 1413 28
1,408,800 3,169,900 5,015,100



โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่าตรฐานคุณธรรม
งบประมาณ : 7,881,900 บาท (เจด็ล้านแปดแสนแปดหมืน่หนึง่พันเกา้ร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านวัฒธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที่ ๔ ปฏบิัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภบิาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจยันวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแนวทาง (Guideline) ในการส่งเสริมคุณธรรม และเคร่ืองมือวัดผลความเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้น จงึได้ริเร่ิมงานในส่วนของการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงเป็นภารกจิตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎกีาจดัต้ังศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ข้อ (4) ทั้งนี ้แนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ได้ด าเนินการพัฒนาให้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและขับเคล่ือนคุณธรรมส าหรับองค์กรหรือชุมชน  โดยมาตรฐานด้านคุณธรรม ไม่ได้มีจดุมุง่หมายในการวัดหรือการประเมินองค์กรเพื่อให้
คุณหรือให้โทษ แต่เป็นแนวทางเพื่อให้องค์กรได้มีการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้ศักยภาพและสถานการณ์ขององค์กร และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่มีการด าเนินงานอยา่งมีคุณธรรมได้อยา่งมีระเบียบแบบแผน ) โดยโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการน าองค์ความรู้การมาตรฐานคุณธรรมและการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอยา่งเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศมนุษยใ์ห้เอือ้ต่อการท าความดีของผู้คนในสังคม และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนาคุณธรรมของสังคมที่สอดคล้องกบัทิศทางยทุธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ต่อไป

ระยะเวลาด าเนินการ  : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 256๔

พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่าตรฐานคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและ  องค์ความรู้ในการ อยา่งน้อย 3 เร่ือง 2,976,900 กรุงเทพฯ กลุ่มงานวิจยันวัตกรรมและ
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม  ส่งเสริมการพัฒนา ระบบพฤติกรรมไทย
1.1 พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  มาตรฐานด้าน 1,750,000

   1.1.1 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการเปล่ียนแปลงองค์กรน าร่อง    คุณธรรม และ 450,000       200,000       150,000   100,000   
องค์ความรู้กระบวน √ √ √ √ √ √

   1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและแบบประเมินด้านคุณธรรม การรับรององค์กร 400,000       200,000   100,000      100,000   
ส าหรับองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม √ √ √

   1.1.3 จดัเวทีติดตามประเมินผลการน ามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ 300,000       100,000   100,000   100,000      
√ √ √

   1.1.4 ถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง 300,000       100,000      100,000   100,000   
√ √ √

   1.1.5 จดัท าองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 300,000       200,000   100,000      
√ √

1.2 พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 1,226,900   

   1.2.1 ศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 450,000       200,000   150,000   100,000   

√ √ √ √ √ √
   1.2.2 จดัเวทีน าเสนอองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 200,000       200,000   

√
   1.2.3 จดัท าองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 300,000       200,000   100,000   

√ √
งบบริหาร จดัการโครงการ 276,900       23,075     23,075     23,075         23,075     23,075     23,075        23,075     23,075        23,075     23,075     23,075     23,075     

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่าตรฐานคุณธรรม องค์กร 500 4,905,000 กรุงเทพฯ และ
1. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม ในกลุ่ม 4,756,900 4 ภมูิภาค 793,450       1,427,450   1,902,000   634,000   
ประเด็นภาคส่วนส าคัญๆ ทางสังคม

√ √ √ √
2. การติดตาม บริหารจดัการและอืน่ๆ เพื่อติดตามสนับสนุนการ 148,100 37,025     37,025     37,025        37,025     
พัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานสู่รูปธรรม √ √ √ √

รวมการใช้จา่ยรายเดือน 7,881,900 23,075    260,100  1,016,525   473,075   510,100  1,750,525   323,075   2,062,100  123,075  957,075   260,100  123,075  
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 7,881,900

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

1,340,250
31.82 17.00

รายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจงัหวัด)

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564

16.49 34.68
1,299,700 2,733,700 2,508,250

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ



โครงการนวัตกรรมระบบพฤตกิรรมไทย
งบประมาณ  7,121,600 บาท (เจด็ล้านหน่ึงแสนสองหมื่นหน่ึงพนัหกร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี: ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นที ่๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านวฒัธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 : ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์อ่ืนๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยุทธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมที ่๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวจิยันวตักรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วเิคราะห์ข่าว และการจดัสนทนากลุ่ม (Focus group) เพือ่สังเคราะห์และน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพืน้ที ่และส่ิงทีต้่องด าเนินการควบคู่กนัไปกบัการท าความเข้าใจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย คือ การศึกษาและพฒันาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ทีเ่อื้อให้
เกดิการขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทย ซ่ึงเป็นการประยุกต์กรอบแนวคิดนิเวศวทิยาการพฒันามนุษย์ (Ecology of Human Development) ของ Urie Bronfenbrenner นักจติวทิยาพฒันาการ นอกจากน้ัน ข้อมูลจากโพลสถานการณ์คุณธรรม และ10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 สะท้อนให้เห็นวา่ต้องมีการศึกษาวจิยัในประเด็นเฉพาะทีม่ีนัยส าคัญต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ซ่ึง “วนิัย” เป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีนัยส าคัญทีต้่องมีการศึกษาเพือ่พฒันาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมประเด็นนีใ้นสังคมไทย ดังน้ัน การด าเนินงานของโครงการวจิยัและนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทยจงึประกอบไปด้วย 3 กจิกรรม คือ  1.  จดัท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย 2. ศึกษาและพฒันาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ขับเคล่ือน
คุณธรรมในสังคมไทย 3. ศึกษาและพฒันาแนวทางการส่งเสริมวนัิยในสังคมไทย โดยทัง้ 3 กจิกรรมของโครงการน้ีออกแบบมาสนับสนุนวสัิยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมท่ีวา่ ส่งเสริมและขับเคล่ือนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวตักรรมสู่สังคมคุณธรรม และในขณะเดียวกนักเ็ชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ ซ่ึงมีจดุร่วมกนัท่ีการพฒันาคนในมิติคุณธรรม

2. เพือ่ศึกษาและพฒันาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทย
3. เพือ่ศึกษาและพฒันาแนวทางการส่งเสริมวนัิยในสังคมไทย
ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564

พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ นวัตกรรมระบบพฤตกิรรมไทย 7,121,600
กิจกรรมที ่1 จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ชุด รายงานสถานการณ์ 4,500,000 กรุงเทพฯ และพืน้ท่ี กลุ่มงานวจิยันวตักรรม
1.1 จดัท าองค์ความรู้รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย คุณธรรมสังคมไทย 450,000 จงัหวดัทีเ่ป็น 450,000      
ปี 2563 เพือ่เผยแพร่ ปี 2564 จ านวน ศูนย์กลางในภาค √
1.2 จดัท าโพลส ารวจสถานการณ์คุณธรรม 5 ภูมิภาค 1 ชุดทีค่รอบคลุม 400,000 เหนือ ภาคตะวนั 200,000      200,000      

5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ออกเฉียงเหนือ √ √
1.3 ส ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวช้ีวดัคุณธรรม 5 ภูมิภาค ภาคตะวนัออกเฉียง 1,000,000 ภาคกลางและภาคใต้ 400,000      200,000      200,000      200,000      

เหนือ ภาคกลาง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1.4 ส ารวจต้นทุนชีวติเด็กและเยาวชนไทย 5 ภูมิภาค ภาคตะวนัออก ภาคใต้) 1,000,000 100,000      400,000      400,000      100,000      

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1.5 จดัท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564 480,000 200,000      150,000      130,000      

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.6 จดัเวทีน าเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2564 1,170,000 710,000      460,000      
√ √

กิจกรรมที ่2 ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษยเ์พ่ือ โมเดล โมเดลการสร้างระบบ 1,000,000 จงัหวดัน าร่อง กลุ่มงานวจิยันวตักรรม
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย นิเวศมนุษย์เพือ่ 4 ภูมิภาค ประกอบ และระบบพฤติกรรมไทย
2.1 ศึกษาระบบหรือโครงสร้างทางสังคมท่ีสนับสนุนการสร้างระบบ ขับเคล่ือนคุณธรรมใน 400,000 ไปด้วย ภาคเหนือ 400,000      
นิเวศมนุษย์ สังคมไทย อย่างน้อย จงัหวดัเชียงราย √ √ √
2.2 ศึกษาปฏิบัติการและผลส าเร็จ (Best practice) ของการสร้างระบบ 2 โมเดล 300,000 ภาคตะวนัออกเฉียง 300,000      
นิเวศมนุษย์เพือ่ขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม เหนือ จงัหวดัอดุรฯ √ √ √ √ √ √
2.3 พฒันาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ขับเคล่ือนคุณธรรมใน 300,000 ภาคกลาง จงัหวดั 300,000      
สังคมไทย พระนครศรีอยุธยา √ √ √

ภาคใต้ จงัหวดั
สุราษฎร์ฯ

หลักการและเหตผุลโดยสรุป : จากสถานการณ์คุณธรรมทีม่ีทัง้สถานการณ์ปัญหาและต้นทุนความดีทีส่ามารถพฒันาต่อไปได้  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จงึได้จดัท าโครงการนวตักรรมระบบพฤติกรรมไทย เพือ่จดัท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ด้วยเคร่ืองมือวจิยัทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การจดัท าโพล ตัวชี้วดัคุณธรรม ต้นทุนชีวติ การวเิคราะห์เอกสาร

วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่จดัท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564

รายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจัุงหวัด)

เปา้หมาย

แผนปฏิบตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ



พ.ศ. 2563
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจัุงหวัด)

เปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที ่3 ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย  เร่ือง องค์ความรู้การส่งเสริม 1,000,000 กรุงเทพฯ และพืน้ท่ี กลุ่มงานวจิยันวตักรรม

3.1 ศึกษาระบบหรือโครงสร้างทางสังคมท่ีสนับสนุนการส่งเสริมวนัิยใน วนัิยในสังคมไทย 400,000 จงัหวดัทีเ่ป็นศูนย์ 400,000      และระบบพฤติกรรมไทย

สังคมไทย จ านวน 1 เร่ือง กลางในภาคเหนือ √ √ √

3.2 ศึกษาปฏิบัติการและกรณีตัวอย่างท่ีประสบผลส าเร็จ (Best practice) 300,000 ภาคตะวนัออกเฉียง 300,000      
ในการส่งเสริมวนัิยในสังคมไทย เหนือ ภาคกลางและ √ √ √ √ √ √
3.3 พฒันาองค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมวนัิยในสังคมไทย 300,000 ภาคใต้ 300,000      
งบบริหารจัดการโครงการ
 621,600 51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        51,800        กลุ่มงานวจิยันวตักรรม

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ และระบบพฤติกรรมไทย

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 7,121,600 51,800        51,800        2,001,800   451,800      51,800        961,800      51,800        651,800      1,301,800   511,800      51,800        981,800      
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 7,121,600

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100
1,545,400

28.16 21.7029.56 20.58
2,105,400 1,465,400 2,005,400



โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมและประเมินรบัรององค์กรคุณธรรม 
งบประมาณ : 1,255,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืน่ห้าพนับาทถ้วน)
แผนงาน  :  แผนงานยทุธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏริปูประเทศ : ด้านวัฒธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 : ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรอ่ื์นๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมท่ี ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที ่๔ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : รัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ที่มุง่หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะท่ี 3
(พ.ศ. 2560-2564)
           ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ) จึงได้จัดท า โครงการพฒันาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ เทคนิควิธีการ ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตรส าหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลงพฒันาองค์กรคุณธรรมให้กบัองค์กรภาคี
ภาคส่วนส าคัญ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันธุรกจิและเศรษฐกจิ ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก ่พอเพยีง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและค่านิยมในสังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) และยทุธศาสตร์ชาติด้านการป้องกนัฯ ทุจริตระยะที่ 3
รวมถึงการเชื่อมโยง ร่วมมือกบัองค์กรหน่วยงานภาคีทางวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการประเมินรับรองมาตรฐาน สร้างหลักสูตรส าหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการพฒันามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีระบบการประเมินผลสู่การรับรองยกยอ่งองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป ที่จะท าให้ค่านิยมหลักของ
ชาติด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง ตามยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ในประเด็น ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

2. เพื่อพฒันาวิทยากรคุณธรรมการให้บริการความรู้ขยายผลให้กบัองค์กรต่าง ๆ และพฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรท่ีสนใจพฒันาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพฒันาคุณธรรมขับเคล่ือนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564

พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมและประเมินรบัรอง หลักสูตร 3 5,375,600  
องค์กรคุณธรรม วิทยากร 50
1. งานการพัฒนาวิทยากรและผู้น าการเปลีย่นแปลงพัฒนา ผู้น าการเปล่ียนแปลง 100 1,748,500   กทม. 25,000       49,250 800,000     874,250
คุณธรรม
   1) การพฒันาหลักสูตรและสร้างเคร่ืองมือ 
   2) ด าเนินงานการอบรม ในกลุ่มประเด็นต่างๆ
2. งานบรกิารหลักสูตรวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรม 1,248,500  กทม./ภูมิภาค 397,500 851,000
   1) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะท างาน เพื่อพฒันาหลักสูตร
และสร้างเคร่ืองมือ
   2) ด าเนินงานอบรม ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
3. พัฒนาภาคีส่งเสรมิสรา้งหลักสูตรรว่ม 888,400     กทม. 444,200 444,200
   1) การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะท างาน
เพื่อพฒันาหลักสูตรอบรม

   2) การอบรมวิทยากรหน่วยงานภาคีความร่วมมือ  
4. การตดิตามผลการพัฒนาศักยภาพวิทยากรคุณธรรม 1,490,200  99,000 695,600 300,000     345,600     50,000       
และผู้น าการเปลีย่นแปลงพัฒนาคุณธรรม

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 5,375,600  25,000       49,250       800,000     973,250     397,500     -             1,546,600  444,200     300,000     444,200     345,600     50,000       
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 5,375,600  

รอ้ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจัุงหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์  :  1.  เพื่อพฒันาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมส าหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลงพฒันาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรส าหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม

รายการ
เปา้หมาย  งบประมาณ 

(บาท)

874,250 1,370,750 2,290,800 839,800

ผู้รบัผิดชอบ

16 25 43 16



โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจรติด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
งบประมาณ 3,460,300 บาท (สามล้านส่ีแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน  : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี ยทุธศาสตรท์ี่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R แผนปฏิรปูประเทศ : ด้านวฒัธรรม กฬีา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
R ยทุธศาสตรอ่ื์นๆ

 - แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 - ยทุธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมท่ี ๔ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

R นโยบายกระทรวง ที่ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม
หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หลักการและเหตุผลโดยสรปุ : รัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ที่มุ่งหวงัให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวถิีชีวติในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยทุธศาสตร์ชาติวา่ด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
           ผลการด าเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนยคุ์ณธรรม ในปี 2558 – 2562 พบวา่ ปัญหาวกิฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซ่ือสัตย ์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงเป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอยา่งมาก เพราะกระทบต่อความ
สงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหล่ือมล้ าทางสังคมอนัเป็นสาเหตุหลักของการท าให้เกดิความขัดแยง้ และการเส่ือมถอยของสังคม ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI ของประเทศที่ตกต่ าอยา่งน่าใจหาย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ศูนยคุ์ณธรรม ปี 2560 - 2564
คณะกรรมการศูนยคุ์ณธรรม ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของศูนยคุ์ณธรรมต้องมุ่งให้เกดิผลลัพธ ์“ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ” โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วนิัย สุจริต และจิตอาสา   จึงได้ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.
กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการจัดฝึกอบรมวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ให้กบักลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวดัแล้วจ านวน กวา่ 1,600 คน ครอบคลุมทุกจังหวดัทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรในการด าเนินโครงการวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริตอยา่งต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวดัทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผล
เพิ่มโอกาสให้กบัชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายวทิยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกดิการเกือ้หนุนการท างานระหวา่งศูนยคุ์ณธรรม และ ป.ป.ช. ให้มากยิง่ขึ้น
3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวทิยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กจิกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
4. เพื่อจัดท าองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2563- 30 กนัยายน 2564

พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ  ส่งเสรมิเครอืข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจรติ คน 650 3,460,300 กรุงเทพฯ และ
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ชุดความรู้พร้อมส่ือเรียนรู้ 2 4 ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 40
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้และจดัท า หลักสูตร/คู่มือ 2 100,000 25,000 25,000     50,000     
คู่มือวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรม
2. ประสานงานเครอืข่ายองค์กรคุณธรรมและคณะอนุกรรม 5,000 4 ภูมิภาค 5,000
การส่งเสรมิคุณธรรมระดับจงัหวัดเปิดรบัสมัครบุคคลเข้า
รบัการพัฒนาศักยภาพ
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ 2,596,400 302,000   764,800     382,400   382,400   764,800   
    3.1 อบรมวทิยากรแกนน าเดิม จากระดับพื้นที่และระดับ 302,000 302,000
เครือข่าย ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการเป็น coach
จ านวน 120 คน
   3.2 พัฒนาวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม แกนน าคนรุ่นใหม่ 2,294,400 764,800     382,400   382,400   764,800   
โดยจัดอบรม จ านวน 6 คร้ัง จ านวน 650 คน
4. ติดตามผลในระดับพ้ืนที่ สนับสนุนบทบาทของวิทยากร 758,900 25,000     50,000     25,000     600,000     15,000     18,900     25,000     
ส่งเสรมิคุณธรรม ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครอืข่ายคุณธรรม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริต  สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้และขยายผลการด าเนินกจิกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น

ผู้รบัผิดชอบรายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563
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ผู้รบัผิดชอบรายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน 4 จงัหวัด
1) สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ใน 4จังหวดั 600,000 600,000
(จัดท าส่ือเผยแพร่ ท าธงสัญลักษณ์)
2) การลงพื้นที่ติดตามงาน บริหารจัดการ และอืน่ๆ 158,900 25,000     50,000     25,000     15,000     18,900     25,000     

รวมการใช้จา่ยรายเดือน 3,460,300 25,000     75,000     352,000   1,369,800  432,400   397,400   764,800   -          18,900     -          -          25,000     
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 3,460,300

รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100 22.65 0.7213.06 63.57
452,000 2,199,600 783,700 25,000



โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา 
งบประมาณ  1,003,728  บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือขา่ยทางสังคม
หน่วยงานหลัก : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน :     -

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชมุชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
4) ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
        สืบเนื่องจากศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกบัส านักงานกองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด าเนินโครงการจดัพมิพห์นังสือเดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางขึ้น โดยได้ร่วมมือจากมูลนิธิชยัพฒันา พฒันาชดุหนังสือส าหรับเยาวชนเพือ่การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาขึ้น
โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนเขา้ใจและเขา้ถงึ “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริที่เป็นพพิธิภัณฑ์มีชวีิต โดยมูลนิธิชยัพฒันาได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจดักจิกรรมซ่ึงเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพือ่การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน จ านวน 9 เส้นทาง 81
แหล่งเรียนรู้ ได้แก ่เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝ่ังตะวันออก เส้นทางภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
        ทั้งนี้ ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกจิในการส่งเสริมพฒันาคุณธรรม เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง ตามรอยพระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรมของการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม ได้แก ่“ทศพธิราชธรรม” และเชื่อมโยงกบัคุณธรรม 4.0 คือ พอเพยีง วินัย สุจริต จติอาสา ซ่ึงถอืเป็นหัวใจส าคัญของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณภาพของประเทศซ่ึงเพยีบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมตามรอยในหลวงรัชกาล 9  และเพือ่การขยายผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาให้กว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนร่วมเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเน้นพฒันาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้  ศูนยคุ์ณธรรม จงึจะด าเนินงาน โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา เพือ่พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมไปยงักลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกบัหนังสือเดินทาง ตามรอย
พระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทาง และด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการขยายผลไปสู่กลุ่มองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกจิและภาคเอกชนให้เขา้มาเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องต่อไป

2) เปิดชอ่งทางการตลาดการท่องเที่ยว “ทัวร์ตามรอยพระราชา”ส่ือสาร ส่งเสริมให้เจา้หน้าที่พนักงาน ในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ ภาคธุรกจิเอกชนได้ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท เรียนรู้“ศาสตร์ของพระราชา” “ทศพธิราชธรรม” และคุณธรรม 4.0 (พอเพยีง วินัย สุจริต จติอาสา) เพือ่เป็นมงคลกบัชวีิต และยงั
สามารถน าหลักคิดต่างๆ ไปปรับใชใ้นการท างานและชวีิตประจ าวันได้
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2563- 30 กนัยายน 2564

พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา คน 162 1,003,728      ๙ เส้นทาง
กิจกรรมที ่1 เปดิช่องทางตลาดทวัร์ตามรอย 750,000         (81 แหล่งเรียนรู้) 500,000   250,000   

1.1 จดังานแถงขา่ว "ทัวร์ตามรอยพระราชา" สร้างทัวร์รุ่น คน 35 กทม. 250,000   
ใหม่หรือบริษัทฝึกอบรมให้หันมาสนใจ
1.2 จดัทัวร์ CEO "CEO ตามรอยพระราชา" ในเส้นทาง คน 25 กทม. 500,000   
ส าคัญ 2 เส้นทางให้เกดิแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าและท าส่ือ
เผยแพร่เชญิชวนองค์กรธุรกจิอื่น ๆ
1.3 ส่ือสารเผยแพร่ ขยายผลต่อเนื่อง

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้พัฒนา 253,728         253,728   
2.1 ส่งเสริมพฒันา "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" เพือ่การ คร้ัง 1 253,728   
ส่ือสารศาสตร์พระราชา

กิจกรรมที ่3 จบัคู่ธรุกิจกับศูนยเ์รียนรู้ -                 

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 1,003,728      -           253,728   500,000   250,000   -           -           -           -           -           -           -           -           
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 1,003,728      

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100 75 25

แผนปฏิบตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

วตัถุประสงค์  :  1) พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่ศูนยเ์รียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมความเขา้ใจ เขา้ถงึ “ศาสตร์ของพระราชา” และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใชห้นังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ของพอ่แม่ ครู อาจารย์

หลักการและเหตผุลโดยสรุป : รัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถชีวีิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดชว่งชวีิต แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

รายการ
 งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจุงัหวดั)

ผู้รับผิดชอบ
เปา้หมาย

753,728 250,000 -                                                -                                                



โครงการวิจัยเรือ่งชุดแผนงานครอบครวัไทยไรค้วามรนุแรง
งบประมาณ 19,885,000 - 854,727 (10% ของยอด 9,402,000) = 19,030,273 บาท
หน่วยงานรบัผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หน่วยงานหลัก : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : รัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ที่มุง่หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
      ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ด้านพฤติกรรมเส่ียง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกนัด้านครอบครัว และชุมชนที่ออ่นแอมากขึ้นเร่ือยๆ แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกบันโยบายของรัฐบาลในการพฒันาให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ด้วยยคุสมัยที่เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้ครอบครัวและชุมชนด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกดิความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆภายในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาดทักษะในการเล่นบทบาทพี่เล้ียงให้กบัเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีตที่เกดิขึ้นโดยธรรมชาติ ท าให้การเป็นพี่เล้ียงที่ปรึกษาโดยธรรมชาติขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง จึงน าเอาเทคโนโลยพีร้อมเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนสู่ระบบพี่เล้ียงในชุมชน โดยเสนอโครงการน าร่องในพื้นที่เขตจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่

พื้นที่เชียงราย พื้นที่อดุรธานี พื้นที่ในพระนครศรีอยธุยา พื้นที่ในสุราษฏร์ธานี  สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กบัครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกดิรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกนัของเด็กเยาวชนครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยัง่ยนืด้วยการ
1. พฒันาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เล้ียง และน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง
2. พฒันากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยัง่ยนื
3. พฒันากจิกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกบัวัยของเด็กและเยาวชน เพื่อน าไปสู่แผนของประเทศ

ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2563- 30 กนัยายน 2564

พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ  วิจัยเรือ่งชุดแผนงานครอบครวัไทยไรค้วามรนุแรง 19,030,273 4 ภูมิภาค
แผนงานการบรูณาการจัดการองค์ความรู ้ ครอบครัวพลังบวก 200 1,370,900 26,500       467,200     70,000       607,200     200,000     

องค์ความรู้ 2
ฐานข้อมูล ชุมชน 4

พี่เล้ียงชุมชน 
และเครือข่าย
เคร่ืองมือ/คู่มือ 2

1. พฒันาองค์ความรู้และเคร่ืองมือส่งเสริมเพื่อการพฒันา ระบบการ 556,500 26,500       60,000       70,000 200,000     200,000     
ประเมินสถานการณ์/เคร่ืองมือส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย  (5 คร้ัง)
   1) จัดท าชุดความรู้และเคร่ืองมือ (3 คร้ัง)
   2) สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล (2 คร้ัง)
   3) ผลิตวีดีทัศน์  คู่มือ ส่ือเผยแพร่
2. ส ารวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผลการเปล่ียนแปลง 814,400 407,200     407,200     
ระดับจังหวัด 4 จังหวัด
แผนงานการจัดการองค์ความรูส้ือ่สารตอ่สาธารณะ 889,980 160,660     122,400     160,660     204,000     81,600       160,660     
1. กจิกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting Against Violence
Society PPP Model] (3 คร้ัง)
   1) จัดเวที [Positive Parenting Against Violence Society 481,980 160,660 160,660     160,660     
PPP Model]  (3 คร้ัง) โดยเชิญ กลไก/แกนน า รูปธรรมความส าเร็จ
มาเป็น Case ให้เกดิการวิเคราะห์ แลกเปล่ียน
   2) ผลิตส่ือ/วีดีทัศน์ 408,000 122,400     204,000     81,600       

แผนงานโครงการที ่1 โครงการขับเคลือ่นองค์ความรูจ้ากการ 4,845,200 431,760     719,600     618,200     550,600     687,940     467,700     727,100     300,600     300,600     41,100       

วิจัยเพ่ือพัฒนาความรอบรูท้างสุขภาพจิตตอ่ผู้ปกครอง
1. กิจกรรม แกนน าพลังบวก ในพื้นที่ 4 จังหวัด 1,439,200 431,760     719,600 287,840     
   1) จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลุ่มยอ่ยคณะท างานพฒันา คร้ัง/จังหวัด 6 1,218,000
ครอบครัวฯ (2 วัน)
   2) จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน และสร้างตลาดการเรียน คร้ัง/จังหวัด 2 221,200
รู้ระหว่างกนัแบบกลุ่มใหญ ่(KM conference) ในพื้นที่ 4 จังหวัด
2. กิจกรรม ภาคีครอบครวั (ระดบัจังหวัด) ในพื้นที่ 4 จังหวัด 1,101,200 330,360     550,600     220,240     

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจุังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563รายการ

เปา้หมาย งบประมาณ 
(บาท)

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์ : พฒันาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยัง่ยนืในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกนั และคุ้มครองให้เป็น ครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง ผ่านการด าเนินงาน และวางแผนอยา่งมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน

ผู้รบัผิดชอบ



พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจุังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563รายการ

เปา้หมาย งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รบัผิดชอบ

   1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาคณะท างานพฒันาครอบครัว คร้ัง/จังหวัด 2 853,600
และแกนน าจากเครือข่ายที่เกีย่วข้อง ประมาณ 50 คน (2 วัน)
   2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ภาคีครอบครัว” และติดตามความ คร้ัง/จังหวัด 2 247,600
กา้วหน้าของการด าเนินงาน (ด้วยระบบ KM conference)
3. กิจกรรม ครอบครวัพลังบวก 2,304,800 467,700     467,700     727,100     300,600     300,600     41,100       
   1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพลังบวก (2 วัน) จ านวน ครอบครัว 50 1,279,200 4 จังหวัด 426,400     426,400     426,400     
3 ค่าย /จังหวัดให้กบัครอบครัวในพื้นที่ในระดับต าบล/อ าเภอ คน 150-200

   2) จัดกจิกรรมตลาดนัด “มหัศจรรยค์รอบครัวพลังบวก”เปิดพื้นที่ คร้ัง/จังหวัด 3 778,000 4 จังหวัด 259,400     259,300     259,300     

สร้างสรรค์ส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และ
ครอบครัวอืน่ๆ(ประมาณ 80-100 คน/คร้ัง)
   3) ส่งเสริมคณะท างานพฒันาครอบครัวติดตาม 247,600 41,300       41,300       41,300       41,300       41,300       41,100       
“ครอบครัวพลังบวก”
แผนงานโครงการที ่2  โครงการแก้ปญัหาเดก็ตดิเกม  4,928,000 1,478,400  2,956,800  492,800     
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารและกิจกรรม 4 จังหวัด
สนับสนุนการจัดตัง้เครอืข่าย Healthy Gamer
กิจกรรมที ่2 สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยปฏบิตักิาร 4 จังหวัด
Healthy Gamer  
กิจกรรมที ่3  ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ

แผนงานโครงการที ่3 โครงการขับเคลือ่นองค์ความรูจ้ากการ 5,555,000 1,666,500  3,333,000  555,500     

วิจัยเพ่ือลดการท ารา้ยทางรา่งกายและการไม่เพิกเฉยตอ่การ
กระท าผิดในครอบครวั
กิจกรรมที ่1 อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน คน 1,200 4 จังหวัด
ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
กิจกรรมที ่2 อบรมทกัษะในการใหค้วามช่วยเหลือ และ คน 1,000 4 จังหวัด
กิจกรรมที ่3 อบรมทกัษะในการบรหิารจัดการความรนุแรง
ให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ

กิจกรรมที ่4 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ชิ้นงานวิจัย 1 กทม.และ 4 จว.

โดยเปน็การศึกษากฎหมายทีใ่ช้บงัคับอยูท่ีเ่ก่ียวกับเรือ่งความ
รนุแรงในครอบครวั
กิจกรรมที ่2  จัดอบรมเชิงปฏบิตักิารใหกั้บผู้บงัคับใช้กฎหมาย คน 100 4 จังหวัด

และบคุคลทีม่ีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการปญัหาเรือ่งความรนุแรง
ในครอบครวั
กิจกรรมที ่5 การจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือสรา้ง “พ่ีเลีย้งชุมชน" คร้ัง 9 4 จังหวัด และ
ใน 4 จังหวัดคุณธรรม และจังหวัดใน 9 ภาคของประเทศ จังหวัดใน 9 ภาค

ของประเทศ
แผนงานการบรหิารจัดการโครงการ 1,441,193 41,193       252,600     68,000       68,000       359,000     68,000       68,000       68,000       68,000       68,000       68,000       244,400     
1. พฒันาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform ศูนยก์ลางของข้อมูลการ 210,000 63,000       105,000     42,000       
ส่ือสารของโครงการและให้ค าปรึกษากบัพื้นที่
2. จัดทีมประเมินติดตามผลส าเร็จโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 372,000 111,600     186,000     74,400       
3. จัดทีมอ านวยการติดต่อประสานจัดการงานเบิกจ่ายและรวบรวม 336,000 28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       28,000       
รายงานน าเสนอต่อแหล่งทุน

4. ค่าใช้จ่ายในการก ากบัติดตามโครงการ ทั้งประชุมติดตาม ประชุม /คร้ัง 11 523,193 กทม./4 จว. 13,193       50,000       40,000       40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 100,000

ไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง ลงพื้นที่ติดตามงาน 6 คร้ัง ลงพื้นที/่คร้ัง
รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 19,030,273 3,212,593 1,151,560 138,000 1,555,460 7,467,000 741,000 755,940 696,360 999,100 368,600 450,200 1,494,460

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 19,030,273
รอ้ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

4,502,153 9,763,460 2,451,400 2,313,260
23.66 51.30 12.88 12.16


