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ค ำน ำ 
 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด (4) ในกรณีที่การ
ปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ 
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับที่ 2 ได้แก ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ 
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  แผนบูรณาการ 
รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ 
  
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคม เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทั้งในมิติของการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
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แผนปฏบิัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
(รวมองค์การมหาชน) ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผน 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ 1 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และระดับ 3 ได้แก่ แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผน
บูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ  
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การศูนย์คุณธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวงเงินงบประมาณ 88,243,000 บาท (แปดสิบ- 
แปดล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีโครงการที่สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
คุณธรรม รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนต่อแผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และแผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และด้านการ
ต่อต้านการทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคี ปรองดอง  
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 

 
แผนระดับ 1 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
  (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดี โดยการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตสาธารณะ เพ่ือเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ และมีหลักคิดที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันทางสังคมให้ท าหน้าที่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น ครอบครัวและ
ชุมชน สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ธุรกิจ สื่อสารมวลชน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ  
  (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริต โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมและพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมความโปร่งใส 
 

แผนระดับ 2 
 

 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     2.1.1 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
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  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   (2.1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการ
เป็นพลเมืองท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนา 
   1) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและ 
บรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น  
   2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
   3) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมและการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดก
ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความ
เป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการ 
สร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
   5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้าง 
จิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร  
โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวม  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
    เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป  
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน  
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  (2.2) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
    แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดยจัดเวลาพ้ืนที่ออกอากาศสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าเสนอตัวอย่างของ
การมีคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 
พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป  
   2) พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อ 
ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็น
ข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อ
และสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม  
    เป้าหมายของแผนย่อย สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น  
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างการรับรู้ความตระหนักและ
การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
    2.1.2 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
   (2.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แนวทางการพัฒนา 
   1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
   2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
    เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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 2.2. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) กิจกรรมการปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน 
   (2) เป้าหมายกิจกรรม คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   (3) ตัวชี้วัดกิจกรรม ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา และมีความกตัญญูรู้คุณ (โดยในปี 2565 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี
ฐาน และในปี 2565 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีฐาน) 
    (4) ขั้นตอนการด าเนินงานและเป้าหมายย่อย 
   (4.1) เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม  โดย  
(1) ถอดบทเรียนต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม โดยก าหนดเป้าหมายปี 2564 มี 200 ชุมชนต้นแบบ และปี 2565 มี 400 ชุมชนต้นแบบ  
(2) พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยง เพ่ือขยายผลชุมชน/ท้องถิ่นต้นแบบ (3) จัดท าตัวชี้วัด
ร่วม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และส านักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดการ 
มุ่งสู่เป้าหมายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีเอกภาพ และให้มีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
   (4.2) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม โดย (1) ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อที่
จะได้รับการคัดเลือก (2) ค้นหาบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ และมอบรางวัลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
กระแสสังคมส่งเสริมคนดี กับทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ  (3) ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และ
มอบรางวัล แก่บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ อย่างต่อเนื่อง 
   (4.3) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
หลักธรรมทางศาสนาให้ออกมาเป็นคุณธรรม จริยธรรม ลงสู่พฤติกรรมที่จับต้องได้ในระดับพื้นที่และ
ระดับบุคคล โดย (1) ศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
credit) พร้อมข้อสรุปวิธีการวัดและเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ (2) หาพื้นที่หรือองค์กรน าร่องในการปรับใช้
กลไกดังกล่าว โดยให้มีการผูกเครดิตที่ได้รับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และ
ท้องถิ่น อาทิ การให้ทุนการศึกษาหรือทุนการอบรมเพ่ิมความรู้ในด้านต่าง ๆ กับครอบครัว บุคคล หรือ
ชุมชน ที่มีเครดิตถึงเกณฑ์ ปี 2564 มีผลการศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้กลไกระบบเครดิตสังคม และ
ปี 2565 มีการน าร่องใช้ระบบเครดิตสังคมใน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร 
   (4.4) ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งรวมถึงสื่อโฆษณาและเกมส์ เพื่อใช้พลัง
บวก (Soft power) ให้เกิดการผลิตสื่อที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่
ละช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง (เป้าหมายย่อยนี้ กระทรวงวัฒนธรรม และ กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก) 
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  2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
    (1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2) เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้  
เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความ 
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
          (3) ยุทธศาสตร์ 
    (3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    แนวทางการพัฒนาที่  3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
อย่างเข้มแข็ง  
        (3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
    แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
  2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
   (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ 
   (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคี ปรองดอง รองรับ
นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรมความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ 
   (3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
   (4) ตัวช้ีวัด : ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
   (5) กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการด าเนินการที่
ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม 
 

แผนระดับ 3 
 

  3.1 ภาพรวมของศูนย์คุณธรรม 
 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  
สู่สังคมคุณธรรม 
 

  3.1.2 เป้าหมาย 
   (1) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
   (2) องค์กรที่มีเครือข่ายคุณธรรมที่มั่นคง 
 

  3.1.3 พันธกิจและเป้าหมายระดับพันธกิจ 
 

พันธกิจ เป้าหมายระดับพันธกิจ 
(1) ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม 

เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมได้ส าเร็จตามแผน 

(2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสาน
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ 

เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมเกิดการปฏิบัติ
ขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตน 

(3) สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย 

เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปขับเคลื่อน 

(4) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 

เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมน ามาตรฐาน
คุณธรรม (Guideline) ไปใช้ประเมินตนเอง
และพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม 
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  3.1.4 ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1) สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ด าเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม การสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) ภาค
ธุรกิจเอกชน 3) การศึกษา 4) สถาบันทางศาสนา 5) สื่อมวลชน 6) ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน และ
ครอบครัว ในการท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับพ้ืนที่ 4 จังหวัด เพ่ือพัฒนารูปแบบคุณธรรมเชิงพ้ืนที่  
(จังหวัดคุณธรรม) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง 
การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และงานสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระดับ
นานาชาติ เพ่ือให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมและการพัฒนานโยบาย/ความร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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  (2) ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ด าเนินงาน
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน
คุณธรรมและหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการ
พัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การท าโครงการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ และการพัฒนาสู่สถาบันวิทยากรคุณธรรม ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) เพ่ือท าให้เกิดการขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ครอบคลุม
อย่างมีระบบ  

  (3) วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ด าเนินงานศึกษา วิจัย และจัดการความรู้
นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนา
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินรับรอง 
(certified body) คุณธรรมขององค์กรในแต่ละประเภท รวมทั้งด าเนินการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่
ส่วนต่างๆ (ท้ังในและนอกองค์กร) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมและส ารวจสภาวการณ์ด้านคุณธรรม รายจังหวัด
และรายประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับนโยบาย/เครือข่ายทางสังคมทั้ง 6 ภาคส่วน น าองค์ความรู้และ
รายงานสภาวการณ์ด้านคุณธรรมไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร และเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศได้  

  (4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ด าเนินงานพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลคุณธรรมระดับชาติและการให้บริการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ศูนย์คุณธรรมมีระบบการบริหารจัดการ
ในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนวัตกรรมการให้บริการแก่ เครือข่ายทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้  
   (5) สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ด าเนินงานพัฒนา Content Creator  
ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมและรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ระดับต่างๆ  สื่อสารเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์คุณธรรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง 
สร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กร co brand เพ่ือให้เครือข่ายทางสังคมและประชาชนได้รับเนื้อหา
สาระ (content) ที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม เกิดการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่าง
แพร่หลายตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง ได้แก่ online, on air และ on ground จนสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร  

  (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด าเนินงาน
สนับสนุนการท างานของภารกิจหลักและพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ เพ่ือให้ศูนย์คุณธรรมด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพและเข้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐ 4.0 
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   โดยมีกลไกวิธีการท างานเชื่อมโยงกับเครือข่าย 6 ภาคส่วน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  การส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพ่ือให้เกิดสังคมคุณธรรม ประกอบด้วย
เครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายของ
ตน ได้แก่ 1) ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2) ภาคธุรกิจ/เอกชน 3) ภาคการศึกษา 4) สถาบันทางศาสนา  
5) สื่อมวลชน 6) ชุมชน ประชาสังคม ครอบครัว ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
คุณธรรมทั้งในระดับนโยบายส่วนกลางและการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่/ภูมิภาค  
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 3.2 แผนปฏิบัติการโครงการ  
   3.2.1 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565* ส าหรับด าเนินโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
คุณธรรม จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 

1. โครงการสมัชชาคุณธรรม 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อสนับสนุนกระบวนการและ
กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม
แห่งชาติ  
(2) เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน 
เชื่อมโยงการด าเนินงานของกลุ่ม 
องค์กร เครือข่ายทางสังคมใหเ้กิด
การบูรณาการการส่งเสรมิ
คุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นท่ี 
(3) เพื่อสร้างความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรและ
นานาชาติ 
(4) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับสมัชชา
คุณธรรมบนดจิิทัลแพลตฟอร์มที่
เหมาะสม 

(1) ขับเคลื่อนกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค 
(2) ขับเคลื่อนกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับชาต ิ
(3) สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม แผน
ปฏิรูปประเทศ และแผน
แม่บทส่งเสริมคณุธรรม
แห่งชาติ 
(4) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคณุธรรมกับ
นานาชาติ 

(1) การจัดกระบวนการและเวที
สมัชชาคุณธรรมระดับพื้นท่ี  
4 ภูมิภาค และการจดัสมัชชา
คุณธรรมระดับชาต ิ
(2) หน่วยงานและองค์กร
เครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชา
คุณธรรม 350 องค์กร 
(3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม/
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 5,000 คน 
(4) ชุมชน/องค์กร/เครือข่าย
คุณธรรมต้นแบบ 200 แห่ง  
ได้น าเสนอผลงานส่งเสรมิ
คุณธรรมต่อสาธารณะ 
(5) ฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย
คุณธรรม 500 หน่วยงาน 
(6) องค์ความรู้จากการถอด
บทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ 
400 แห่ง 
(7) องค์ความรู้จากการขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรม 4 เรื่อง 
 

(1) เกิดข้อตกลงในบริบทด้านคณุธรรม
จริยธรรมร่วมกันของหน่วยงาน/องค์กรที่เป็น
เครือข่ายใหม่  
(2) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ประกาศเจตนารมณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มาจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมและสามารถต่อยอดสู่การปฏิบัต ิ
(3) ฐานข้อมูลและดิจิทลัแพลตฟอร์มด้าน
สมัชชาคุณธรรมที่องค์กรภาคีเครอืข่ายสมัชชา
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 

 
 

 * รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขัน้ตอน  
เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ปรากฏตามรายละเอียดโครงการ ภาคผนวก ก. 
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2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
ส่งเสริมคณุธรรมของเครือข่ายทาง
สังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมคณุธรรม 4 ประการ 
(พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา) 
ในสังคมไทย  
(2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและการประเมิน
ตนเองขององค์กรเครือข่ายทาง
สังคมจากการมีส่วนร่วมของสมาชกิ
และภาคีที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครื่องมือ
บ่งช้ีการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร 
 

(1) ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมตามมาตรฐาน 
- การรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
การรับรู้ในวงกว้าง (ทุก
เครือข่าย) 
- การส่งเสริมสร้างโมเดล
การพัฒนาองค์กร
คุณธรรมตามมาตรฐาน
กลาง 
(2) ส่งเสริมเครือข่าย
ประเด็นพัฒนาองค์กร
คุณธรรมและประเมิน
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม
ประเด็น 
- การสนับสนุนด้านวิชาการ 
- การส่งเสริมพัฒนากลุม่
ประเด็นสู่องค์กรคณุธรรม 
- การส่งเสริมการรับรอง
ยกย่ององค์กรด้าน
คุณธรรม 

(1) องค์ความรู้ในการส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม และ/หรือ องค์ความรู้
กระบวนการรับรององค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม 1 เรื่อง 
(2) องค์กรคุณธรรมทีส่่งเสริม
และพัฒนาคณุธรรมใหแ้ก่
สมาชิกในองค์กร 300 องค์กร 

(1) เครือข่ายทางสังคมสามารถน ามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม ไปใช้ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมในระดับองค์กร 
(2) สมาชิกในองค์กรเครือข่ายทางสังคมที ่
เป็นองค์กรคุณธรรมมีพฤติกรรมคณุธรรม  
4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) 
เพิ่มขึ้น 
(3) แกนน าเครือข่ายทางสังคมมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถใช้มาตรฐานคุณธรรมและ
กระบวนการรับรองพัฒนาองค์กรตนเองและ
ขยายผลได ้

 

3. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2565 
(2) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ
นิเวศของพื้นที่คุณธรรม 
(3) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม   
 
 

(1) รายงานสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2565  
(2) ศึกษาและพัฒนาระบบ
นิเวศของพื้นที่คุณธรรม 
(3) พัฒนาองค์ความรู้
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม 
 
 

(1) รายงานสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2565  
(2) องค์ความรู้การพัฒนาระบบ
นิเวศของพื้นที่คุณธรรม 1 เรื่อง 
(3) องค์ความรู้ส่งเสรมิการ
พัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม  
1 เรื่อง 
 

(1) องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาประเด็น
คุณธรรมและที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจในการ
บริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบการ
ส่งเสริมคณุธรรมในระดับปฏิบตัิได ้
(2) การประชุมวิชาการด้านคณุธรรมช่วยสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้เผยแพร่ ขยายผลหรือ 
ต่อยอดได ้

(ต่อ) 
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3. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (ต่อ) 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(4) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 
(5) เพื่อสร้างพื้นที่ออกแบบ
กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมทีด่ี
(6) เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมคณุธรรม 
(7) เพื่อศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการส่งเสริมคณุธรรมด้านการ
พัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้าม
รุ่นในองค์กร 
(8) เพื่อศึกษาและพัฒนากลไกทาง
สังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
สังคมคณุธรรม 

(4) พัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 
(5) จัดกิจกรรม 
Hackathon ออกแบบ
กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ด ี
(6) ประชุมวิชาการด้าน
คุณธรรม 
(7) ศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการส่งเสริมคณุธรรม
ด้านการพัฒนาการสื่อสาร
อย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร 
(8) ศึกษาและพัฒนากลไก
ทางสังคมที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

(4) องค์ความรู้กระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 1 เรื่อง 
(5) องค์ความรู้กระบวนการ
ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 2 เรื่อง   
(6) การประชุมวิชาการด้าน
คุณธรรม 1 ครั้ง 
(7) องค์ความรู้การศึกษาและ
พัฒนาแนวทางการสื่อสารอย่าง
สันติ 1 เรื่อง 
(8) องค์ความรู้กลไกทางสังคมที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม 1 เรื่อง 

 

 

4. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม ส าหรับวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม หลักสูตรส าหรับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
และหลักสตูรส าหรับผู้ประเมิน
รับรององค์กรคุณธรรม  
(2) เพื่อพัฒนาวิทยากรคุณธรรม 
บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กร
ต่างๆ และพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านคณุธรรมในองค์กร
ที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม
และองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
(3) เพื่อเช่ือมโยงภาคีความร่วมมือ
สร้างหลักสูตรการพัฒนาคณุธรรม
ขับเคลื่อนส่งเสรมิองค์กรคณุธรรม 

(1) พัฒนาวิทยากรและผู้น า
การเปลีย่นแปลงพัฒนาด้าน
คุณธรรม 
(2) บริการหลักสตูรส่งเสริม
คุณธรรม ประชุมทบทวน
พัฒนาหลักสตูร 
(3) พัฒนาภาคีส่งเสรมิสร้าง
หลักสตูรร่วม (เชิงรุก) 
(4) จัดเวทีประชุมติดตามผล
การพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรคุณธรรมและผู้น า
การเปลีย่นแปลงพัฒนา
คุณธรรม 

(1) หลักสูตรการพัฒนาส่งเสรมิ
คุณธรรม ส าหรับวิทยากร
คุณธรรม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านคุณธรรม 3 หลักสูตร 
(2) วิทยากรคุณธรรมและพัฒนา
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กรตนเองและ
เผยแพร่ขยายผลในสังคม 
100 คน 
 

(1) หลักสูตรส่งเสริมคณุธรรมมเีนือ้หา
สาระส าคญัสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ขับเคลื่อนส่งเสรมิคุณธรรมได ้
(2) วิทยากรที่เข้ารับการอบรมในหลักสตูร
ส่งเสริมคณุธรรมมีความเข้าใจกระบวนการ 
พัฒนาคุณธรรม เกิดความตระหนกัในการ
พัฒนาองค์กรตนเอง 
(3) องค์กรภาคีมีความรู้ความเข้าใจ  
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนด้านคณุธรรม 
สามารถประยุกต์การพัฒนาคณุธรรมเข้ากับ
องค์กรตนเอง ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์จริง ทีส่ามารถสื่อสาร เผยแพร่ 
และขยายผลได ้
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5. โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อค้นหาและยกย่องบุคคล 
ชุมชน องค์กรต่างๆ ในแต่ละ 
Sector ของสังคมไทย ที่เป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม ท่ีควรค่า
แก่การยกย่อง  
(2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
และองค์กรที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมและระบบท่ีมีคณุธรรม 
ให้เปน็ท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทย 
และนานาชาต ิ
(3) เพื่อสื่อสาร รณรงค์ และขยาย
ผลความดีที่ควรคา่แก่การยกย่อง 
ให้เป็นแนวทางต่อการน าไปปรับ
ใช้และขยายผลในสังคมไทย 

(1) ค้นหาบุคคล องค์กร สื่อ 
ละคร คลิป ภาพยนตร์ และ
อื่นๆ เพื่อช่ืนชมยกย่อง 
ประจ าป ี
(2) ถอดความรู้ จัดท าสื่อ 
ขยายผลความดีสู่
สังคมไทยในรูปแบบต่างๆ 
(3) เชื่อมโยงบุคคล 
องค์กร สื่อ ละคร คลิป 
ภาพยนตร์ และอื่นๆ เพื่อ
สร้างพื้นที่กลางในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

(1) บุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ที่ควรค่าแก่การยกย่องในปี 
2565 รวมจ านวน 200 คน/ปี 
(2) องค์กรที่มีการส่งเสริม
คุณธรรมที่โดดเด่น ควรค่าแก่
การยกย่อง ประเภทต่างๆ 100 
องค์กร 
(3) สื่อท่ีส่งเสริมคณุธรรม  
9 ประเภท/รายการ 
 

(1) บุคคลและองค์กรที่มีพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมที่ควรคา่แก่การยกย่อง ได้รับการ
ยอมรับทางสังคม และเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้อง
ให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน
ในสังคมไทย  
(2) ประเทศไทยมตี้นแบบความดทีั้งใน
ลักษณะบคุคล และกลุ่มองค์กรต่างๆ มากขึ้น 
สามารถพัฒนาและขยายผลไปยังกลุ่มคนได้
อย่างกว้างขวาง เกิดการลอกเลยีนแบบ การ
ปรับใช้จนปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน 
(3) ประชาชนได้รับทราบและเห็นแบบอย่าง
ความดีผา่นทุกช่องทาง 

 

6. โครงการครอบครวัคุณธรรมพลังบวก 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวก 
น าร่องในระดับอ าเภอ ท่ีมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชนใน
การส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง 
และพัฒนาเด็กในพื้นทีใ่ห้เป็น
ครอบครัวพลังบวก 
(2) ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษา
ในชุมชนโดยการถอดบทเรียนและ
พัฒนากระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยงท่ีปรึกษาในชุมชน  
(3) พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน พ่ีเลี้ยง
ชุมชน และเครือข่ายสู่การขยาย
ผลเพื่อต่อยอดสิ่งดีๆ  ขยายผลสู่
สังคม ชุมชนต่อไป 

(1) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
แกนน าพลังบวก  
(2) ส่งเสริมภาคีครอบครัว 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และตดิตามความก้าวหน้า 
ด้วย KM conference 
(3) สร้างครอบครัวพลังบวก 
ด้วยค่ายพลังบวกให้กับ
ครอบครัวในพ้ืนท่ีระดับ
ต าบล/อ าเภอ ตลาดนดั 
“มหัศจรรย์วันครอบครัว
ยิ้ม” และเปดิพื้นท่ี
สร้างสรรคส์ าหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครัว 

(1) องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือ
การพัฒนาครอบครัวพลังบวก  
3 เรื่อง 
(2) ครอบครัวพลังบวกน าร่อง  
50 ครอบครัว สมาชิก 150 คน 
(3) กลไกระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาใน
ชุมชน ระดับอ าเภอ 4 จังหวัด
คุณธรรม 4 กลไก  
(4) ฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยง
ชุมชน และเครือข่าย 1 ระบบ 

(1) องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพัฒนา
ครอบครัวพลังบวก สามารถน าไปใช้ในการ
สื่อสารและเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
ครอบครัวได ้
(2) สมาชิกในครอบครัวพลังบวกสามารถ 
ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ มีทัศนคติ และ
พฤติกรรมด้านบวกเพิ่มข้ึน 
(3) ระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาในชุมชน ได้รับการ
พัฒนาทักษะ 5 ด้าน ในการส่งเสรมิ ป้องกัน 
คุ้มครอง และพัฒนาเด็กในพ้ืนท่ีได้ 
(4) ฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน และ
เครือข่ายมีการขยายผลต่อยอดความดีๆ  
สู่สังคมและชุมชนต่อไปได ้
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7. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 

(1) เพื่อรณรงค์ปลูกฝังค่านิยม

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจรติ  

จิตอาสา และคณุธรรมที่พึง

ประสงค์อื่นๆ เสริมสร้างให้เด็ก 

เยาวชน ครอบครัว และชุมชน  

ยึดมั่นในสถาบันหลัก เป็นศูนย์

รวมจิตใจให้เกดิความรักความ

สามัคคผี่านสื่อในรูปแบบต่างๆ  

(2) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารผ่านดิจิทัล ให้รับรู้เท่าทัน

สื่อและข้อมลูข่าวสารส าหรับนัก

สื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ แกนน าเด็ก 

เยาวชน ครอบครัว และชุมชน 

(3) เพื่อส่งเสริมกลไกเครือข่ายสื่อ

พลังบวกในการขับเคลื่อนการ

ปรับเปลีย่นค่านิยมคุณธรรมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ

สังคมไทย  

(4) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์

ความรู้ กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ 

ผลงานเชิงประจักษ ์รณรงค์สร้าง

ความตระหนักและเกิดแรงบันดาล

ใจในการท าความดีของคนใน

สังคมทุกช่วงวัย 

 

(1) พัฒนาเนื้อหาสื่อ

สง่เสริมคณุธรรมเพื่อ

ความรู้ ความเข้าใจ

ค่านิยมคณุธรรม พอเพียง 

วินัย สุจริต  จติอาสา ให้

เหมาะกับช่วงวัย 

(2) สื่อสารเสริมสร้าง

คุณธรรมอันพึงประสงค์

ของสังคมไทย 

(3) เสริมสร้างกลไก

เครือข่ายสื่อคุณธรรมพลัง

บวกเพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาสื่อสร้างสรรค์การ

ปรับเปลีย่นค่านิยม

คณุธรรมของสังคมไทย 

 

(1) สื่อเสริมสร้างค่านยิม

วัฒนธรรมส่งเสรมิคณุธรรม 

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

รูปแบบ On-Air On-Line  

อย่างน้อย 1 รายการ/ช่องทาง 

เรื่องราวท่ีเผยแพร่ 48 ตอน  

และกิจกรรมสร้างการรับรูเ้รื่อง

คุณธรรม ผ่านกจิกรรม On 

Ground 10 ครั้ง 

(2) สื่อท่ีผลิตในระดับองค์กร 

ภาคี เครือข่าย Co Brand  

20 องค์กร ที่มีการเผยแพร ่

 

(1) สื่อเสริมสร้างค่านยิมวัฒนธรรมส่งเสริม

คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา  

เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ 

การพัฒนาความคิด ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 

ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน 

เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่

พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 

(2) กลไกเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวกใน

ระดับพื้นท่ี มีการขับเคลื่อนและปรับเปลีย่น

ค่านิยมคณุธรรมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ 

ด้วยกระบวนการสร้างเสริมทักษะรู้คิด 

(Cognitive Development) และจิตส านึกท่ี

ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเอง 

(3) สิ่งแวดล้อมท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ 

รวมทั้งครอบครัว สถานศึกษา ภูมปิัญญา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม 

และเพื่อนๆ เกดิภมูิคุ้มกันทางสังคมในการ

จัดการกับปญัหาต่างๆ  

(4) เครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวก สามารถเป็น

กระบอกเสยีงในการสื่อสารสร้างการรับข้อมลู

ด้านคุณธรรมเพิ่มขึ้น 
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8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนย์คุณธรรมใหม้ีทักษะและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับรปูแบบ
การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบนั 
(2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหเ้ป็น
องค์กรมาตรฐานตามระบบคณุภาพ 
(3) เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้
เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 

(1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นด้วยระบบดิจิทัล 
(2) จัดท าแผนงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์
คุณธรรม 
(3) พัฒนาศูนย์คุณธรรมให้
เป็นองค์กรคุณธรรม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม 

(1) บุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและ
ทักษะหลักด้าน Digitalization 
Collaboration และ Innovation 
รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็น 
(2) แผนยุทธศาสตร์การจดัการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศูนย์คุณธรรม 1 แผน 
(3) บุคลากร ร้อยละ 100 ร่วม
การด าเนินงานองค์กรคณุธรรม 

(1) บุคลากรศูนย์คณุธรรม 
- สามารถใช้เทคโนโลยตีามระบบงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
- เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) เพื่อสร้างคุณค่าการเป็นบุคลากร
ภาครัฐที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน 
(2) ระบบทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรม 
มีคุณภาพตามมาตรฐานงาน 
(3) ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายมีความพงึพอใจใน
การประสานงานร่วมกับศูนย์คณุธรรม 

 

9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อพัฒนาระบบประเมินวัด
ระดับการพัฒนาองค์กรคณุธรรม
ในการให้บริการส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
(2) เพื่อพัฒนาระบบการเรยีนรู้เชิง
พฤติกรรมด้านคณุธรรมทุกช่วงวัย
ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ 
“Hybrid Mobile Application” 
ส่งเสริมคณุธรรม 
(3) เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
โครงการและตดิตามประเมินผล
ตัวช้ีวัดองค์กรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน  
 

(1) พัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ
ประชาชน 
(2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการยกระดับการ
บริหารงานภาครัฐ 
 

(1) ระบบประเมินวัดระดับการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมคณุธรรม 
1 ระบบ 
(2) ระบบสารสนเทศการเรยีนรู้
เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วย
จิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ 
“Hybrid Mobile Application” 
1 ระบบ 
(3) ระบบบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด
องค์กร 1 ระบบ 
(4) ระบบบริหารจัดการ
ส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์
คุณธรรม 1 ระบบ 

(1) ระบบสารสนเทศในการให้บรกิารส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่
สามารถเชื่อมโยงการวดัระดับในการ
พัฒนาการเป็นองค์กรคณุธรรมตามแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิ
(2) ระบบโมบายแอพลิเคชันในรูปแบบ 
“Hybrid Mobile Application ที่สามารถ
ให้บริการได้ทุกแพลตฟอร์ม” โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยั Mixed Reality 
หรือ MR มาพัฒนาระบบการเรยีนรู้เชิง
พฤติกรรมด้านคณุธรรมด้วยจติวิทยาเชิงบวก
เพื่อการพัฒนาทุนชีวิตในสังคมไทย  
(3) ระบบบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐให้มีกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารติดตาม
งานเชิงนโยบายได้                        (ต่อ) 
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9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี (ต่อ) 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์
คุณธรรมโดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

  (4) ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์
ความรู้ศูนย์คุณธรรมที่สามารถรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้ผู้บริหารและจ้าหน้าที ่

 

10. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

เป้าหมายของภารกิจ 
ขั้นตอน/กิจกรรม

ส าคัญ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
(1) เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร
ส่งเสริมคณุธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
คุณธรรมน าร่องใหส้ามารถขยาย
ผลแนวคดิและเครื่องมือการ
ส่งเสริมคณุธรรมให้เพิ่มมากขึ้น 
(2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
เครือข่ายชุมชนท่ีมุ่งมั่นสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้มีความพร้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสรมิ
คุณธรรมและเป็นฐานในการ
เชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข  
บนฐานมิติทางภูมสิังคม 
วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นท่ี   
(3) เพื่อเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ครือข่ายวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทยโดยใช้ฐาน
แหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 
ให้เกิดการเกื้อหนุนการท างาน
ระหว่างศูนย์คณุธรรมและ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ต่อเนื่อง 

(1) พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการความรู้ให้เหมาะสม
กับวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม ระดับ coach 
(2) ประสานเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมและ
คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
คุณธรรมระดับจังหวัด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ 
(3) อบรมพัฒนาวิทยากร
ส่งเสริมคณุธรรม จังหวัด
คุณธรรม หลักสูตร coach  
(4) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
เครือข่ายชุมชนท่ีมุ่งมั่น
สร้างการเปลีย่นแปลงทาง
สังคมด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  
ให้มีความพร้อมในการเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมคณุธรรม 

(1) วิทยากรตัวคูณที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรมแกนน า 350 คน 
(2) แหล่งเรียนรูรู้ปธรรมการ
ส่งเสริมคณุธรรมใน 4 ภูมิภาค  
(3) สื่อวีดีทัศน์แบบอย่างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต 3 เรื่อง 
(4) สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้
ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข  
3 กรณีศึกษา   

(1) วิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริมและปลูกฝังคณุธรรมสามารถ
ถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์การ
ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม เป็นกลไก
ขับเคลื่อนงานส่งเสรมิคุณธรรมระดับ
เครือข่าย พ้ืนท่ี จังหวัดได ้
(2) วิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความเป็นพลเมือง ความละอาย ไม่ทนต่อการ
ทุจริต สามารถเผยแพร่ สร้างสรรค์กิจกรรม
รณรงค์และส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรตนเอง 
(3) แหล่งเรียนรู้สามารถขยายผลสร้างการรับรู้
และความเข้าใจของประชาชนในสังคม ให้
สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง มี
ความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต  
(4) เกิดการเชื่อมโยงครือข่ายทางสังคม จาก
วิทยากรตัวคณูและแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามารถ
พัฒนาเป็นกลไกเครือข่ายผู้ป้องปรามการ
ทุจริตและส่งเสรมิคุณธรรม ในบรบิทที่
เหมาะสม 
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   3.2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (เงินนอกงบประมาณ)** จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
เพ่ือด าเนินงานโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพ่ือด าเนินงานโครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา ดังนี้ 

โครงการ: วิจัยเร่ืองชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง งบประมาณ: 7,511,834.97 บาท 
(ค่าใช้จ่ายโครงการ 6,657,107.97 บ. + ค่าธรรมเนียม10% 854,727 บ.) 

 

ความสอดคล้อง:   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ: ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสง่เสริมคณุธรรมเครือข่ายทางสังคม     ส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม     ศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
 

หลักการและเหตุผลโดยสรุป: ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกันด้านครอบครัว และชุมชนที่อ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครอบครัวและชุมชนด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกิดความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ภายในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาดทักษะในการเล่นบทบาทพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีต ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ท าให้การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาโดยธรรมชาติ 
ขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง ศูนย์คุณธรรมได้ทดสอบน าเอาเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยด า เนินงานน าร่องในพื้นที่เขตจังหวัด 4 จังหวัด  จังหวัดละ  
3 ชุมชน ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย พื้นที่จังหวัดอุดรธานี พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก
เยาวชนครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืน ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคี
เครือข่ายคนท างานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยั่งยืน 3) พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้อง ถิ่น ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน เพื่อน าไปสู่แผนของ
ประเทศ    
 

วัตถุประสงค์: พัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครอง ให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง ผ่านการด าเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยการ (1) พัฒนาครอบครัวพลั งบวก (2) ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนของจังหวัด (3) สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ ส่งเสริม 
ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ ให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง (4) ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการ สร้างระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาในชุมชน (5) พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และ
เครือข่าย สู่การขยายผลต่อยอดสิ่งดีๆ เหล่านี้สู่สังคม ชุมชน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ: 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

แหล่งเงิน: ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วงเงิน 19,885,000.00 – 854,727 (10% ของยอด 9,402,777) = 19,030,273  บาท 
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โครงการ: วิจัยเร่ืองชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 
งบประมาณ: 7,511,834.97 บาท 

(ค่าใช้จ่ายโครงการ 6,657,107.97 บ. + ค่าธรรมเนียม10% 854,727 บ.) 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
ค่าธรรมเนียมโครงการ (10%) 854,717 ศคธ.       854,717      

1. แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ เคร่ืองมือ/
คู่มือ 

2 40,000 ส่วนกลาง  
และ 4 ภูมิภาค 

 40,000           

1) การประเมินสถานการณ์คุณธรรม 4 จังหวัด 
(สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล (3 จังหวัด)) 
 

- - - -  40,000           

2. แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อ
สาธารณะ 

- - 940,000 ส่วนกลาง  
และ 4 ภูมิภาค 

 70,000 470,000   400,000       

1) เวทีวิชาการ [Positive Parenting Against 
Violence Society PPP Model] (2ครั้ง) โดย
เชิญ กลไก/แกนน า รูปธรรมความส าเร็จ มา
เป็น Case ให้เกิดการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน 

- - - -   400,000   400,000       

2) เวทีเสวนาครอบครัวพลังบวก 4 ครั้ง 
 

- - - -  70,000 70,000          

3. แผนงานโครงการท่ี 1 โครงการขับเคลื่อน
องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบ
รู้ทางสุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง    

- - 2,724,000 ส่วนกลาง  
และ 4 ภูมิภาค 

682,000   1,542,000 500,000        

1) กิจกรรม แกนน าพลังบวก พื้นที่ 4 จังหวัด 
และกิจกรรมภาคีครอบครัว (ระดับจังหวัด) 
พื้นที่ 4 จังหวัด 

- - 1,424,000 - 682,000   742,000         

2) กิจกรรม ครอบครัวพลังบวก - - 1,300,000 -    800,000 500,000        
- จัดค่ายพลังบวก (2 วัน) จ านวน 3 ค่าย /
จังหวัดให้กับครอบครัวในพื้นที่ในระดับต าบล/
อ าเภอ 

ครอบครัว/ 
คน 

50/15
0-200 

600,000 4 จังหวัด    600,000         

- จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ครอบครัว
พลังบวก”เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
เยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และ
ครอบครัวอื่นๆ(ประมาณ 80-100 คน/ครั้ง) 

ครั้ง/
จังหวัด 

3 200,000 4 จังหวัด    200,000         

- ผลิตสื่อ คู่มือค่ายครอบครัวพลังบวก ถอด
บทเรียน 
 

- - 500,000 -     500,000        
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โครงการ: วิจัยเร่ืองชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 
งบประมาณ: 7,511,834.97 บาท 

(ค่าใช้จ่ายโครงการ 6,657,107.97 บ. + ค่าธรรมเนียม10% 854,727 บ.) 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
4. แผนงานโครงการท่ี 2 โครงการแก้ปัญหา
เด็กติดเกม   

- - 1,182,720 4 จังหวัด       1,182,720      

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่าย Healthy Gamer 

- - - 4 จังหวัด             

2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วย
ปฏิบัติการ Healthy Gamer   

- - - 4 จังหวัด             

3) ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ 
 

- - - -             

5. แผนงานโครงการท่ี 3 โครงการขับเคลื่อน
องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อลดการท าร้ายทาง
ร่างกายและการไม่เพิกเฉยต่อการกระท าผิด
ในครอบครัว 

- - 1,203,300 -       1,203,300      

1) อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คน 1,200 - 4 จังหวัด             

2) อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ 
 

คน 1,000 - 4 จังหวัด             

3) อบรมทักษะในการบริหารจัดการความ
รุนแรง ให้ผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้น าชุมชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
4) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) โดยเป็นการศึกษากฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัว 

งานวิจัย 1 - กทม. และ ตจว.             

5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บังคับใช้
กฎหมายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 

คน 100 - 4 จังหวัด             

6) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง “พี่
เลี้ยงชุมชน" ใน 4 จังหวัดคุณธรรม และ จังหวัด
ใน 9 ภาคของประเทศ 
 
 

ครั้ง 9 - 4 จังหวัด และ 
จังหวัดใน 9 ภาค

ของประเทศ 
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โครงการ: วิจัยเร่ืองชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 
งบประมาณ: 7,511,834.97 บาท 

(ค่าใช้จ่ายโครงการ 6,657,107.97 บ. + ค่าธรรมเนียม10% 854,727 บ.) 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
6. แผนงานการบริหารจัดการโครงการ - - 567,087.97 กทม. และ ตจว. 142,000 83,000 83,000 83,000 83,000 93,088       
1) พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform 
ศูนย์กลางของข้อมูลการสื่อสารของโครงการ
และให้ค าปรึกษากับพื้นที่ 

- - 97,000 - 57,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000       

2) จัดทีมอ านวยการติดต่อประสานจัดการงาน
เบิกจ่ายและรวบรวมรายงานน าเสนอต่อแหล่ง
ทุน 

- - 300,000 - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000       

3) ค่าใช้จ่ายในการก ากับติดตามโครงการ 
รวมทั้งประชุมติดตาม 
 

ครั้ง 6 170,087.97 - 35,000 25,000 25,000 25,000 25,000 35,087.97       

รวมการใช้จ่ายรายเดือน (ไม่รวมค่าธรรมเนียม10%) 824,000 193,000 553,000 1,625,000 583,000 493,088 2,386,020      

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส (ไม่รวมค่าธรรมเนียม10%) 1,570,000 2,701,088 2,386,020  
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส (ไม่รวมค่าธรรมเนียม10%) 22 42 36  

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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โครงการ: สื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา งบประมาณ: 132,021 บาท 
 

ความสอดคล้อง:   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ: ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12: ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสง่เสริมคณุธรรมเครือข่ายทางสังคม     ส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม     ศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
 

หลักการและเหตุผลโดยสรุป: สืบเนื่องจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด าเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา  
9 เล่ม 9 เส้นทางขึ้น โดยได้ร่วมมือจากมูลนิธิชัยพัฒนา พัฒนาชุดหนังสือส าหรับเยาวชนเพื่อการเรียนรูศ้าสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนเข้าใจ
และเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีค วามพร้อมในการจัดกิจกรรม 
ซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
        ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง ตามรอยพระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรมของการสอดแทรกเนื้อหา
ด้านคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่
คุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 และเพื่อการขยายผลการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาให้กว้างขวาง โดยเฉพาะในก ลุ่มเยาวชนร่วมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากหนังสือ
เดินทาง ตามรอยพระราชา เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสรา้งสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่เดก็และเยาวชนเดนิทางไปเรยีนรู้ ศูนย์คุณธรรม จึงจะด าเนินงาน โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราช า  
9 เล่ม 9 เส้นทาง และด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขยายผลไปสู่กลุ่มองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป    
 

วัตถุประสงค์: พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง  
“ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ของพ่อแม่ ครู อาจารย์ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ: 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

แหล่งเงิน: กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงินท้ังโครงการ 5,000,000 บาท 
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โครงการ: สื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา งบประมาณ: 132,021 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ คน 30 132,021 กทม.  

และ 4 ภาค 
    132,021        

1) ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พัฒนา 
- ส่งเสริมพัฒนา "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" 
เพื่อการสื่อสารศาสตร์พระราชา 

 
ครั้ง 

 
1 

 
132,021 

 
- 

     
132,021 

       

รวมการใช้จ่ายรายเดือน      132,021        

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส   132,021   
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส   100   

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 

 
 
 

 ** รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ปรากฏตามรายละเอียดโครงการ ภาคผนวก ข. 
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  3.3 แผนการใช้จ่ายและแผนการจัดสรรงบประมาณ 
  3.3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 5 ครั้ง เป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 106,511,762.57 บาท จาก 3 แหล่งงบประมาณ ดังนี้  
 

(ณ มีนาคม 2565) 
แหล่งงบประมาณ จ านวนงบประมาณ 

1) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 88,243,000.00 บาท 
2) งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 7,643,845.97 บาท 
3) เงินทุน 10,624,916.60 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 106,511,762.57 บาท 
   

(ณ มีนาคม 2565) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ที ่

 
แหล่งงบประมาณ 

 

แผนงาน/โครงการ/รายการ 

มต ิคกก. ศคธ. 
รวมแผนการ
ใช้จ่าย งปม. 

65 

17(11/64) 25 ส.ค. 64 
19(1/65)  
11 ต.ค. 64 

20(2/65) 24 พ.ย. 64 
21(3/65)  
27 ธ.ค. 64 

23(5/65)  
23 ก.พ. 65 

พ.ร.บ.  
งปม. 65 

เงินทุน เงินทุน เงินทุน 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงินทุน เงินทุน 

รวมแผนการใช้จ่าย งปม. 65 
97,197,554 50,000 8,119,728.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 

88,243,000 8,954,554 50,000 475,883 7,643,845.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,376,700 2,895,341 - 30,033 - 544,479.60 - 23,846,553.60 
 1.1 หมวดเงินเดือน 18,715,200 1,782,019 - - - 544,479.60 - 21,041,698.60 
 1.2 หมวดสวัสดิการ 

 
1,661,500 1,113,322 - 30,033 - - - 2,804,855 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ที ่

 
แหล่งงบประมาณ 

 

แผนงาน/โครงการ/รายการ 

มต ิคกก. ศคธ. 
รวมแผนการ
ใช้จ่าย งปม. 

65 

17(11/64) 25 ส.ค. 64 
19(1/65)  
11 ต.ค. 64 

20(2/65) 24 พ.ย. 64 
21(3/65)  
27 ธ.ค. 64 

23(5/65)  
23 ก.พ. 65 

พ.ร.บ.  
งปม. 65 

เงินทุน เงินทุน เงินทุน 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงินทุน เงินทุน 

รวมแผนการใช้จ่าย งปม. 65 
97,197,554 50,000 8,119,728.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 

88,243,000 8,954,554 50,000 475,883 7,643,845.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 
 

2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์  24,059,800 6,059,213 50,000 445,850 - - 600,000 31,214,863 
 2.1 งบด าเนินงาน 18,987,700 5,489,213 50,000 445,850 - - - 24,972,763 
  - หมวดอาคารและที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ค่าตกแต่งส านักงาน) 7,837,000 484,968 50,000 - - - - 8,371,968 
 2.2 งบภารกิจ 5,072,100 570,000 - - - - 600,000 6,242,100 
 1) โครงการสื่อสารเสริมสร้างคณุธรรมของสังคมไทย 768,500 - - - - - - 768,500 
 2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถศนูย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตาม

ระบบคณุภาพ 
239,200 570,000 - - - - 600,000 1,409,200 

 3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณุธรรมความด ี
 

4,064,400 - - - - - - 4,064,400 

3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 40,963,900 - - - - - - 40,963,900 
 1) โครงการสมัชชาคุณธรรม 15,361,800 - - - - - - 15,361,800 
 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่าตรฐานคณุธรรม 3,967,200 - - - - - - 3,967,200 
 3) โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 9,939,000 - - - - - - 9,939,000 
 4) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 3,078,200 - - - - - - 3,078,200 
 5) โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 5,072,500 - - - - - - 5,072,500 
 6) โครงการครอบครัวคณุธรรมพลังบวก 3,545,200 - - - - - - 3,545,200 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ที ่

 
แหล่งงบประมาณ 

 

แผนงาน/โครงการ/รายการ 

มต ิคกก. ศคธ. 
รวมแผนการ
ใช้จ่าย งปม. 

65 

17(11/64) 25 ส.ค. 64 
19(1/65)  
11 ต.ค. 64 

20(2/65) 24 พ.ย. 64 
21(3/65)  
27 ธ.ค. 64 

23(5/65)  
23 ก.พ. 65 

พ.ร.บ.  
งปม. 65 

เงินทุน เงินทุน เงินทุน 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงินทุน เงินทุน 

รวมแผนการใช้จ่าย งปม. 65 
97,197,554 50,000 8,119,728.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 

88,243,000 8,954,554 50,000 475,883 7,643,845.97 544,479.60 600,000 106,511,762.57 
 

4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,842,600 - - - - - - 2,842,600 
 1) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมติิทาง

วัฒนธรรมและมติิด้านสังคม  
 

2,842,600 - - - - - - 2,842,600 

5 โครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก - - - - 7,643,845.97 - - 7,643,845.97 
 1) โครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง - - - - 7,511,824.97 - - 7,511,824.97 
 2) โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา 

 
- - - - 132,021.00 - - 132,021.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 3.3.2 แผนการจัดสรรงบประมาณ โดยก าหนดรหัส หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ดังนี้ 
 

 (ณ มีนาคม 2565) 
รหัสป ี หมวด รหัส 

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ 
แหล่งงบประมาณ ปี 65 งบประมาณจัดสรร

ภายในทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 พ.ร.บ. งปม. ปี 65 งบภายนอก เงินทุน 

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

 งบด้านบุคลากร     20,376,700.00                   -     3,469,853.60      23,846,553.60  

 หมวดเงินเดือน     18,715,200.00                   -     2,326,498.60      21,041,698.60  
6 5 1 1 0 1 0 1 เงินเดือน      18,295,200.00                    -     1,847,057.00   20,142,257.00  
6 5 1 1 0 1 0 2 ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน          420,000.00                    -     429,441.60   849,441.60  
6 5 1 1 0 1 0 3 ค่าล่วงเวลา                      -                      -          50,000.00             50,000.00  
6 5 1 1 0 1 0 4 ค่าตอบแทนพิเศษ                      -                      -                      -                         -    

หมวดสวัสดิการ       1,661,500.00                   -     1,143,355.00        2,804,855.00  
6 5 1 1 0 2 0 1 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ          996,900.00                    -    - 2,078.00           994,822.00  
6 5 1 1 0 2 0 2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร                      -                      -        120,000.00           120,000.00  
6 5 1 1 0 2 0 3 เงินช่วยเหลือกรณีคลอด/มีบุตร                      -                      -                      -                         -    
6 5 1 1 0 2 0 4 ค่าเบี้ยประกันชีวิต/อุบัตเิหต/ุประกันสุขภาพ          664,600.00                    -        115,433.00           430,033.00  
6 5 1 1 0 2 0 5 ค่ารักษาพยาบาล                   -             250,000.00  
6 5 1 1 0 2 0 6 ค่าตรวจสุขภาพ                  -             100,000.00  
6 5 1 1 0 2 0 7 เงินบ าเหน็จ                      -                      -                      -                         -    
6 5 1 1 0 2 0 8 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนผู้ปฏิบัติงาน                      -                      -        910,000.00           910,000.00  

งบด าเนินงาน/บริหารจัดการ     18,987,700.00                   -     5,985,063.00      24,972,763.00  

หมวดค่าตอบแทน       1,352,600.00                   -         97,800.00        1,450,400.00  
6 5 2 1 0 1 0 1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ท่ีปรึกษา)          687,200.00                    -        100,000.00           787,200.00  
6 5 2 1 0 1 0 2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ)          562,400.00                    -              800.00           563,200.00  
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รหัสป ี หมวด รหัส 
หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ ปี 65 งบประมาณจัดสรร
ภายในทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 พ.ร.บ. งปม. ปี 65 งบภายนอก เงินทุน 

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

6 5 2 1 0 1 0 3 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิช่วยปฏิบัติงาน          103,000.00                    -    - 3,000.00           100,000.00  
6 5 2 1 0 1 0 4 ค่าตอบแทนอ่ืน (รวมค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย)                      -                       -                         -                         -    

หมวดค่าใช้สอย       8,410,000.00                    -        4,700,778.00      13,110,778.00  
6 5 2 1 0 2 0 1 ค่าเช่ายานพาหนะ          297,000.00                     -             31,075.00           328,075.00  
6 5 2 1 0 2 0 2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            57,600.00                     -           184,400.00           242,000.00  
6 5 2 1 0 2 0 3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด          124,000.00                     -           296,000.00           420,000.00  
6 5 2 1 0 2 0 4 ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร            36,900.00                     -    - 6,900.00             30,000.00  
6 5 2 1 0 2 0 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดืม่)          120,000.00                     -                         -             120,000.00  
6 5 2 1 0 2 0 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

(ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าที่พัก,ค่าเบีย้เลี้ยง, ค่าทางด่วน) 
           80,000.00                     -             16,000.00             96,000.00  

6 5 2 1 0 2 0 7 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา            84,000.00                     -             66,000.00           150,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 0 ค่าธรรมเนียมธนาคาร            15,000.00                     -    - 5,000.00             10,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 1 ค่าภาษ ีและพรบ.และค่าเบีย้ประกันภัย            20,000.00                     -    - 20,000.00                       -    
6 5 2 1 0 2 1 2 ค่ารับรองและพิธีการ            33,900.00                     -    - 9,900.00             24,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 3 ค่าจัดท าเล่มรายงาน/เอกสารการประชุม/วาระการประชุม            32,000.00                     -             43,000.00             75,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 4 ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์คณุธรรม          375,800.00                     -             24,200.00           400,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 5 ค่าเช่าอาคารส านักงาน        4,574,520.00                     -         1,882,500.00         6,457,020.00  
6 5 2 1 0 2 1 6 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี                      -                       -           150,000.00           150,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 7 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ                       -                       -             60,000.00             60,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 8 ค่าผู้ตรวจสอบบญัชี          150,000.00                     -    - 50,000.00           100,000.00  
6 5 2 1 0 2 1 9 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย            70,400.00                     -                         -               70,400.00  
6 5 2 1 0 2 2 0 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการป้องกันการโจมต ี            27,500.00                     -                         -               27,500.00  
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รหัสป ี หมวด รหัส 
หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ ปี 65 งบประมาณจัดสรร
ภายในทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 พ.ร.บ. งปม. ปี 65 งบภายนอก เงินทุน 

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

6 5 2 1 0 2 2 1 ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส            40,500.00                     -                         -               40,500.00  
6 5 2 1 0 2 2 2 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ        1,510,000.00                     -                         -    1,510,000.00  
6 5 2 1 0 2 2 7 ค่าครุภณัฑต์่ ากว่าเกณฑ ์                      -                       -             50,000.00             50,000.00  
6 5 2 1 0 2 2 8 ค่าเช่าท่ีจอดรถ            48,000.00                     -    - 6,000.00             42,000.00  
6 5 2 1 0 2 2 9 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง          712,880.00                     -           397,203.00         1,110,083.00  
6 5 2 1 0 2 3 0 ค่าบริการรับฝากกล่อง                       -                       -             85,000.00             85,000.00  
6 5 2 1 0 2 3 1 ค่าหนังสือพิมพ ์                      -                       -             13,200.00             13,200.00  
6 5 2 1 0 2 3 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อท าการประเมินความคุม้ค่าให้แก่

หน่วยงาน 
                     -                       -         1,500,000.00         1,500,000.00  

หมวดค่าสาธารณูปโภค       1,093,700.00                    -          455,917.00        1,549,617.00  
6 5 2 1 0 3 0 1 ค่าโทรศัพท์            60,600.00                    -               1,800.00             62,400.00  
6 5 2 1 0 3 0 2 ค่าน้ าประปา             9,500.00                     -             11,861.00             21,361.00  
6 5 2 1 0 3 0 3 ค่าไปรษณีย ์            32,700.00                     -               9,300.00             42,000.00  
6 5 2 1 0 3 0 4 ค่าไฟฟ้า          734,100.00                     -           432,956.00         1,167,056.00  
6 5 2 1 0 3 0 5 ค่าบริการระบบอินเตอร์เนต็          256,800.00                     -                         -             256,800.00  

หมวดค่าวัสด ุ         294,400.00                    -          195,600.00          490,000.00  
6 5 2 1 0 4 0 1 ค่าวัสดสุ านักงาน          144,000.00                     -             36,000.00           180,000.00  
6 5 2 1 0 4 0 2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์            38,400.00                     -           181,600.00           220,000.00  
6 5 2 1 0 4 0 3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            80,000.00                     -    - 32,000.00             48,000.00  
6 5 2 1 0 4 0 4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว            32,000.00                     -    - 8,000.00             24,000.00  
6 5 2 1 0 4 0 5 ค่าวัสดุอื่น ๆ                      -                       -             18,000.00             18,000.00  
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รหัสป ี หมวด รหัส 
หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ ปี 65 งบประมาณจัดสรร
ภายในทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 พ.ร.บ. งปม. ปี 65 งบภายนอก เงินทุน 

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

หมวดค่าครุภัณฑ์                      -                      -                        -                         -    
6 5 3 1 0 1     ครุภณัฑ์ส านักงาน                      -                       -                         -                         -    
6 5 3 1 0 2     ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                      -                       -                         -                         -    
6 5 3 1 0 3     ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                      -                       -                         -                         -    
6 5 3 1 0 4     ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      -                       -                         -                         -    
6 5 3 1 0 5     ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                      -                       -                         -                         -    
6 5 3 1 0 6     ครุภณัฑ์ยานพาหนะ                      -                       -                         -                         -    

หมวดอาคารและที่ดินสิ่งก่อสร้าง       7,837,000.00                    -          534,968.00        8,371,968.00  
6 5 3 2 0 2 0 1 ค่าตกแต่งส านักงาน        7,837,000.00                     -           534,968.00         8,371,968.00  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์       5,072,100.00                    -                        -          5,072,100.00  
6 5 8 0 1 1     โครงการสื่อสารเสริมสร้างคณุธรรมของสังคมไทย          768,500.00                     -                         -             768,500.00  
6 5 8 0 5 1 

    
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคณุภาพ  

         239,200.00                     -                         -             239,200.00  

6 5 8 0 6 1     โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณุธรรมความด ี        4,064,400.00                    -                         -           4,064,400.00  
แผนงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม     40,963,900.00                    -                        -        40,963,900.00  

6 5 8 0 3 1     โครงการสมัชชาคุณธรรม      15,361,800.00                     -                         -         15,361,800.00  
6 5 8 0 4 1     โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่าตรฐานคณุธรรม        3,967,200.00                     -                         -           3,967,200.00  
6 5 8 0 8 1     โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย        9,939,000.00                     -                         -           9,939,000.00  
6 5 8 0 9 1     โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคณุธรรมและประเมินรับรององค์กร

คุณธรรม 
       3,078,200.00                     -                         -           3,078,200.00  

6 5 8 0 1 0 1   โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม        5,072,500.00                     -                         -           5,072,500.00  
6 5 8 0 1 1 1   โครงการครอบครัวคณุธรรมพลังบวก        3,545,200.00                     -                         -           3,545,200.00  
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รหัสป ี หมวด รหัส 
หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ ปี 65 งบประมาณจัดสรร
ภายในทั้งสิ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 พ.ร.บ. งปม. ปี 65 งบภายนอก เงินทุน 

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ       2,842,600.00                    -                        -          2,842,600.00  
6 5 8 1 5 1     โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจรติ ด้วยมิติทาง

วัฒนธรรมและมติิด้านสังคม 
       2,842,600.00                     -                         -           2,842,600.00  

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก                      -      7,643,845.97                      -          7,643,845.97  
6 5 8 2 8 8     โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง                      -       7,511,824.97                       -                         -    
                โครงการ Positive Parenting วงเงิน 9,402,000.00 บาท                       -       5,125,804.97                       -                           -    
                โครงการ Healthy Gamer วงเงิน 4,928,000.00 บาท                       -       1,182,720.00                       -                           -    
                โครงการ Family violence วงเงิน 5,555,000.00 บาท                       -       1,203,300.00                       -                           -    
6 5 8 2 4 8     โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา                      -         132,021.00                       -                           -    

เงินทุน                      -                      -        1,170,000.00        1,170,000.00  
6 5 8 0 5 9     โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร

มาตรฐานตามระบบคณุภาพ  
                     -                       -         1,170,000.00         1,170,000.00  

รวมทั้งสิ้น  88,243,000.00  7,643,845.97  10,624,916.60  106,511,762.57  

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

รายละเอียดโครงการ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)  

 
แผนงาน:   ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ   สมัชชาคุณธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ   15,361,800 บาท (สิบห้าล้านสามแสนหกหมืน่หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
   อ่ืน ๆ โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  
    โทรศัพท ์02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
ส่งเสริมคุณธรรม โดยน ากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว   
 สมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยงและรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ในการ
ขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา
ด้านคุณธรรมน าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการผลักดันนโยบาย/ วาระด้านคุณธรรมในระดับต่าง ๆ และความร่วมมือ
อาเซียน 
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 ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560-2564  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรม ต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ” โดยเน้นคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา  
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  
มีความเข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทย  

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักการขับเคลื่อนกิจกรรม  
(Big Rock) เพ่ือตอบสนองเป้าหมายย่อยที่ 1 ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 200 แห่ง ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 
400 แห่ง และตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์กร ตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและ
ด าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2565) เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และ
ท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่  
โดยในปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมและติดตามผลการด าเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับชาติในรอบปีที่ผ่านมา และส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านคุณธรรม และสอดคล้อง
กับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ให้ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือข่าย
องค์กรในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และน า
นโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการด าเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการ  
บูรณาการ การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพ้ืนที่ ที่จะน าไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ 
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 2.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกคุณธรรม กับการขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์กร 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ 
 2.4 เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงกระบวนการสมัชชาคุณธรรมบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่เหมาะกับบริบทของช่วงวัยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในยุคปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ภาวะ
วิกฤตที่ต้องใช้ระยะห่างทางสังคม 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.1.1 มีการจัดกระบวนการและเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค (ในกลุ่มจังหวัดแกนกลาง/ 

น าร่องในปีงบประมาณ 2565) และจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (ในส่วนกลาง) ที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

3.1.2 จ านวนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับ
ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 350 องค์กร 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  3.2.1 ท าให้เกิดพ้ืนที่กลางการเชื่อมโยง รวมพลัง และบูรณาการการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมที่จะน าสู่
การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  ทั้งใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ อย่างเป็นระบบ 
 3.2.2 ผู้น า บุคลากร หรือแกนน า ในหน่วยงาน องค์กร ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทุกระดับที่เข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม และสามารถ 
น าองค์ความรู้ไปแปลงสู่การปฏิบัติในองค์กร พ้ืนที่ตามบริบทของแต่ละองค์กร พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม สามารถเป็นเครื่องมือกลางในการสนับสนุนด้านวิชาการ กระบวนการ
สร้างการรับรู้ การจัดท าฐานข้อมูลต้นทุนความดีของสังคมไทย และขยายผลการด าเนินงานที่สอดคล้องตาม
แนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องด้านคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ผลผลิต 
   4.1.1 มีการจัดกระบวนการและเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ใน 4 ภูมิภาค (ในจังหวัดแกนกลาง/ 
น าร่องในปีงบประมาณ 2565) และจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (ในส่วนกลาง) ที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ   
  4.1.2 จ านวนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 350 องค์กร 
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  4.1.3 เกิดข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่าย/ ประกาศเจตนารมณ์ โดยมีเป้าหมายคุณธรรมร่วม วิธีการ 
แผนงาน และแนวทางการส่งเสริมขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามบริบทของพ้ืนที่ ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ที่เป็นผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ครอบคลุม 6 ภาคส่วนทางสังคม 
   4.1.4 ฐานข้อมูลบุคคล องค์กร เครือข่ายที่ด าเนินการด้านคุณธรรม จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายคุณธรรมเผยแพร่แก่ผู้สนใจ  
 
 4.2 ผลลัพธ์ 
  4.2.1 ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ท าให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน เครือข่าย ใหม่ที่ 
เข้าร่วมกระบวนการโดยมีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  
และองค์กรเครือข่ายที่ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วได้น าสาระส าคัญในประกาศเจตนารมณ์แปลงสู่การปฏิบัติในระดับ
องค์กร เครือข่าย  
 4.2.2 กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม น าสู่การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับ องค์กร/พ้ืนที่ อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.2.3 เกิดกลไกการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนที่ ในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับ
จังหวัด อันเป็นผลจากเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 4.2.4 องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับการด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร และเชื่อมโยงการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรม  
  4.2.5 เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับนานาชาติ  

 
4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

  4.3.1 เชิงปริมาณ 
1) จ านวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่

จะขับเคลื่อนคุณธรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 350 องค์กร 
2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ และการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 
3) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพ้ืนที่น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อ

สาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง  
4) มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคุณธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ ที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ 

ไม่น้อยกว่า 500 หน่วยงาน 
5) องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบจาก 4 ภูมิภาค จ านวน 400 แห่ง 
6) องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ในรูปแบบหนังสือ/สื่อวีดิทัศน์ ที่ได้จากกระบวนการ

สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง 
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  4.3.2 เชิงคุณภาพ 
1) องค์ความรู้ ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ มีการน าไปเผยแพร่ ต่อยอด ขยายผล

อย่างกว้างขวาง 
2) ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมระดับ

จังหวัด ภูมิภาคและระดับชาติ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและน าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ 
โดยเฉพาะในระดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม 

3) มีฐานข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรม ความดี ของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และระดับชาติ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

4) เกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดสมัชชาคุณธรรมที่องค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาสามารถเข้าถึงข้อมูลและ  
เขา้ใช้งานระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
  5.1 กลุ่มเป้าหมาย   
  ด าเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระดับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมาย และองค์กร
เครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ค าว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม โดยตั้งแต่ปี 2563  
ศูนย์คุณธรรมจนถึงปัจจุบัน ได้มีการแบ่งประเภทกลุ่มองค์กรเครือข่ายทางสังคมเพ่ือความชัดเจนในการด าเนินงาน 
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ประกอบไปด้วย   

1) องค์กรเครือข่ายภาครัฐ คือ ภาคส่วนที่ประกอบไปด้วยองค์กรก ากับทางนโยบาย และองค์กรของส่วน
ปฏิบัติ ที่เป็นส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่นับรวมกลุ่มองค์กรทางการศึกษา   

2) องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน คือ ภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ 
สถาบันส่งเสริมทางธุรกิจ ที่ด าเนินการโดยเอกชน ทั้งในรูปแบบแสวงหาก าไร และการท าธุรกิจเพ่ือสังคม  

3) องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา คือ ภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งในระดับนโยบาย และ
ระดับหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
ถึงระดับมหาวิทยาลัย  

4) องค์กรเครือข่ายทางศาสนา คือ ภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนา 5 ศาสนาหลัก ที่รัฐบาลไทย
ให้การรบัรอง   

5) องค์กรเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน คือ ภาคส่วนของสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อของรัฐและสื่อของ
ภาคเอกชน  

6) องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมหรือการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของประชาชนแต่ละประเด็นที่จัดตั้งขึ้น ทั้งโดยมีกฎหมายรองรับ 
เช่น มูลนิธิ สมาคม และไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน สมาพันธ์ฯ เป็นต้น 
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  5.2 ผู้รับประโยชน์  
  บุคลากร สมาชิก หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนกา ร
สมัชชาคุณธรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้เข้าร่วม/รับสื่อ/รับองค์ความรู้/รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์จากการจัด
กระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
  5.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  5.3.1 หน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัด อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด ศูนย์คุ้มครองจริยธรรม
ประจ าจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับท้องถิ่น/ท้องที่ และหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมอ่ืน ๆ  
  5.3.2 หน่วยงานนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชน ชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาองค์กร
ชุมชนต าบล สภาวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มสวัสดิการสังคม สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
  สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที ่12) ณ กรุงเทพมหานคร 
  สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค จังหวัดน าร่องปี 2565 และเชิญจังหวัดขยายผลใกล้เคียงร่วมกระบวนการ
สมัชชาครอบคลุมในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ภาคใต้ จังหวัดชุมพร ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครนายก หรือจังหวัดอ่ืน ๆ ตามมติคณะกรรมการจัดงาน/กรรมการ
ศูนย์คุณธรรม/ ตามข้อตกลงขององค์กรภาคีสมัชชาระดับต่าง ๆ เป็นผู้ก าหนดตามความพร้อมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือประเด็นหลักการจัดงาน 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

โครงการ: สมัชชาคุณธรรม งบประมาณ: 15,361,800 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 

กลุ่มงานสมชัชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นท่ี และกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค 

5,686,000 -   489,800 600,000 679,600 700,000 955,600 835,600  1,115,400 155,600   154,400 

1) การประชุมขับเคลื่อนและเตรียมการจัด
งานร่วมกับองค์กรภาคีในพื้นที่แต่ละภูมิภาค 

ครั้ง/
เวที 

8 1,159,200 เชียงราย 
สุราษฎร์ธานี 

อุดรธานี 
พระนครศรีอยุธยา 

  289,800 200,000 179,600 200,000  80,000 209,800    

2) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด 
คุณธรรม ระดับจังหวัดในภูมิภาค 4 ภาค 

ครั้ง/
จังหวัด 

4 2,000,000      500,000 500,000  
500,000 

 
500,000 

   

3) การประชุมสรุปผลและติดตามการขับเคลื่อน
งาน 4 ภูมิภาค 

ครั้ง/
จังหวัด 

4 622,400       155,600 155,600 155,600 155,600   

4) การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก
คณะท างานเครือข่ายทางสังคมของจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรมน าร่อง 

จังหวัด 4 1,904,400   200,000 400,000 500,000  300,000 100,000 250,000   154,400 

2. การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 6,524,300 - 50,000 50,000 100,000 250,000 250,000 1,050,000 250,000 581,700 1,050,000 1,300,000 1,321,700 270,900 
การด าเนินการก่อนงาน                 
1) การจัดเวทีระดมความคิดเห็นและเชื่อมโยง
เครือข่าย 

ครั้ง/
เวที 

10 1,159,200 กทม./ปริมณฑล  50,000 100,000 250,000 150,000 250,000 200,000  50,000 50,000 59,200  

2) การจัดเวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
(Pre–assembly) 

ครั้ง 1 421,700 กทม./ปริมณฑล        421,700     

3) การสนับสนุนงานวิชาการและการจัดท า
ข้อมูล องค์ความรู้ ก าหนดประเด็นหลัก 
(Theme) การจัดงานสมัชชาคุณธรรม 

เรื่อง 1 200,000 กทม. 50,000    100,000     50,000   

การด าเนินการช่วงการจัดงาน                 
4) การเตรียมสถานที่งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้ง 1 1,000,000 กทม./ปริมณฑล      200,000     800,000  
5) การบริหารจัดการในงาน ออกแบบเวที  
ตกแต่งสถานที่ ห้องประชุม และนิทรรศการ 

ครั้ง 1 1,500,000 กทม./ปริมณฑล      500,000   800,000  200,000  

6) การร่วมงาน/จัดนิทรรศการ ขององค์กร
ภาคี เครือข่ายจากต่างจังหวัด 

คน 1,000 1,150,000 จัดงาน กทม. เดินทาง
มาจาก 4 ภาค 

         1,000,000 150,000  

7) การจัดกระบวนการในห้องประชุมใหญ่
และห้องย่อย  

เรื่อง/
สัญญา 

1 240,000 กทม./ปริมณฑล        60,000  150,000  30,000 

8) การประชุมต่างๆ ชิ้น/ชุด - 212,500 กทม./ปริมณฑล       50,000  100,000  62,500  
การด าเนินการหลังงาน                 

39 



โครงการ: สมัชชาคุณธรรม งบประมาณ: 15,361,800 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 

กลุ่มงานสมชัชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
9) การจัดเวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กร
ภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

ครั้ง 1 240,900 กทม./ปริมณฑล            240,900 

10) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรม 

องค์ความรู้/
เรื่อง 

1 400,000 กทม./ปริมณฑล      100,000  100,000 100,000 50,000 50,000  

3. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 

1,500,000 - 40,000   50,000 460,000 200,000  100,000  100,000  200,000   50,000  200,000  100,000  

1) การติดตามถอดบทเรียนความส าเร็จ
ต้นแบบองค์กร ชุมชนท้องถ่ินคุณธรรม 

แห่ง 400 800,000 ทั่วประเทศ   50,000 300,000 200,000   100,000  50,000 100,000  

2) การจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน าองค์กรชุมชนท้องถ่ินต้นแบบเพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นพี่เลี้ยงชุมชน 

แห่ง 50 400,000 ทั่วประเทศ    100,000  100,000  100,000  100,000   

3) การจัดท าองค์ความรู้ เอกสาร สื่อเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 

เรื่อง 2 300,000 กทม./ปริมณฑล 40,000   60,000   100,000  50,000 50,000   

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมและขับเคลื่อน
คุณธรรมกับนานาชาติ 

1,077,000 -  60,000   40,000    280,600   55,000   400,000   25,000   80,000   25,000   60,000   45,000   6,400  

1) การจัดเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานภาคี
เพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมนานาชาติ 

ครั้ง/
เวที 

8 266,400 กทม./ปริมณฑล 60,000 40,000   25,000  25,000  25,000 60,000 25,000 6,400 

2) การจัดท าข้อตกลงร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานขับเคลื่อนคุณธรรมนานาชาติ 

ครั้ง/
เวที 

1 680,600 กทม./ปริมณฑล    280,600  400,000       

3) การรวบรวมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม
ขององค์กรเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 

เรื่อง 1 130,000 ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

    30,000   80,000   20,000  

5. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ จ้างเหมาบริหาร
ลูกจ้างสนับสนุนโครงการ การส่งเอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

574,500 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

38,000  31,000 53,000  51,000  48,000 46,000 43,000  61,000 58,000  51,000 50,000  44,500  

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 188,000 121,000 692,800 1,641,600 1,232,600 2,296,000 1,373,600 1,758,300 2,298,400 1,766,600 1,516,700 476,200 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 1,001,800 5,170,200 5,430,300 3,759,500 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 7 34 35 24 
หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
 

40 



9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1. จ านวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็น
องค์กรที่จะขับเคลื่อนคณุธรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 
350 องค์กร  

นับจากจ านวนหน่วยงานองค์กรทีเ่ข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาและร่วมประกาศเจตนารมณ์
ในงานท้ังในระดับภูมิภาคและระดบัชาติ 

รายงานการประชุม/ 
ใบลงทะเบียน/ 
หลักฐานประกาศ
เจตนารมณ ์

กลุ่มงานสมัชชาฯ 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม/กระบวนการสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด/ภมูิภาค ระดับชาติ และ
การขับเคลื่อนแผนด้านการส่งเสรมิคุณธรรม
แห่งชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน 

นับจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมภิาค ระดับชาติ 
และแผนด้านการส่งเสริมฯ  

ใบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงานในแต่ละ
กิจกรรม 

3. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ  
ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง ได้มีพื้นที่น าเสนอผลงาน
ด้านการส่งเสริมคณุธรรมต่อสาธารณะในงาน
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ  

นับจากจ านวนหน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วม
แสดงผลการด าเนินงานส่งเสรมิคณุธรรมของ
องค์กรในงานสมัชชาคุณธรรมระดบัจังหวัด 
ภูมิภาค ชาติ  

ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม/ข้อมูลการ
ถอดบทเรียน 

กลุ่มงานสมัชชาฯ + 
กลุ่มงานเครือข่ายฯ 

4. มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคณุธรรมในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 500 
หน่วยงาน ที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้  

นับจากจ านวนผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร ท่ีมีการ
ลงทะเบียน/กรอกข้อมูลองค์กรในระบบฐานข้อมลู
ของศูนย์คุณธรรม 

จ านวนในระบบ
ฐานข้อมลู 

กลุ่มงานสมัชชาฯ + 
กลุ่มงานสารสนเทศฯ 

5. องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 
ในรูปแบบหนังสือ/สื่อวีดิทัศน์ ที่ได้จากกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนใน
รูปแบบเอกสาร/วดีิทัศน์ หรือขององค์กรเครือข่าย
สมัชชาคุณธรรม 

จ านวนองค์ความรู้ที่มี
การเผยแพร่/หน่วยงาน
น าไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มงานสมัชชาฯ + 
กลุ่มงานสารสนเทศฯ + 

กลุ่มงานสื่อสารฯ 
ผลลัพธ์ (คุณภาพ) 

1. องค์ความรู้ ท่ีได้จากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมในระดับต่างๆ มีการน าไปเผยแพร่  
ต่อยอด ขยายผลอย่างกว้างขวาง 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการเผยแพรผ่่านสื่อ/
หน่วยงานของน าไปใช้ประโยชน ์

ช้ินงานสื่อ/องค์ความรู ้ กลุ่มงานสมัชชาฯ + 
กลุ่มงานสารสนเทศฯ + 

กลุ่มงานสื่อสารฯ 
2. ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ 
เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและน าสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
ในระดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม 

นับจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมภิาค ระดับชาติ 
และแผนด้านการส่งเสริมฯ  

ใบลงทะเบียนเข้า
ร่วมงานในแต่ละ
กิจกรรม 

กลุ่มงานสมัชชาฯ 

3. มีฐานข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรม ความดี ของ
หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสงัคมทั้งในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค และระดบัชาติ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

นับจากจ านวนผู้แทนหน่วยงาน/องค์กร ท่ีมีการ
ลงทะเบียน/กรอกข้อมูลองค์กรในระบบฐานข้อมลู
ของศูนย์คุณธรรม 

จ านวนในระบบ
ฐานข้อมูล 

กลุ่มงานสมัชชาฯ + 
กลุ่มงานสารสนเทศฯ 

4. เกิดดิจิทัลแพลตฟอรม์การจดัสมัชชาคุณธรรมที่
องค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาสามารถเข้าถึงข้อมูล
และเข้าใช้งานระบบดิจิทัลไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 

จ านวนการปฏิบตัิการ/การใช้ระบบดิจิทัล 
แพลตฟอร์มในกิจกรรมต่างๆ 

นับจากการเข้าใช้
ระบบข้อมลูดิจิทัล 
แพลตฟอร์มสมัชชา 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับ พ้ืนที่ จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการจัดสมัชชาคุณธรรมของแต่ละภูมิภาค 
  10.2 เกิดการร่วมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม รูปธรรมของการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มี
หน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบ/ด าเนินการต่อเนื่องหลังเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และระดับชาติ  
  10.3 หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถน าปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศ
เจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 
  10.4 สังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมของสังคม รวมทั้ง
ส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 3,967,200 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม   
   โทรศัพท ์02 644 9900 ต่อ 200 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ในระดับนโยบายมีการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงคุณธรรมกับการพัฒนามนุษย์ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ก าหนดเป้าหมายว่า คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  
มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย  
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คือ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมโดยให้ความส าคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้บุคคลท าความดี ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอ้ือต่อการท าความดีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
ด าเนินการมาระยะหนึ่ง ศูนย์คุณธรรม ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาแนวทาง (Guideline) ในการส่งเสริม
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คุณธรรม และเครื่องมือวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้ริเริ่มงานในส่วนของการส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  
ซึ่งเป็นภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 ข้อ (4) ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ได้ด าเนินการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมส าหรับองค์กรหรือชุมชน  
โดยมาตรฐานด้านคุณธรรม ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการวัดหรือการประเมินองค์กรเพ่ือให้คุณหรือให้โทษ แต่เป็น
แนวทางเพ่ือให้องค์กรได้มีการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้ศักยภาพและสถานการณ์ขององค์กร น าไปสู่การพัฒนาองค์กร
ให้ด าเนินงานด้านคุณธรรมได้อย่างมีระเบียบแบบแผน (ศูนย์คุณธรรม, 2562) โดยในส่วนของงานส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ได้ด าเนินการจัดท าคูมือประเมินตนเองขององคกร และเครื่องมือสงเสริมการ
พัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมส าหรับองคกร เพ่ือน าไปทดลองกับองคกรน ารอง (Pilot Project) ควบคู่ไปกับการ
ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเตรียมพัฒนางานในส่วนของกระบวนการรับรองการเป็นองค์ กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม” เพ่ือส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาตรฐานคุณธรรมและการพัฒนากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็น
ระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เอ้ือต่อการท าความดีของผู้คนในสังคม (สุริยเดว ทรีปาตี , 
2561) และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนาคุณธรรมของสังคมและสอดคล้องกับ
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ต่อไป    

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและการประเมินตนเองขององค์กรเครือข่ายทางสังคม

จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีที่เก่ียวข้องให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมขององค์กร  
 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

3.1.1 จ านวนองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมประเด็นต่างๆ สามารถ
น าไปใช้การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง  

3.1.2 สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและสมาชิกในองค์กร
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) อย่างน้อย 300 องค์กร 

3.1.3 ส่งเสริมพัฒนาแกนน าเครือข่ายทางสังคมเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณธรรม 3 เครือข่าย 
3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.2.1 องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมที่เครือข่ายทางสังคมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา

องค์กรในมิติคุณธรรม พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้ก าหนดเป็น
แนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 
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3.2.2 สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนเกิดองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและสมาชิกในองค์กร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)  

3.2.3 ส่งเสริมพัฒนาแกนน าเป็นกลไกขับเคลื่อน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้มาตรฐานคุณธรรมและ
กระบวนการรับรองพัฒนาองค์กรตนเองและขยายผลได ้
 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ผลผลิต 
4.1.1 องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม และ/หรือ องค์ความรู้กระบวนการรับรอง

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ที่เครือข่ายทางสังคมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4.1.2 องค์กรเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กร 300 องค์กร  
4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 เครือข่ายทางสังคมสามารถน ามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม

คุณธรรม ไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรและก าหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมได ้

4.2.2 เครือข่ายทางสังคมที่เป็นองค์กรคุณธรรม สมาชิกในองค์กรมีพฤติกรรมคุณธรรม 4  ประการ 
(พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) เพ่ิมข้ึน  

4.2.3 แกนน ามีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมได้ 
4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และ/หรือ องค์ความรู้กระบวนการรับรอง

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ที่เครือข่ายทางสังคมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง        
4.3.2 จ านวนองค์กร/หน่วยงาน ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจ ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิก อย่างน้อย 300 องค์กร 
4.3.3 องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
5.1 องค์กรในเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ/เอกชน ภาคศาสนา ภาคชุมชน/ประชา

สังคม/ครอบครัว ภาคสื่อมวลชน และ ภาคการศึกษา) ที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย  
5.2 องค์กรเครือข่ายทางสังคม 4 ภูมิภาค/พ้ืนที ่6 กลุ่มประเด็น 
5.3 กลไกหรือองค์กรก าหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

โครงการ: ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม งบประมาณ: 3,967,200 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐาน 850,000 ส่วนกลาง  

และ 4 ภูมิภาค 
  50,000 250,000 500,000  50,000      

1) การรณรงค์ส่งเสริมสร้างการรับรู้ในวง
กว้าง(ทุกเครือข่าย) 

- - - -             

2) การส่งเสริมสร้างโมเดลการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมตามมาตรฐานกลาง 

- - - -             

2. ส่งเสริมเครือข่ายประเด็นพัฒนาองค์กรคุณธรรมและประเมิน
รับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มประเด็น 

2,550,000 4 ภูมิภาค   100,000 800,000 700,000 350,000 500,000 100,000     

1) การสนับสนุนด้านวิชาการ 
- พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม   
- พัฒนากลไกส่งเสริมองค์กรตามมาตรฐาน
และการประเมิน    

- - - -             

2) การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กร
คุณธรรม 
- สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรมและการประเมินตนเอง 
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผล 

- - - -             

3) การส่งเสริมการรับรองยกย่ององค์กรด้าน
คุณธรรม 
- ต้ังคณะท างานประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
- ประชุมพิจารณาองค์กรตามเกณฑ์ โดยคณะ
ประเมินรับรอง 

- - - -             

5. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

567,200 ส่วนกลาง  
และ 4 ภูมิภาค 

27,000 27,000 77,000 27,000 91,400 27,000 27,000 91,400 27,000 27,000 91,400 27,000 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 27,000 27,000 227,000 1,077,000 1,291,400 377,000 577,000 191,400 27,000 27,000 91,400 27,000 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 281,000 2,745,400 795,400 145,400 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 7 69 20 4 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1) จ านวนองค์กรคุณธรรม ท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  
แก่สมาชิกในองค์กร อย่างน้อย 300 องค์กร  

นับจ านวนองค์กรเครือข่ายทาง
สังคมที่มีการส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กร 

เอกสารฐานข้อมลู
องค์กร  

กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม 

2) องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรม
หรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 

นับจ านวนองค์กรที่ผ่านกระบวนการ
รับรองเป็นองค์กรต้นแบบ 

เอกสารรายงานการ
วิเคราะห ์

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1) องค์กรคุณธรรมในภาคส่วนส าคัญทางสังคมไทย  
ที่ส่งเสรมิพัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กร 

ประเมินองค์กรผ่านระบบออนไลน์ แบบประเมินองค์กร กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม 

2) องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรม
หรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 สังคมไทยมีรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ จากองค์กรภาคส่วนส าคัญ ๆ 

สามารถใช้เป็นแบบอย่างขยายผลต่อเนื่องได้ 
10.2 มีมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self-regulation/ IQA) องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประเมิน

ตนเองเพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณธรรม และใช้ประเมินตนเองเพ่ือประเมินความเปลี่ยนแปลงได้  
10.3 กระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายให้

องค์กรที่พัฒนาองค์กรคุณธรรมสนใจ มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมมากข้ึน  
10.4 องค์ความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจากภาคส่วนส าคัญๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

ส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้ 
 

........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 9,939,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
   อ่ืน ๆ โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย  
    ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า 
    โทรศัพท ์02 644 9900 ต่อ 300, 081 530 4161 
    โทรสาร 02 644 4901-3 E-mail thanyalak@moralcenter.or.th 

1. หลักการและเหตุผล 
ปี 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดท าโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคม

คุณธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านคุณธรรมในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดับขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
ระดับข้ันที่ 5 คือ กระท าตามข้อตกลงของสังคม โดยเป็นการแสดงพฤติกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่คน
ส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับและยึดถือ ซึ่งเป็นการค านึงถึงผู้อื่นหรือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

คุณธรรมที่มีการรับรู้มากเป็นล าดับที่ 1 คือ รับผิดชอบ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 ล าดับที่ 2 คือ 
พอเพียง จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ล าดับที่ 3 จิตสาธารณะ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ล าดับ 
ที่ 4 วินัย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ ล าดับที่ 5 สุจริต จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 
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เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านคุณธรรมรายด้าน ตามช่วงวัย 4 ช่วงวัย คือ 1) Baby Boomer (อายุ
ระหว่าง 55-73 ปี) 2) Generation X (อายุระหว่าง 39-54 ปี) 3) Generation Y (อายุระหว่าง 23-38 ปี)  
4) Generation Z (อายุระหว่าง 13-22 ปี) พบว่า Baby Boomer เป็นกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านคุณธรรมสูงเป็นล าดับ 
ที่ 1 ใน 3 ประเด็นคุณธรรม คือ พอเพียง สุจริต จิตสาธารณะ Generation X มีการรับรู้ด้านคุณธรรมสูงเป็นล าดับ 
ที่ 1 ใน 2 ประเด็นคุณธรรม คือ วินัย และรับผิดชอบ ขณะที่ Generation Y และGeneration Z มีการรับรู้ด้าน
คุณธรรมทั้ง 5 ประเด็นอยู่ในระดับ 3 และ 4 ตามล าดับ ซึ่งประเด็นการรับรู้ด้านคุณธรรมของ Generation Y และ 
Generation Z นี้ มีความเชื่อมโยงกับการจัดกระบวนการกลุ่มของคณะผู้ วิจัย โดยในช่วงที่ด าเนินการนั้นมีการ 
ตั้งค าถามจากผู้เข้าร่วมใน 2 ช่วงวัยนี้ค่อนข้างมาก ตั้งแต่การตั้งค าถามว่าท าไมต้องเลือกคุณธรรม 5 ประเด็นนี้มาจัด
กระบวนการ จนถึงสามารถนิยามคุณธรรมในแบบที่ต่างจากที่มีมาได้หรือไม่ ซึ่งค าถามเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า
คุณธรรม 5 ประเด็นตั้งต้น อาจเชื่อมโยงกับชุดประสบการณ์ของคนบางช่วงวัย เช่น Baby Boomer และ 
Generation X ได้ดี แต่อาจไม่เชื่อมโยงกับชุดประสบการณ์ของ Generation Y และ Generation Z  

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมและกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่จะด าเนินการต่อไป จึงต้องให้
ความส าคัญกับช่วงวัยว่า ประเด็นคุณธรรมใดสามารถเชื่อมโยงกับชุดประสบการณ์ของคนในวัยใด และข้อมูลชุดนี้
เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีต้นทุนความรู้ด้านคุณธรรมมากพอสมควร ซึ่งโจทย์ที่ท้าทายต่อไปคือจะเปิด
พ้ืนที่ให้มีการส่งเสริมคุณธรรมในประเด็นที่หลากหลาย และแปลงความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมสู่การปฏิบัติเป็น
พฤติกรรมได้อย่างไร ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จุลนี เทียนไทย และคณะ (2563) เรื่องการสร้าง
ความเข้าใจคุณลักษณะ พฤติกรรมและทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย ที่ศึกษาคน Generation Y และ 
Generation Z ซึ่งในงานชิ้นนี้เรียกว่าชาวดิจิทัล และพบว่าคุณธรรมของชาวดิจิทัลไทยประกอบด้วย 5 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1. ความมีเหตุมีผล 2. น าไปใช้ได้จริง 3. มีความยืดหยุ่นหลากหลาย 4. ให้ความส าคัญกับความเป็นปัจเจก
ที่เพ่ิมมากข้ึน 5. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดท าโครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นไปตามภารกิจที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ข้อ (3) 
ด าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่ งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม 
เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมในสังคมไทย และเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมที่ว่า “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม” รวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดร่วมกันที่การ
พัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม  

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
สังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยองค์ความรู้ที่ด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

1. องค์ความรู้ด้านการส ารวจสถานการณ์ ที่เป็นการมองสถานการณ์คุณธรรมในปัจจุบันควบคู่ไปกับมอง
ภาพอนาคต ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ต้นทุนชีวิต/ทุนชีวิต การวิเคราะห์เอกสารและข่าว การ
สร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคต (Future scenario building and analysis)  
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2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย   
  2.1 กลุ่มเป้าหมายเชิงพ้ืนที ่(Area based) ด้วยงานพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม  
  2.2 กลุ่มองค์กรด้วยงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ข้อ (4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง 
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  

  2.3 กลุ่มภาคีวิชาการ ด้วยงานสร้างพ้ืนที่ออกแบบหรือแฮกกาธอน (Hackathon) กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม  

3. องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม ( issue based) ที่เน้นการศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมด้านการพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร รวมทั้งศึกษาและพัฒนากลไกทางสังคมที่สร้าง
แรงจูงใจในการท าความดี เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม  

โดยองค์ความรู้ทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นการเชื่อมร้อยกันของงานความรู้เชิงนโยบายและงานปฏิบัติการที่มีความ
สอดคล้องกับบริบททางสังคม ซึ่งท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
ความรู้  

 
2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือจัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2565 
 2.2 เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม 
 2.3 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม   
 2.4 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
 2.5 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 
 2.6 เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
 2.7 เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมด้านการพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร 
 2.8 เพ่ือศึกษาและพัฒนากลไกทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 3.1.1 รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 2565 ที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้)  จ านวน 1 ชุด  
 3.1.2 องค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 3.1.3 องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง  
 3.1.4 องค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 3.1.5 องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี จ านวน 2 เรื่อง  

                                                           
แฮกกาธอน (Hackathon) คือ การระดมสมองจากกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสรรค์คิดค้นแนวคิดหรือนวัตกรรมภายในระยะเวลาที่จ ากัดตามโจทย์ 
ที่ได้รับ และน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ โดยผลงานที่ชนะอาจต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การด าเนินงานจริง 
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 3.1.6 ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง 
 3.1.7 องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมด้านการพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร จ านวน 1 เรื่อง 
 3.1.8 องค์ความรู้กลไกทางสังคมท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 องค์ความรู้ด้านการส ารวจสถานการณ์ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม และ
องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (issue based) ที่น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย การออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ และการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในสังคมไทยได้ 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ผลผลิต 
 4.1.1 รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 2565 ที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้)  จ านวน 1 ชุด   
 4.1.2 องค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 4.1.3 องค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง  
 4.1.4 องค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 4.1.5 องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี จ านวน 2 เรื่อง   
 4.1.6 ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง 
 4.1.7 องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมด้านการพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร จ านวน 1 เรื่อง 
 4.1.8 องค์ความรู้กลไกทางสังคมท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
 
 4.2 ผลลัพธ์ 
 4.2.1 รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 2565 ที่น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจ 
ในการก าหนดนโยบาย การออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ และการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมใน
สังคมไทยได ้
 4.2.2 องค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม องค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม องค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี ที่น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การออกแบบการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับปฏิบัติ และการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในสังคมไทยได้ 
 4.2.3 องค์ความรู้จากการประชุมวิชาการด้านคุณธรรม องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมด้านการพัฒนาการ
สื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร และองค์ความรู้กลไกทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ที่น าไปใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ 
และการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในสังคมไทยได้ 
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 4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  4.3.1 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 และได้รับการเผยแพร่เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ อย่างน้อย 8 เรื่อง  
  4.3.2 การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 กลไกหรือองค์กรก าหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 5.2 เครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 
 5.3 ประชาชนทั่วไป 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 

โครงการ: นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย งบประมาณ: 9,939,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 

กลุ่มงานวจิัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 

1. รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย 
ปี 2565 

เร่ือง 1 3,461,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  803,500   920,300   960,700   776,500 

1) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 13-24 ปี - - 850,000 -    238,200     194,800     281,900     135,100  
2) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 41-60 ปี - - 850,000 -    238,200     194,800     281,900     135,100  
3) ส ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัด
คุณธรรม อายุ 25-40 ปี 

- - 500,000 -    134,100     115,400     115,400     135,100  

4) การวิเคราะห์เอกสารและข่าว - - 110,000 -    30,600     39,700     39,700     
5) สังเคราะห์รายงานสถานการณ์คุณธรรมใน
สังคมไทย ปี 2565 

- - 200,000 -    38,300     38,300     38,300     85,100  

6) การสร้างและวิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคต  
(Future scenario building and analysis) 

- - 800,000 -    124,100     337,300     203,500     135,100  

7) จัดเวทีน าเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรม
ปี 2565 

- - 151,000 -            151,000 

2. ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพื้นท่ี
คุณธรรม 

เร่ือง 1 500,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  128,400   135,800   135,800   100,000 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานและวางแผนกิจกรรม 

- - 128,400 -   128,400          

2) ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพื้นที่
คุณธรรม 

- - 271,600 -      135,800   135,800    

3) จัดท าองค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศ
ของพื้นที่คุณธรรมเพื่อเผยแพร่ 

- - 100,000 -            100,000 

3. พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม 

เร่ือง 1 1,000,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  121,600   328,400   328,400   221,600 

1) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 

- - 900,000 -   121,600   328,400   328,400   121,600 

2) จัดท าองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กร 
เพื่อเผยแพร่ 

- - 100,000 -            100,000 
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โครงการ: นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย งบประมาณ: 9,939,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 

กลุ่มงานวจิัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
4. พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

เร่ือง 1 1,000,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  100,000   350,000   350,000   200,000 

1) พัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 

- - 700,000 -   100,000   300,000   300,000    

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 

- - 100,000 -      50,000   50,000    

3) จัดเวทีน าเสนอผลการน ากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ 

- - 100,000 -            100,000 

4) จัดท าองค์ความรู้กระบวนการรับรองการ
เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ 

- - 100,000 -            100,000 

5. จัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) 
ออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดี 

เร่ือง 2 1,000,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  496,000   290,000   114,000   100,000 

1) พัฒนาโจทย์ในกิจกรรมแฮกกาธอน 
(Hackathon) 

- - 252,800 -   252,800          

2) ก าหนดรูปแบบกิจกรรมแฮกกาธอน 
(Hackathon) 

- - 243,200 -   243,200          

3) จัดกิจกรรมแฮกกาธอน - - 290,000 -      290,000       
4) สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมแฮก
กาธอน (Hackathon) 

- - 114,000 -         114,000    

5) จัดท าองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดีเผยแพร่ 

- - 100,000 -            100,000 

6. ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม คร้ัง 1 478,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  102,900   124,100   151,000   100,000 

1) พัฒนากรอบแนวคิดการจัดประชุมวิชาการ
ด้านคุณธรรม 

- - 102,900 -   102,900          

2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบทความ
วิชาการ (Peer review) 

- - 124,100 -      124,100       

3) จัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม - - 151,000 -         151,000    
4) จัดท าองค์ความรู้งานประชุมวิชาการด้าน
คุณธรรม 

- - 100,000 -            100,000 
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โครงการ: นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย งบประมาณ: 9,939,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 

กลุ่มงานวจิัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
7. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการสื่อสาร
อย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร 

เร่ือง 1 500,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  128,400   135,800   135,800   100,000 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานและวางแผนกิจกรรม 

- - 128,400 -   128,400          

2) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล - - 271,600 -      135,800   135,800    
3) จัดท าสรุปผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่ - - 100,000 -            100,000 
8. ศึกษาและพัฒนากลไกทางสังคมท่ี
สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

เร่ือง 1 1,000,000 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

  128,400   269,050   472,550   130,000 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานและวางแผนกิจกรรม 

- - 128,400 -   128,400          

2) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล - - 538,100 -      269,050   269,050    

3) จัดเวทีวิพากษ์ผลการศึกษา - - 203,500 -         203,500    
4) จัดท าสรุปผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่ - - 130,000 -            130,000 
9. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

1,000,000 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

  250,000   250,000   250,000   250,000 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน   2,259,200   2,803,450   2,898,250   1,978,100 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 2,259,200 2,803,450 2,898,250 1,978,100 

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 23 28 29 20 
หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ท่ีพัฒนา
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 
อย่างน้อย 8 เรื่อง  

 

จัดท าองค์ความรูไ้ด้ครบและ
เป็นไปตามแผน ปฏิบัติการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมฯ 

2. ประชุมวิชาการด้านคณุธรรม 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

จัดประชุมวิชาการได้ครบและ
เป็นไปตามแผน ปฏิบัติการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ท่ีพัฒนา
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 
และได้รับการเผยแพรเ่พื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย  
8 เรื่อง  

การน าองค์ความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ใน 3 มิติ คือ  
1. มิตินโยบาย  
2. มิติการพัฒนา 
3. มิติวิชาการ 
 

การน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ใน 3 มิติ คือ  
1. มิตินโยบาย ได้แก่ การน าข้อมลูไป
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/ก าหนด
นโยบาย เช่น ได้รับหนังสือขอข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ ไดร้ับหนังสอืเชิญให้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ/ก าหนดนโยบาย ฯลฯ 
2. มิติการพัฒนา เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
(อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เวบ็ไซต์ ฯลฯ) 
ได้รับหนังสือเชิญให้ความรู ้ฯลฯ 
3. มิติวิชาการ เช่น การอ้างอิงผลงาน การได้รบั
หนังสือเชิญให้ความรู้ ฯลฯ 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมฯ 

2. ประชุมวิชาการด้านคณุธรรม
ที่เกิดการน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปใช้ เผยแพร่  
ขยายผล หรือต่อยอดอย่างน้อย 
1 ครั้ง 
 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เกิดการน าองค์ความรู้ด้านการส ารวจสถานการณ์ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 
และองค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม (issue based) ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย การออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ และการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมในสังคมไทยได้ 
 

........................................... 
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โครงการประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

 
แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 3,078,200 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
     งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม   
   โทรศัพท ์02 644 9900 ต่อ 200 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ เทคนิควิธีการ ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตร
ส าหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม ให้กับองค์กร
ภาคีภาคส่วนส าคัญ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง 
สถาบันศาสนา สถาบันธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา และค่านิยมในสังคมไทยตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) และยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกันฯ ทุจริต ระยะที่ 3 รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาคีทางวิชาการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินรับรองมาตรฐาน สร้างหลักสูตรส าหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีระบบการประเมินผลสู่การรับรอง
ยกย่ององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งในปี 2564 ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
พัฒนากระบวนการส่งเสริม เป็นองค์การมหาชนน าร่องการเป็นองค์กรคุณธรรม และในปี 2565 จะขยายผลไปสู่การ
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พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองในกลุ่มสาขาวิชาชีพที่ส าคัญ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
หรืออาชีพส าคัญที่สงวนให้คนไทย เช่น นวดไทย เสริมสวย เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้คุณธรรมถูกน าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิชาชีพและส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง เป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  
20 ป ีซึ่งท าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมส าหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรส าหรับผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรส าหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม  

2.2 เพ่ือพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เพ่ือให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่างๆ และพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2.3 เพ่ือเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม  
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.1.1 มีหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ส าหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน

คุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
3.1.2 มีวิทยากรคุณธรรมและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณธรรม 

ในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผลในสังคม อย่างน้อย 200 คน 
3.1.3 มีภาคีความร่วมมือร่วมสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 

อย่างน้อย 5 องค์กร 
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  3.2.1 สร้างหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมส าหรับวิทยากรที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและภารกิจ
ของวิทยากรในการขับเคลื่อนงานระดับต่าง ๆ  
  3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรคุณธรรมและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมเป็นกลไก
ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผล องค์ความรู้ไปสู่องค์กรต่าง ๆ ในสังคม 
  3.2.3 ภาคีความร่วมมือร่วมสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมให้ขับเคลื่อนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมที่
หลากหลายตามบริบทความต้องการของเครือข่ายทางสังคมประเด็นนั้น ๆ 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ผลผลิต 
  4.1.1 มีหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมที่เนื้อหาสาระส าคัญสามารถน าไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมได้ 
  4.1.2 มีองค์กรภาคีขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผล  
  4.1.3 มีองค์กรภาคีที่น าองค์ความรู้ เครื่องมือ หลักสูตร ไปขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร
และเครือข่ายต่าง ๆ 
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  4.2 ผลลัพธ์ 
  4.2.1 วิทยากรที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณธรรม 
จะเกิดความตระหนักในการพัฒนาองค์กรตนเอง 
  4.2.2 มีองค์กรภาคีขับเคลื่อนคุณธรรม เข้มแข็งเพราะมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถประยุกต์กับงานตามภารกิจ เกิดองค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์จริงสามารถสื่อสารเผยแพร่ขยายผลได้ 
  4.2.3 องค์กรเครือข่าย น าองค์ความรู้ เครื่องมือ หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ไปใช้ในองค์กรและ
รวมถึงท าหน้าที่เป็นแกนน าเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมให้เพ่ิมข้ึนในสังคม 
  4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  4.3.1 จ านวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ส าหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
คุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
  4.3.2 จ านวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย 50 คน และผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรม อย่างน้อย 100 คน 
 
  5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 

5.1 บุคลากรขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่มประเด็น ได้แก่ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชนและประชาสังคม ศาสนา และสื่อมวลชน 

5.2 องค์กรหน่วยงานภาคีทางวิชาการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประเมินรับรองมาตรฐาน 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โครงการ: พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 

และประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
งบประมาณ: 3,078,200 บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. การพัฒนาวิทยากรและผู้น าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม 580,000 4 ภูมิภาค   20,000   20,000  500,000 20,000   20,000 
1) การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม 

- - - -             

2) ประสานเชิญชวนเครือข่ายภาคีพัฒนา
ยกระดับเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมหรือภาคี
เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ 

- - - -             

3) จัดอบรมตามแผนงาน - - - -             
4) ประเมินผลหลักสูตรและจัดท าข้อมูล
ท าเนียบ วิทยากร 

- - - -             

2. บริการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม 800,000 4 ภูมิภาค   500,000   100,000   100,000   100,000 
1) ประชุมทบทวนพัฒนาหลักสูตร ที่
เหมาะสมกับสังคม 

- - - -             

2) ก าหนดปฏิทินอบรมและประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น web site FB 

- - - -             

3) เปิดลงทะเบียน ทั้งรูปแบบระบบ online 
และรูปแบบทั่วไป 

- - - -             

4) ด าเนินการอบรม ตามปฏิทินทุกหลักสูตรที่เปิด - - - -             
3. พัฒนาภาคีส่งเสริมสร้างหลักสูตรร่วม (เชิงรุก) 700,000 4 ภูมิภาค   20,000 300,000 20,000 300,000 20,000  200,000  20,000  
1) ประสานเชิงนโยบายกับหน่วยงานภาคี - - - -             
2) ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน/ MOU/
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

- - - -             

4. จัดเวทีประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ 722,200 4 ภูมิภาค      722,200       
5. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

276,000 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000  

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 23,000 23,000 563,000 323,000 43,000 1,165,200 43,000 523,000 163,000 23,000 43,000 143,000 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 609,000 1,531,200 729,000 209,000 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 20 50 23 7 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ
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9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) กลุ่มงานส่งเสรมิ
คุณธรรมเครือข่าย

ทางสังคม 
1. จ านวนหลักสตูรการส่งเสริมคณุธรรม ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม อย่างน้อย 3 
หลักสตูร 

นับหลักสตูร เล่ม/คู่มือหลักสตูร 
 

2. จ านวนวิทยากรและผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่น าองค์
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ขยายผลขับเคลื่อนคุณธรรม 
อย่างน้อย 150 คน  

นับจ านวนคน รายงานการอบรมและรายชื่อ
ผู้เข้าอบรมแตล่ะหลักสูตร 

3. จ านวนองค์กรภาคี ท่ีเข้ามามสีว่นร่วมในการขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กร อย่างน้อย 5 องค์กร  

นับจ านวนองค์กร ฐานข้อมูล / ใบลงทะเบียน 

4. จ านวนองค์ความรู้และนวตักรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม ในบริบทต่างๆของสังคม อย่างน้อง 4 ช้ิน/เรื่อง 

นับองค์ความรู ้ เล่มองค์ความรู้  
วีดีทัศน์ / สื่อแผ่นพับ 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1. หลักสูตรการส่งเสริมคณุธรรม ที่เหมาะสมกับองค์กร
ภาคส่วนส าคัญทางสังคมทั้ง 6 ภาคส่วน  

ประเมินผล ผ่านระบบ
ออนไลน ์

แบบประเมินผลการอบรม 
รายงานการประเมินผล 

2. ผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
สามารถน าความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ในองค์กรตนเอง 

นับจ านวนผู้น าที่น าไป
ความรู้ไปใช้ในองค์กร 

รายงานการติดตามผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ในการน าความรู้

ไปใช้ขับเคลื่อนงาน 
3. องค์กรภาคี ท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในการ น าองค์ความรูไ้ป
ใช้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในองค์กรตนเอง และ
ขยายผลไปสู่สังคม 

ส ารวจ/รายงานองค์กรภาคี 
ผ่านระบบออนไลน ์

เอกสารข้อมลู/รายงาน 

4. องค์ความรู้และนวตักรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
ที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆของสังคม  

ประเมินการใช้องค์ความรู้
ผ่านระบบออนไลน ์

แบบประเมินการใช้องค์
ความรู ้

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่สนใจพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมและต้องการความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักคิด กระบวนการ วิธีการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง มีหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมสามารถ
เลือกเข้ารับการอบรมได้ 

10.2 มีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเป้าหมายอุดมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมและยินดี 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศู นย์คุณธรรมและ ภาคี
เครือข่ายอ่ืน ๆ  

10.3 องค์กรต่างๆ ในสังคม มีผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน าความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
คุณธรรมในองค์กรตนเองได้ 
  10.4 องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่พัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมและมีกระบวนการในการประเมินตนเอง 
ต้องการผู้ประเมินภายนอกเพ่ือรับรององค์กรคุณธรรม สามารถใช้บริการจากผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมไปประเมิน
ส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ ได้  

........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม 

 

แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 5,072,500 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
   อ่ืน ๆ โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  
    โทรศัพท ์02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยหนึ่งในเป้าหมายส าคัญของ
การพัฒนานั้น คือ ประชาชนคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และสุขภาวะที่ดี การที่จะท าให้เป้าหมาย
ของประเทศชาติบรรลุผลได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีต้นแบบที่ดี ได้รับการประกาศ เชิดชูเกียรติ เป็นที่
ยอมรับในสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีตัวแบบที่ดี ที่ จะช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืน สิ่งส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในจุดเล็ก ๆ และส่งต่อ
ความส าเร็จนั้นสู่ผู้อ่ืนจนเป็นที่ประจักษ์ ยกตัวอย่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตปกติของผู้คน 
ส่วนใหญ่ จนส่งผลต่อความเครียด แรงกดดัน และแสดงออกเชิงพฤติกรรมทั้งด้านบวก และด้านลบตามสภาพปัญหา
และภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล จากวิกฤติดังกล่าว ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพ  
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ในการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในระดับสากลทั้งเรื่องมาตรการของรัฐ ระบบสาธารณสุข และที่ส าคัญคือ 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พบว่า มีปรากฏการณ์ 
เรื่องราวดี ๆ จากประชาชน หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ได้ร่วมมือท าสิ่งดี ๆ สละแรงกาย แรงใจ ทรัพย์สินส่วนตัว ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ อาทิ การผลิตน้ ายา
และหน้ากากอนามัย การเปิดโรงอาหารทานฟรี ข้าวแลกปลา ตู้ปันสุข คูปองอาหาร ข้าวปลาราคาถูก ไถ่ของจ าน า
เพ่ือช่วยชาวบ้าน การจัดท าสื่อ เพลง คลิป สาระความรู้ที่สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสังคม การบริจาค (แจกของ 
แจกเงิน) รวมถึงการรักษาวินัยของตนเอง เพ่ือให้การแพร่ระบาดน้อยลง การทุ่มเทท างานของแพทย์/พยาบาล/
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสามัคคี มีคุณธรรมของคนไทยทั้งชาติ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
ประเทศไทยฝ่าฟันและลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดได้ โดยได้สะท้อนถึงความมีคุณธรรมของคนไทย  
ซึ่งสอดคล้องกับผลส ารวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับ Super Poll ที่ท าการส ารวจเรื่อง พลังคุณธรรมคนไทย 
ชนะโควิด-19 กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน 
(Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพ้ืนที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จ านวน 3,010 ตัวอย่าง 
โดยด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2563 พบว่า คุณธรรมที่ท าให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นวิกฤต 
โควิด-19 ได้ ร้อยละ 66.3 ระบุ ความมีวินัย รองลงมาคือร้อยละ 49.3 ระบุ ความรับผิดชอบ ร้อยละ 38.0 ระบุ
ความพอเพียง ร้อยละ 34.9 ระบุ ความมีน้ าใจ ร้อยละ 34.6 ระบุ ความสามัคคี ร้อยละ 32.2 ระบุ การพึ่งพาตนเอง 
และอ่ืนๆ ได้แก่ คุณธรรมจิตอาสา ความซื่อสัตย์สุจริต และความอดทนอดกลั้น ตามล าดับ 

ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ตระหนัก
ถึงสภาพปัญหาด้านคุณธรรม การเห็นต่างทางความคิด ของคนต่างช่วงวัยที่ปรากฏในสังคมไทยขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการสร้างสมประสบการณ์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การซึมซับวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ บุคคลที่เป็น
แบบอย่างควรค่าแก่การยกย่องในอดีตที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง และการเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร การเลือกบริโภคสื่อที่มีลักษณะการยุยง ปลุกปั่น ให้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง จนท าให้เกิดปัญหาข้อ
ขัดแย้ง ความเห็นต่าง ช่องว่างระหว่างวัย ตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน และสังคม 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงการส่งเสริมยกย่องความดีในทุกรูปแบบ ได้เล็งเห็นคุณค่าของความดี ที่ปรากฏใน
สถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นควรที่จะค้นหาบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เป็นต้นแบบด้านพฤติกรรมเชิงบวก ที่ควรค่าแก่การ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและนานาประเทศ เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์
ประเทศไทยให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรมของคนไทย และความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยให้แพร่หลายสืบไป   

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในแต่ละ Sector ของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้าน

คุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง  
2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมและระบบที่มีคุณธรรม ให้เป็น 

ที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาชาติ 
2.3 เพ่ือสื่อสาร รณรงค์ และขยายผลความดีท่ีควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นแนวทางต่อการน าไปปรับใช้และ

ขยายผลในสังคมไทย  
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3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ  
3.1.1 จ านวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ที่ควรค่าแก่การยกย่อง ประจ าปี 200 คน โดยผ่านกระบวนการ

ความร่วมมือกับสื่อมวลชน และกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของกรรมการศูนย์คุณธรรม   
3.1.2 จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในประเภทต่าง ๆ 100 องค์กร  
   - องค์กรภาคธุรกิจเอกชน    - สถาบันการศึกษา/ โรงเรียนคุณธรรม  
   - องค์กรชุมชน/ หมู่บ้านและชุมชนเมือง   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.3 จ านวนส่ือที่ส่งเสริมคุณธรรม 9 ประเภท  

- ประเภทละคร     - ประเภทรายการวิทยุ 
- ประเภทภาพยนตร์    - ประเภทรายการโทรทัศน์  
- ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย - ประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์  
- ประเภทโฆษณา     - ประเภทสื่อดิจิทัล  
- ประเภทบทเพลง 

 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อๆ) 
 3.2.1 กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ขั้นต้น คือ เป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ได้มีส่วนในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และน าหลักเกณฑ์นั้นไปสื่อสารรณรงค์ในองค์กรและต่อประชาชน รวมถึงเป็นแมวมองในการค้นหา  
และเสนอชื่อบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ซึ่งการมีส่วนร่วมเช่นนี้ จะท าให้ทุกฝ่ายเป็นเจ้าของโครงการนี้  
และจะมุ่งม่ันท างานให้เป็นผลส าเร็จด้วยกัน  
 3.2.2 การสรรหา คัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบ ที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่โดดเด่น หรือปรากฏชัดเจน
เป็นแบบอย่างนั้น ประชาชนทั่วไปสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ในรูปแบบของการเสนอเรื่องราว ผ่านการประกวด
สื่อ รณรงค์ และการเสนอชื่อพร้อมเรื่องราวโดยง่าย จะเป็นการสร้างกระแสในการท าความดี ให้คนท าดีมีพ้ืนที่ยืน 
ซึ่งจะเป็นเครือข่ายหรือแมวมองด้านความดีให้กับสังคมไทยในระยะยาว  
 3.2.3 บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง จะได้รับการสื่อสารเผยแพร่ไปยังสาธารณะ  
ด้วยการเสนอเรื่องราว หลักคิด และผลลัพธ์ของการท าความดี ที่จะท าให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักเรื่องการท าความดี 
ที่ไม่ต้องเดี๋ยว หรือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขและความส าเร็จ  
 3.2.4 รัฐบาลไทย โดยหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีในโครงการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
บุคคล องค์กรที่จะใช้ประโยชน์ในการศึกษา เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรของชาติด้วยต้นทุนความดีที่มีในประเทศ  
 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ผลผลิต 
4.1.1 จ านวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ที่ควรค่าแก่การยกย่อง ประจ าปี 200 คน โดยผ่านกระบวนการ

ความร่วมมือกับสื่อมวลชน และกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับต่าง ๆ ภายใต้นโยบายของกรรมการศูนย์คุณธรรม   
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4.1.2 จ านวนองค์กรที่มกีารส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในประเภทต่าง ๆ 100 องค์กร  
   - องค์กรภาคธุรกิจเอกชน    - สถาบันการศึกษา/ โรงเรียนคุณธรรม  
   - องค์กรชุมชน/ หมู่บ้านและชุมชนเมือง   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1.3 จ านวนส่ือที่ส่งเสริมคุณธรรม 9 ประเภท  

- ประเภทละคร     - ประเภทรายการวิทยุ 
- ประเภทภาพยนตร์    - ประเภทรายการโทรทัศน์  
- ประเภทคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย - ประเภทสื่อ สิ่งพิมพ์  
- ประเภทโฆษณา     - ประเภทสื่อดิจิทัล  
- ประเภทบทเพลง 

4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 บุคคล และองค์กรที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง ได้รับการยอมรับทางสังคม 

และเป็นแบบอย่างทีดี่ให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในสังคมไทย  
4.2.2 บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จะเกิดกระแสยอมรับและขยายผลมากขึ้น เกิดแบบอย่างที่

หลากหลายกระจายไปตามกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไทย 
4.2.3 ประเทศไทย มีต้นแบบความดีทั้งในลักษณะบุคคล ลักษณะกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มากขึ้น สามารถพัฒนา

และขยายผลไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เกิดการลอกเลียนแบบ การปรับใช้จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 จ านวนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมของ

สังคมไทย ตามเป้าหมายแผนงาน  
4.3.2 จ านวนองค์กรความร่วมมือ เพ่ือการด าเนินโครงการแบบมีส่วนร่วม ทั้งระดับนโยบาย และระดับ

เครือข่ายปฏิบัติ 
4.3.3 ประชาชน ได้รับทราบและเห็นแบบอย่างด้านต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน และสื่อทุกช่องทาง ไม่น้อยกว่า 

1,000,000 คน  
 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
5.1 ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในการส่งเสริมบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม  
5.2 บุคคลและองค์กรที่ท าการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยในแต่ละ Sector  
5.3 เกิดต้นแบบที่หลากหลายและได้รับการขยายผลไปสู่สังคมไทยทุกพ้ืนที่ เป็นแบบอย่างให้กับเด็กและ

เยาวชน คนรุ่นใหมใ่นระยะต่อไป  
5.4 รัฐบาลไทย ได้รับการชื่นชม ในการสร้างพลังบวกให้กับสังคมไทย สามารถสร้างเสริมภาพลักษณ์ 

ที่ดีงาม ด้วยการส่งเสริมยกย่องบุคคล และองค์กรที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีงามต่อนานาชาติ  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

7. สถานที่ด าเนินการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์กรภาคีเครือข่ายกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด  
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โครงการ: ส่งเสริมและขยายผลบคุคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม งบประมาณ: 5,072,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสือ่สารและรณรงค์ทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. ค้นหาบุคคล องค์กร สื่อ ละคร คลิป 
ภาพยนตร์ และอื่นๆ เพื่อช่ืนชมยกย่อง
ประจ าปี 

บุคคล 200 3,217,625 ท่ัวประเทศ   62,600   530,375   1,498,750   1,125,900 
องค์กร 100 

สื่อ 
(ประเภท) 

9 

1) จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ คณะ 1 - ส่วนกลาง             
2) จัดประชุมคณะท างานคัดเลือกผลงานแต่ละ
รายการ (บุคคล/องค์กร/สื่อ 9ประเภท) 

คณะ 
(9+2) 

11 - ส่วนกลาง             

3) แถลงข่าว สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

งาน 1 - ส่วนกลาง             

4) บริหารจัดการจัดพิธีประกาศรางวัล/ มอบ
รางวัล เชิดชูเกียรติ 

งาน 1 - ส่วนกลาง             

2. ถอดความรู้จัดท าสื่อขยายผลความดีสู่สังคมไทยรูปแบบต่างๆ 650,000 กทม./ตจว.      250,000   400,000    

1) ถอดความรู้ผลงาน บุคคลที่มีพฤติกรรม
สะท้อนคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ต้นแบบ และสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม จัดท า
รายงาน และจัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ 

ชุด/
โครงการ 

1 - กทม./ตจว.             

2) จัดท าคลิปผลงาน 3 ประเภทรายการ 
(บุคคล/องค์กร/สื่อ) 

คลิป 3 - กทม./ตจว.             

3. เช่ือมโยงบุคคล องค์กร สื่อ ละคร คลิป ภาพยนตร์ และอื่นๆ 
เพื่อสร้างพื้นท่ีกลางในการและเปลี่ยนเรียนรู้ 

1,016,000 กทม./ตจว.   254,000   254,000   254,000   254,000 

1) ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมโดย
สร้างความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ 

ตอน
  

48 - กทม./ตจว.             

2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบุคคล/องค์กรต้นแบบ 
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

ครั้ง
  

4 - กทม./ตจว.             

5. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

188,875 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

  47,200   47,200   47,200   47,275 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน   363,800   1,081,575   2,199,950   1,427,175 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 363,800 1,081,575 2,199,950 1,427,175 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 7 21 43 29 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1. จ านวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ควรค่าแก่การยกย่องประจ าปี รวม 
200 คน/ปี โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือกับสื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย 
และกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับต่างๆ ภายใต้นโยบายของกรรมการศูนย์
คุณธรรม   
2. จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง 
ในประเภทต่างๆ 100 องค์กร ได้แก่ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน/ 
หมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการศึกษา/ โรงเรียนคุณธรรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. จ านวนสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม 9 ประเภท (ละคร/ ภาพยนตร์/ คลิปวิดีโอ
สั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย/ โฆษณา/ บทเพลง/ รายการวิทยุ/ รายการ
โทรทัศน์/ สื่อ สิ่งพิมพ์/ สื่อดิจิทัล) 

หลักฐานเอกสาร แบบติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

ตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด โครงการ 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

โดยกลุม่งานสื่อสาร
และรณรงค์ทางสังคม 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1. บุคคล และองค์กรที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง  
มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ในระบบ 
2. บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม กระจายไปตามกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมไทย 
3. ประเทศไทย มีต้นแบบความดีทั้งในลักษณะบุคคล ลักษณะกลุ่มองค์กรต่างๆ 
ที่มากข้ึน สามารถจะพัฒนาและขยายผลไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
เกิดการลอกเลียนแบบ การปรับใช้จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน  

ความหลากหลาย 
ตามจ านวนกลุ่ม 

เป้าหมายในแต่ละ 
sector 

การสัมภาษณ์ และ
การตอบรับ จาก
ภาคีเครือข่ายที่

สนับสนุนโครงการ 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

โดยกลุม่งานสื่อสาร
และรณรงค์ทางสังคม 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เพ่ิมจ านวนคนดี องค์กรดี ในสังคมไทย ท าให้เกิดเป็นพลังส าคัญ ที่จะร่วมกันพัฒนาชาติไทย ให้เป็น

ประเทศท่ีอุดมไปด้วยความดีงาม ควรค่าแก่การยกย่อง  
10.2 ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่คนท าดี ได้รับโอกาส และมีพ้ืนที่ยืนทางสังคม ท า

ให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมจะเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมต่อไป  
10.3 มีองค์ความรู้ที่เป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของประเทศ ภายใต้แนวคิด การลงมือมือให้เห็น 

เป็นเรื่องส าคัญมากกว่าค าสอน  
 

........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ชื่อโครงการ  ครอบครัวคุณธรรมพลังบวก  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 3,545,200 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
   อ่ืน ๆ โครงการส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม   
   โทรศัพท ์02 644 9900 ต่อ 200 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ซ่ึงมีพฤติกรรมเสี่ยง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกันด้าน
ครอบครัวและชุมชนที่อ่อนแอลงเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครอบครัวและชุมชนด าเนินชีวิต อย่างเร่งรีบ
และขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาดทักษะ
ในการเล่นบทบาทพ่ีเลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีตที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ท าให้การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา
โดยธรรมชาติขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พ่ึง  

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์คุณธรรมได้ทดสอบการน าเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ระบบ 
พ่ีเลี้ยงในชุมชน โดยด าเนินงานน าร่องในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ๆ ละ 3 ชุมชน ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา 
สุราษฎร์ธานี สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพ่ือให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชน
ครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืน ดังนี้   
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1) พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยงและน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคม 
ที่ไร้ความรุนแรง 

2) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยั่งยืน   
3) พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคนท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับ

วัยของเด็กและเยาวชน เพ่ือน าไปสู่แผนของประเทศ 
กระบวนการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสู่ความส าเร็จของโครงการ 
การด าเนินงานโครงการ คือกลไกที่ส าคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ เพ่ือสร้างการเชื่อมโยง 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชน โดยเริ่ม
จากการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน พัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่นเพ่ือเป็นนักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น  
ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกับพ่ีเลี้ยงชุมชน จนเกิดทีมคณะท างานที่มีทั้งผู้ใหญ่และแกนน าเด็ก 
เยาวชนที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนงานสู่กลไกการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาเครือข่ายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย
รูปแบบ เมื่อเกิดความเข้มแข็งและพ้ืนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานด้วยตนเอง ก็จะเกิดความยั่งยืนในการ
ท างาน โดยภาครัฐและเอกชนจะเป็นกลไกสนับสนุนที่ส าคัญต่อไป (ดังแผนภาพ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก และพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนา โดยการเชื่อมโยง และสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้ และการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
  

 การด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้  
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน ด้วย 5 ทักษะส าคัญ คือ 1) ทักษะพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาในชุมชน 2) ทักษะพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก 
ตามวัย 3) ทักษะบริหารจัดการความรุนแรงความขัดแย้ง 4) ทักษะการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหากรณี 
เด็กติดเกมและความรุนแรง 5) ทักษะการให้ความช่วยเหลือ  
 
 
 
 

   

จิตวทิยาพลงับวก 

 

แกนน า 
พลงับวก 

ภาคีเครือข่าย ชุมชน อปท. จังหวดั 

พีเ่ลีย้งชุมชน 
(อพม./อสม.) 

กจิกรรม กลไก คน 
C B A 

A 

B 

C 

พฒันาศักยภาพคนท้องถิ่น 

พฒันากลไกการมีส่วนร่วม 

พฒันากจิกรรมสร้างสรรค์ 

แกนน าพลงับวกท้องถิ่น 

ภาคีเครือข่ายท้องถิ่น 

กจิกรรมพฒันา 

69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดง 5 ทักษะขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ทักษะพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาครอบครัว ทักษะพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในชุมชน 
ทักษะการเฝ้าระวัง ทักษะการส่งต่อและทักษะการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการท างานร่วมกับ 4 ชุมชนในพื้นที่ โดยใช้ขั้นตอนการด าเนินงานแบบ หลักบันได 3 
ขั้นสู่การเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต (จิตวิทยาเชิงบวก) (ดังแผนภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพ แสดงหลักบันได 3 ขั้น สู่การเป็นพี่เล้ียงในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต (จิตวิทยาเชิงบวก) โดยเริ่มจากกิจกรรมที่มีในชุมชนเป็น
แม่เหล็กดึงดูดการมีส่วนร่วม และใช้โอกาสในการรวมตัว เพื่อพัฒนา 1.พัฒนาแกนน าคณะท างานด้านครอบครัว ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นองค์ประกอบ  
โดยผู้ใหญ่เป็นตัวแทนมาจากบ้าน ชุมชน และโรงเรียน ผู้น าชุมชน ผู้น าาาสนาที่มีพลังทางสังคม คณะท างานจะท าหน้าที่ส ารวจ ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม
และทุนชีวิต เพื่อน าฐานข้อมูลที่ได้จากการฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกมาพัฒนาเป็นแผน  2.พัฒนาแกนน าหลักเป็นกระบวนการเพื่อถอดบทเรียน และใช้
โอกาสนี้เพิ่มสมรรถนะด้านที่เกี่ยวข้องไปด้วย 3.สุดทา้ยตัวแทนและคณะท างานจะได้รับการพัฒนาเป็นแกนน าพลังบวกด้วยการพัฒนาทักษะ 5 ด้าน  

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมเล็งเห็นว่าครอบครัวเป็นฐานรากที่ส าคัญของชุมชนและสังคมในการบ่มเพาะเด็ก
เยาวชน การเรียนรู้สิทธิหน้าที่พ้ืนฐาน วินัยและความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ก่อให้เกิดมีความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์และสร้างภูมิคุ้มกันก่อนออก
สู่สังคมภายนอก พร้อมทั้งให้ครอบครัวพลังบวกเป็นแบบอย่างของการสร้างครอบครัวใหม่ในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้
การท างานมีความต่อเนื่องและเกิดครอบครัวพลังบวกในแต่ละเขตพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ศูนย์คุณธรรม จึงน าเสนอ 
โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก เพ่ือน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพ่ือพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิตต่อ
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ผู้ปกครอง ไปสู่การปฏิบัติพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงในชุมชน ที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก และพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา โดยการเชื่อมโยงและการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้จากการท างานอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบพ่ีเลี้ยง
ชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน และสร้างครอบครัวน าร่องระดับอ าเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม และจังหวัดใกล้เคียง 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 พัฒนาครอบครัวพลังบวกน าร่องระดับอ าเภอ ที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม 

ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ ให้เป็นครอบครัวพลังบวก 
2.2 ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนโดยการถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง

ที่ปรึกษาในชุมชน  
2.3 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย สู่การขยายผลเพ่ือต่อยอดสิ่งดีๆ ขยายผลสู่สังคม 

ชุมชนต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.1.1 เกิดครอบครัวพลังบวกน าร่อง 50 ครอบครัว 150 คน 
3.1.2 เกิดระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ระดับอ าเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม 
3.1.3 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย 1 ระบบ 
3.2   เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.2.1 พัฒนาครอบครัวพลังบวกน าร่องในระดับอ าเภอ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

มีทัศนคติ และพฤติกรรมด้านบวกเพ่ิมข้ึน 
3.2.2 ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน โดยพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง 

และพัฒนาเด็กในพื้นที ่
3.2.3 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน และเครือข่าย สู่การขยายผลเพ่ือต่อยอดสิ่งดีๆ ขยายผลสู่

สังคม ชุมชนต่อไป 
 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ผลผลิต 
4.1.1 องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพัฒนาครอบครัวพลังบวก อย่างน้อย 3 เรื่อง 
4.1.2 เกิดครอบครัวพลังบวกน าร่อง 50 ครอบครัว สมาชิกอย่างน้อย จ านวน 150 คน 
4.1.3 เกิดกลไกระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ระดับอ าเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม อย่างน้อย 4 กลไก  
4.1.4 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย 1 ระบบ 
4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพัฒนาครอบครัวพลังบวก สามารถน าไปใช้ในการสื่อสาร เป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวได้ 
4.2.2 พัฒนาครอบครัวพลังบวกน าร่องในระดับอ าเภอ ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถท ากิจกรรมสร้างสรรค์ 

มีทัศนคติ และพฤติกรรมด้านบวกเพ่ิมข้ึน 
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4.2.3 ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน โดยพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง 
และพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ 

4.2.4 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่ายสู่การขยายผลเพื่อต่อยอดสิ่งดีๆ ขยายผลสู่สังคม 
ชุมชนต่อไป 

4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 เกิดครอบครัวพลังบวกน าร่อง 50 ครอบครัว จ านวน 150 คน 
4.3.2 เกิดระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน ระดับอ าเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม 
4.3.3 พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย 1 ระบบ 

 

5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
5.1 แกนน าผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนชุมชน สาธารณสุข การศึกษา พม. สท. ฯลฯ 
5.2 เด็กเยาวชน ครอบครัว  

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ชุมชน ต าบล อ าเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

โครงการ: ครอบครัวคุณธรรมพลังบวก งบประมาณ: 3,545,200 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ:  
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. แกนน าพลังบวก 700,000 4 ภูมิภาค    140,000  420,000      140,000 
1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
คณะท างานพัฒนาครอบครัวฯ 

- - - -             

2. ส่งเสริม ภาคีครอบครัว (ระดับจังหวัด) 1,000,000 4 ภูมิภาค     600,000  400,000      
1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คณะท างานพัฒนาครอบครัว และแกนน า
จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

- - - -             

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาคีครอบครัว” 
และติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
(ด้วยระบบ KM conference) 

- - - -             

3. ครอบครัวพลังบวก  1,000,000 4 ภูมิภาค       800,000   200,000   
1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพลังบวก 
(2 วัน) จ านวน 3 ค่าย /จังหวัดให้กับ
ครอบครัวในพื้นที่ในระดับต าบล/อ าเภอ 
จ านวน 50 ครอบครัว ประมาณ 150-200 
คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด 

- - - -             

2) จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วัน
ครอบครัวยิ้ม”จ านวน 3 ครั้ง/จังหวัด 

- - - -             

4. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

845,200 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

37,500 37,500 37,500 142,500 37,500 37,500 37,500 177,500 63,500 37,500 142,500 56,700 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 37,500 37,500 37,500 282,500 637,500 457,500 1,237,500 177,500 63,500 237,500 142,500 196,700 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 112,500 1,377,500 1,478,500 576,700 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 3 39 42 16 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1) เกิดครอบครัวพลังบวกน าร่อง 50 ครอบครัว 150 คน จ านวนครอบครัวพลังบวก เอกสารใบลงทะเบียน

การเขาร่วมกิจกรรม 
กลุ่มงานส่งเสรมิ

คุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม 2) เกิดระบบพี่เลี้ยงท่ีปรึกษาในชุมชน ระดับอ าเภอ  

ใน 4 จังหวัดคุณธรรม 
จ านวนกลไก คณะท างาน ประกาศ/ค าสั่ง 

แต่งตั้ง 
3) พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน และเครือข่าย  
1 ระบบ 

ติดตามการรายงานผล เอกสารรายงาน
ข้อมูลที่จัดเก็บ 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1) องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพัฒนาครอบครัว 
พลังบวก สามารถน าไปใช้ในการสือ่สาร เป็นแนวทาง 
ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวได ้
2) พัฒนาครอบครัวพลังบวก น ารอ่งในระดับอ าเภอ  
ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถท ากิจกรรมสร้างสรรค์  
มีทัศนคติ และพฤติกรรมด้านบวกเพิ่มขึ้น 
3) ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาในชุมชน โดยพัฒนา
ทักษะ 5 ด้าน ในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
เด็กในพ้ืนท่ี 
4) พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน และเครือข่ายสู่การ
ขยายผลเพื่อต่อยอดสิ่งดีๆ ขยายผลสูส่ังคม ชุมชนต่อไป 

ติดตามการรายงานผล  
ลงพื้นที่ สังเกตการณ ์

เอกสาร รายงาน 
ไฟล์ข้อมลู 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
คุณธรรมเครือข่าย

ทางสังคม 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เกิดการพัฒนาครอบครัวพลังบวกโดยใช้กลไกพ้ืนที่และตามบริบทท้องถิ่นนั้นๆ 
10.2 เกิดการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชนของจังหวัด 
10.3 เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก 
10.4 เกิดการถอดบทเรียน และพัฒนากระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน  
10.5 เกิดการพัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน และเครือข่าย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน  

 
........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)  

 

แผนงาน :   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ชื่อโครงการ   สื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 768,500บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  
    โทรศัพท ์02 644 9900 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส าคัญกับการ
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ 
ที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี”  
การด าเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและ  
ใจที่ดี บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้ง ชุมชน โดยก าหนดแผนย่อยไว้ 3 แผนย่อย ได้แก่ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ การเป็นพลเมืองที่ดี (2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จาก
ภาคธุรกิจ และ (3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยการพัฒนา
สื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่อเพ่ือเสริมสร้าง
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ค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตลอดจนจัดสรรเวลาและเปิดพ้ืนที่สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในการปลูกจิตส านึกและสร้างเสริมค่านิยมท่ีดี 

 “สื่อ” มีอิทธิพลอย่างสูงในยุคปัจจุบันในมิติการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเป็น
เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเชิงบวก น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมด้วย ซึ่งการจะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนจิตส านึกพฤติกรรมเชิงบวกได้นั้น 
ระบบสื่อมีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคม เพ่ือให้มนุษย์ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสังคม   
ซึ่งน าไปสู่ความสมดุลระหว่างผู้ใช้สื่อ ระบบสื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
เกิดการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมคนไทยและส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจส าคัญภารกิจหนึ่ง ได้แก่ การผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมสังคมเพ่ือสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีความสามารถในการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีในระดับประเทศ 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประสังคม) โดยตีความค าว่า “คุณธรรม 
เชิงประจักษ”์ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  
 พอเพียง หมายถึง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในทุกมิติ 
 วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง 
 สุจริต หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล 
 จิตอาสา หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคส่วนใดๆ เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาสังคม โดยผลลัพธ์อาจ
เป็นไปได้ในหลายระดับ แต่หลักการคือ ความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ศูนย์คุณธรรม เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของ 
การส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะแผนแม่บทประเด็นการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรม
ประจ าชาติแบบ Quick Win โดยเน้นการเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยส่งเสริมให้สื่อและ
สื่อสารมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีการจัดเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศ
ให้แก่สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม ในทุกช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อ
ออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค์ การส่งเสริมกิจกรรม การใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทยใน
รูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้การที่สื่อจะสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้น จะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาคุณภาพ มีผู้ผลิตและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ประชาชน 
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถเข้าถึง รับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ  จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทยได้    
 ศูนย์คุณธรรม จึงได้จัดท า “โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย” ด าเนินการสื่อสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral Video 
InfoGraphic วีดีทัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียล
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มีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีจิตอาสา สร้างส านึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการน าหลักคุณธรรมพอพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการด าเนินชีวิต และการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมที่พึงประสงค์อ่ืน ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก  
ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  

2.2 รณรงค์ส่งเสริมทักษะการสื่อสารผ่านดิจิทัล เพ่ือการรู้ เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารส าหรับ 
นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ แกนน าเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน 

2.3 ส่งเสริมกลไกเครือข่ายสื่อพลังบวกในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงคข์องสังคมไทย  

2.4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ ผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือรณรงค์สร้างความ
ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีของคนในสังคมทุกช่วงวัย  

 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  3.1.1 เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ 
จิตอาสา ในรูปแบบ On Air Online อย่างน้อย 1 รายการ/ช่องทาง เรื่องราวที่เผยแพร่ 48 ตอน 
  3.1.2 เกิดช่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทาง เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/เฟสบุ๊ค ของสมาชิกเครือข่ายสื่อคุณธรรม
พลังบวกมากกว่า 20 เครือข่าย/ ช่องทาง 
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  3.2.1 การผลิต เผยแพร่ สื่อเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย เพ่ือใช้ในการรณรงค์สร้าง
การรับรู้ ให้ประชาชนเข้าใจหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของคนในสังคมไทยมากขึ้น 
  3.2.2 ประชาชนทุกช่วงวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดจิตส านึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม น าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพตนเอง  
  3.2.3 เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการงานสื่อสารระหว่างแกนน าเครือข่ายสื่อพลังบวก กับองค์กรเครือข่ายทาง
สังคมทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่จังหวัด ภูมิภาค และส่วนกลางให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เผยแพร่ รณรงค์
เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมผ่านการสื่อสารยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง 
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ผลผลิต 
  4.1.1 เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ  
จิตอาสาทั้ง On Air Online On Ground ดังนี้  
  - รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และแชร์ผ่าน Online 48 ตอน 
  - เกิดช่องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทาง เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/ เฟสบุ๊ค ของสมาชิกเครือข่ายสื่อคุณธรรม 
พลังบวก กว่า 20 เครือข่าย/ ช่องทาง 
  - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ผ่านกิจกรรม On Ground อย่างน้อย 10 ครั้ง 
  4.1.2 Social Network เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย 48 content และถูกแชร์ต่อไปยัง
เครือข่าย Social Network อย่างน้อย 20 เครือข่าย 
  4.1.3 เผยแพร่สื่อที่ผลิตในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand 20 องค์กร  
   4.1.4 เผยแพร่สื่อที่ผลิตในระดับภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัด เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สภาเด็ก
และเยาวชน และเครือข่ายสื่อคุณธรรมพลังบวกในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ 
 4.2 ผลลัพธ์ 
  4.2.1 สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 
เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน   
  4.2.2 เกิดกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวกในระดับพ้ืนที่เพ่ือการขับเคลื่อนและการปรับเปลี่ยนค่านิยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการสร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และ
จิตส านึกที่ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ รวมทั้งครอบครัว 
สถานศึกษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพ่ือนๆ เพ่ือท าให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
การจัดการกับปัญหา หรือสภาวการณ์เสี่ยงต่าง ๆ  
  4.2.3 เกิดช่องทางและเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวก ที่สามารถเป็นกระบอกเสียง ข้อต่อการรับข้อมูลและ
สื่อสารข้อมูลด้านคุณธรรมในระดับพื้นท่ีจังหวัด ภูมิภาค และในส่วนกลางเพ่ิมข้ึน 
 4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4.3.1 แกนน าเด็ก เยาวชน สื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล
ข่าวสารที่เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในพ้ืนที่และกิจกรรมที่ศูนย์ด าเนินการ 
  4.3.2 เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายสื่อคุณธรรมในรูปแบบเครือข่ายจัดตั้งคณะท างาน/ทีม หรือกลุ่มเครื อข่าย
ในระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารรณรงค์และเผยแพร่สื่อเพ่ือการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของเครือข่ายสมาชิกที่ตนเองอยู่  

4.3.3 แกนน าเด็ก เยาวชน สื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วม/รับรู้กิจกรรม มีความเข้าใจหลักคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สามารถน าไปพัฒนาเป็น “วิถ”ี การด าเนินชีวิตในอนาคต  
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
  5.1 องค์กรสื่อส่วนกลาง โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายหน่วยงาน/สื่อที่เป็น
ภาคีหุ้นส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม Partnership (องค์กร Co Brand) และจัดตั้งกลไกสื่อมวลชน
ส่วนกลาง ที่มีองค์ประกอบจากสื่อแขนงต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และกลุ่มเครือข่ายสื่อเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  
  5.2 องค์กรสื่อในพ้ืนที่ จังหวัด/ภูมิภาค (ผู้แทน/แกนน าในหน่วยงาน องค์กรสื่อในพ้ืนที่  สื่อภาครัฐ  
สื่อภาคเอกชน สื่อภาคประชาสังคม ชุมชน และสื่อบุคคล อิสระ ในพื้นที่จังหวัดที่สนใจเข้าร่วม) 
  5.3 สื่อบุคคล/แกนน าเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
และร่วมเป็นเครือข่ายสื่อพลังบวก และรับข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
  5.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคม/สมาพันธ์/ชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานที่ด าเนินการในส่วนกลาง (สื่อส่วนกลาง) ด าเนินการ ณ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายหน่วยงาน/ สื่อที่เป็นภาคีหุ้นส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
Partnership (องค์กร Co Brand) และจัดตั้งกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนส่วนกลาง และด าเนินการผลิตและเผยแพร่
กิจกรรมผ่านสื่อที่มีองค์ประกอบจากสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 
  สถานที่ด าเนินการในระดับภูมิภาค (องค์กรสื่อในพ้ืนที่ สื่อภาครัฐ สื่อภาคเอกชน สื่อภาคประชาสังคม 
ชุมชน และสื่อบุคคลอิสระ ในจังหวัดต่างๆ)   
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โครงการ: สื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย งบประมาณ: 768,500 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสือ่สารและรณรงค์ทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. การพัฒนาเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้ 
สร้างความเข้าใจในการด าเนินการสื่อสารสร้างค่านิยมคุณธรรมฯ 

108,000 ส่วนกลาง   27,000   27,000   27,000   27,000 

1) การผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์คุณธรรม  
4 ประการ ในรูปแบบ Infographic 

ชิ้นงาน 40 - -             

2) การผลิตสร้างสรรค์เนื้อหา (Content 
Creator) เพื่อแปลงเนื้อหาจากงานวิจัย หนังสือ 
กิจกรรม ตามภารกิจของ ศคธ.ฯ 

ชิ้นงาน 48 - -             

2. ปฏิบัติการส่ือสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมอันพึงประสงค์ของ
สังคมไทยผ่านช่องทาง On Air, Online และ On Ground 

506,000 ส่วนกลาง   129,000   124,000   129,000   124,000 

1) การด าเนินกิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง On Air 

ตอน 48 - -             

2) การด าเนินกิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง Online 

เดือน 12 - -             

3) การด าเนินกิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง On Gound 

ครั้ง 10 - -             

3. เสริมสร้างกลไกเครือข่ายสื่อคุณธรรมพลังบวกเพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์การปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทย 

99,400 ส่วนกลาง      49,400   50,000    

1) จัดเวทีรวมพลังเครือข่ายสื่อคุณธรรมพลังบวก ครั้ง 1 - -             
2) การรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลองค์กร ชุด 1 - -             
3) เครือข่ายสื่อมวลชน และการจัดต้ังกลไก
เครือข่ายสื่อมวลชนทางกรุ๊ปไลน์/เพจฯ 

ช่องทาง
สื่อสาร 

1 - -             

4. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

55,100 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

  13,775   13,775   13,775   13,775 

รวมการใช้จ่ายรายเดือน   169,775   214,175   219,775   164,775 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 169,775 214,175 219,775 164,775 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 22 28 29 21 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมที่พึง
ประสงค์ ส่งเสริมคณุธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสาในรูปแบบ On Air Online On Ground 
จ านวนอย่างน้อย 2 รายการ/ช่องทาง รวมเรื่องราวท่ี
เผยแพร่ 48 ตอน 

- จ านวนรายการโทรทัศน์ท่ีร่วม
ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์
ของศูนย์คุณธรรม  
- นับจากจ านวนตอน/เรื่องที่
น าเสนอแตล่ะครั้ง 

- บันทึกข้อตกลง/หลักฐานความ
ร่วมมือการผลติรายการร่วมกัน 
- หลักฐานการเผยแพร่ออกอากาศ
ทางช่องทางต่างๆ ตามจ านวนที่ผลิต 

กลุ่มงาน
สื่อสารฯ 

2)  เกิดช่องการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสารทาง เว็บไซต์  
ยูทูบ เพจ/เฟสบุ๊ค ของสมาชิกเครอืข่ายสื่อคุณธรรม
พลังบวกมากกว่า 20 เครือข่าย/ช่องทาง  

ประเมินจากการน าสื่อองค์ความรู้
ไปเผยแพร่ในช่องทางของ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

การส ารวจติดตามการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
หน่วยงาน/องค์กร หลังจากท่ีเข้า
ร่วมกระบวนการอบรม  

3) สื่อวิดีโอไวรลั (viral clip) ทีใ่ช้ในการเผยแพร่ปลุก
จิตส านึกค่านิยมที่สะท้อนคุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตอาสา ท่ีสามารถเผยแพรใ่นสื่อโทรทัศน์ และ
สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง จ านวน 4 เรื่อง  

จ านวนวิดีโอไวรัล (viral clip) ที่
ได้รับการเผยแพร ่

ประเมินจากจดหมายการขอน าสื่อ
ไปเผยแพร่ หรือวดัจากแบบส ารวจ 
สถิติการน าสื่อไปใช้เผยแพร่ใน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม
และของเครือข่าย 

4) แกนน าเครือข่ายสื่อคณุธรรมพลังบวก ท้ังในระดับ
จังหวัดและในส่วนกลาง จ านวน 100 คน 

จ านวนสื่อมวลชนที่เข้ารับการ
อบรมและผ่านหลักสตูรที่ก าหนด 

หลักฐานใบประกาศนียบัตรผูผ้่าน
การอบรม 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1) การผลิต เผยแพร่ สื่อเสริมสรา้งคุณธรรม ค่านิยมอัน
ดีงามของสังคมไทยด้วยองค์ความรู้และศาสตร์ของการ
สื่อสาร เพื่อใช้ในการรณรงค์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน
เข้าใจหลักคณุธรรมพื้นฐาน ในการด าเนินชีวิต 

มีสื่อองค์ความรูด้้านคณุธรรม ท่ีใช้
ในการรณรงค์ส่งเสรมิคุณธรรม
ของหน่วยงานองค์กรเครือข่าย 

การน าไปเผยแพร่ในหน่วยงาน/ใช้
ในกิจกรรมตา่ง ๆ 

กลุ่มงาน
สื่อสารฯ 

2 ) เกิดกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวกในระดับ
พื้นที่เพ่ือการขับเคลื่อนและการปรับเปลีย่นค่านิยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ 

เกิดกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนท่ี
ผ่านการอบรมแตล่ะรุ่นในระดับ
จังหวัด และภมูิภาค 

ความเคลื่อนไหวในกลุม่เครือข่าย/ 
กลุ่มไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีก าหนด 

3) เกิดการเชื่อมโยงบรูณาการงานสื่อสารระหวา่งแกน
น าเครือข่ายสื่อพลังบวก กับองค์กรเครือข่ายทางสังคม
ทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ีจังหวัด ภูมิภาค และ
ส่วนกลางให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เผยแพร่ 
รณรงค์เพื่อสร้างสังคมคณุธรรมผ่านการสื่อสารยุค
ดิจิทัลและสังคมออนไลน์อยา่งกว้างขวาง 

มีการแลกเปลีย่น แชร์ข้อมูล
ข่าวสารกันระหว่างหน่วยงาน/
เครือข่าย 

ข้อมูลการร่วมกิจกรรม/ จากการ
ส ารวจ ตดิตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเป็นกลไกเครือข่าย
สื่อมวลชน 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างคุณธรรมให้กับสื่อมวลชน
ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  
  10.2 สื่อมวลชน เด็ก เยาวชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
  10.3 มีกลไกเครือข่ายที่เป็นแกนน าสื่อมวลชนและสื่อเด็กเยาวชนที่ผ่านกระบวนการอบรมคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรมกระจายตัวในการช่วยขับเคลื่อนคุณธรรมในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงคข์องสังคมไทย 
  10.4 เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมดี เพ่ือเป็นภูมคิุ้มกัน มกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมายและสร้างสรรค์  

 
........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 4,064,400  บาท (สี่ล้านหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         โทรศัพท์ 02-6444900 ต่อ 522 โทรสาร 02-6444901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” และมีภารกิจหลักท่ีส าคัญในการประสานความร่วมมือสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมในทุกภาคส่วนในสังคม มีการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้จัดท าและพัฒนา
ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมความดีที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่าง  ๆ ศูนย์คุณธรรมจึงได้
ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมคุณธรรม ผ่านระบบ 
“Digital platform” เพ่ือสนับสนุนในการให้บริการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งนี้  ศูนย์คุณธรรมได้ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการปรับวิถีชีวิตใหม่ที่เข้าสู่ “New Normal” จากผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทั้งในด้าน
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พฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงวิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไป   
ท าให้ประชาชนขาดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นจิตส านึกการท าความดี และการสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทัล ศูนย์คุณธรรม
จึงจ าเป็นจะต้องมีการการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงรากฐานวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
พร้อมให้บริการประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ 
ในประเทศไทย โดยการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านคุณธรรมความดี “Moral Digital Platform” ที่เชื่อมโยงการ
ให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านคุณธรรม สถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม แก่ ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ “Hybrid Mobile Application” ที่จะ
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมทุกช่วงวัยด้วยจิตวิทยาเชิงบวก และกระตุ้น
จิตส านึกกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมในการท าความดีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างกระแสคุณธรรมบน “Digital 
Platform” ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนัก อยากท าความดีเพ่ือสังคม และใช้ในการเผยแพร่สร้างกระแสการ
ท าความดีให้กับสังคมไทยผ่านสื่อดิจิทัล ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในการ
ให้บริการเพ่ือรองรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ “New Normal” รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ศูนย์คุณธรรม เพ่ือยกระดับในการเป็นองค์กรรัฐบาลดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล
ของรัฐบาลต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประเมินวัดระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมในการให้บริการส่งเสริมสนับสนุน  
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมทุกช่วงวัยด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ 
“Hybrid Mobile Application” ส่งเสริมคุณธรรม 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  
2.4 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์คุณธรรมโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.1.1 ระบบประเมินวัดระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคุณธรรม 1 ระบบ 
3.1.2 ระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ “Hybrid 

Mobile Application” 1 ระบบ 
3.1.3 ระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร 1 ระบบ 
3.1.4 ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์คุณธรรม 1 ระบบ 
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3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
3.2.1 ระบบสารสนเทศในการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่สามารถ เชื่อมโยง

การวัดระดับในการพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

3.2.2 ระบบโมบายแอพลิเคชันในรูปแบบ “Hybrid Mobile Application ที่สามารถให้บริการได้ทุก
แพลตฟอร์ม” โดยการน าเทคโนยีดิจิทัลที่ทันสมัย Mixed Reality หรือ MR มาพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการพัฒนาทุนชีวิตในสังคมไทย  

3.2.3 ระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐให้มีกระบวนการท างาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ  

3.2.4 ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์คุณธรรม ที่สามารถรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
ภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่
 

  4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ผลผลิต 
4.1.1 ระบบประเมินวัดระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคุณธรรม 1 ระบบ 
4.1.2 ระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ “Hybrid 

Mobile Application” 1 ระบบ 
4.1.3 ระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร 1 ระบบ 
4.1.4 ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์คุณธรรม 1 ระบบ 
4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 มีระบบสารสนเทศในการประเมินผลให้บริการองค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือวัดระดับการพัฒนาการเป็น

องค์กรคุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
4.2.2 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมทุกช่วงวัย

ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการพัฒนาทุนชีวิตในสังคมไทย ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้ทุก
แพลตฟอร์ม ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

4.2.3 มีการน าเทคโนยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดองค์กร  
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารติดตามงานเชิงนโยบายได้ 

4.2.4 มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการส านักงานและ
องค์ความรู้ศูนย์คุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
4.3.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการระบบ 
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5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
   5.1 ประชาชนทั่วไป 
  5.2 องค์กรเครือข่ายทั้ง 6 ภาคส่วน (ภาครัฐ/ภาคธุรกิจเอกชน/การศึกษา/ศาสนา/ประชาสังคม ชุมชน เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว) 
  5.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

โครงการ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี งบประมาณ: 4,064,400 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานศนูย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม 

ระบบ 1 1,059,900 ส่วนกลาง   327,900   327,900  294,800  109,300   

1) การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับองค์กร
คุณธรรม 

- - - -             

2) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
และองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม 

- - - -             

3) การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลรายงาน
สถานการณ์องค์กรคุณธรรมเชิงพื้นที่ 
(Dashboard) 

- - - -             

4) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูล
องค์กรคุณธรรม 

- - - -             

5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการ
ให้บริการ 

- - - -             

6) การจัดประชุมติดตามประเมินผล - - - -             
2. ระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 

ระบบ 1 1,372,500 ส่วนกลาง   210,840   475,410  475,410  210,840   

1) การพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ
การเรียนรู้ 

- - - -             

2) ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เสมือนจริง 
การสร้างองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ 
Mixed Reality หรือ MR เทคโนโลยี 

- - - -             

3) การจัดหาเครื่องมือการบริหารจัดการ
ข้อมูลโมเดล 3 มิติ 

- - - -             

4) การพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชัน - - - -             
5) การปรับปรุงระบบเว็บไซต์การเรียนรู้
ออนไลน์ 

- - - -             

6) การจัดประชุมติดตามประเมินผล 
 

- - - -             
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โครงการ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี งบประมาณ: 4,064,400 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ:  

กลุ่มงานศนูย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
3. ระบบบริหารโครงการและติดตาม
ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กร 

ระบบ 1 970,800 ส่วนกลาง     198,340     198,340     375,780    198,340  

1) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตัวชี้วัด
บริหาร/ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 

- - - -             

2) การพัฒนาระบบการรายงานผลส าหรับ
ผู้บริหาร 

- - - -             

3) จ้างผู้เชี่ยวชาญแนะน าการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลโครงการกับการประเมินผล
รายบุคคล 

- - - -             

4) การจัดประชุมติดตามประเมินผล - - - -             
4. ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์
ความรู้ศูนย์คุณธรรม 

ระบบ 1 661,200 ส่วนกลาง     189,550     282,100     97,000    92,550  

1) การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้
ศูนย์คุณธรรรม 

- - - -             

2) จัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลการจัดการส านักงาน 

- - - -             

3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

- - - -             

4) จ้างผู้เชี่ยวชาญแนะน าการจัดการความรู้
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Digital 
Transformation) ภายในองค์กร 

- - - -             

5) การจัดประชุมติดตามประเมินผล - - - -             
รวมการใช้จ่ายรายเดือน   538,740 387,890  803,310 480,440 770,210  792,920  290,890 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 538,740 1,191,200 1,250,650 1,083,810  
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 13 29 31 27 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
จ านวนระบบการให้บริการ
ประชาชนและการสนับสนุน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

ขอบเขตงานกระบวนการให้บริการที่น า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบและฐานข้อมูล 

ติดตามระดับความส าเร็จจาก
รายงานผลการด าเนินงานประกอบ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแตล่ะงวดใน
การพัฒนาระบบใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

กลุ่มงานศูนย์ข้อมลู
และเทคโนโลย ี

ผลผลิต (คุณภาพ) 
ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใช้บริการ
ระบบ 

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

ประเมินผลผ่านระบบวิเคราะห์จาก
สถิติผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ 

กลุ่มงานศูนย์ข้อมลู
และเทคโนโลย ี

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ศูนย์คุณธรรมมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส   

10.2 ศูนย์คุณธรรมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

10.3 ศูนย์คุณธรรมสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการอย่างมั่นคงปลอดภัย 

 
........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ชื่อโครงการ :  พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 239,200 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   นโยบายรัฐบาล 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 4 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร  
    โทรศัพท์ 02 644 9900 ต่อ 103, 206 โทรสาร 02 6444901  
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวแปรส าคัญที่ผลักดันให้สังคมโลกปัจจุบันเข้าสู่สังคมเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างฉับพลัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การบริการ  
การสื่อสาร รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของบุคคล นโยบายต่าง ๆ ของรัฐเริ่มสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงาน การเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กรภาครัฐในการปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ความโปร่งใส แก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างความ
น่าเชื่อถือขององค์กร ให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนั้น ต้องสอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปรับสมดุลการพัฒนาและระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ และการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการในภาครัฐที่สามารถ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
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ของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งหัวใจส าคัญขอ งการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บุคลากรภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยที่บุคลากรภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานเพ่ือให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้  

สมรรถนะที่ส าคัญของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน คือ การมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม บุคลากรสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม  
ที่คาดหวัง (Digitalization) ทักษะในการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนในสังคม (Collaboration)  
การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชน ( Innovation) 
ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้ตนเอง 
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนอันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้าง
คุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  
โดยกระบวนการพัฒนาจะเน้นให้ความส าคัญกับการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ีอให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง รวมไปถึงมีการก ากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในปี 2563 การพัฒนาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพ่ือให้คนไทยเป็นพลเมือง
คุณธรรม และก าหนดภารกิจหลักในการด าเนินงานในปี 2563-2565 ได้แก่ การด าเนินงานสมัชชาคุณธรรมและ
ความร่วมมืออาเซียน ศูนย์ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย และการพัฒนาวิทยากรคุณธรรม
และองค์กรคุณธรรม โดยพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนได้แก่ การขับเคลื่อนด้วยศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารรณรงค์ทางสังคม และการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ซึ่งกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรของศูนย์คุณธรรมที่จะต้องมี
กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรม
สามารถปฏิบัติงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เสริมสร้างให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ทั้งระดับ องค์กร  
และสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศ รวมถึงภารกิจเฉพาะในการเป็นผู้น าในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ที่ช่วยขับเคลื่อนคุณธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
 ดังนั้น งานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทางด้านก าลังคนของศูนย์คุณธรรม ทั้งด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความประสงค์จะด าเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรม
ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรศูนย์คุณธรรม ให้เป็น 
ทุนมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนทั้งภารกิจขององค์กร ไปจนถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในยุค Thailand 4.0  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหาร
จัดการภาครัฐในปัจจุบัน ทั้งด้าน Digitalization Collaboration Innovation และทักษะจ าเป็นของบุคลากร
ภาครัฐอื่น ๆ 

91 



2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
สามารถด าเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  

2.3 เพ่ือพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 3.1.1 บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน (ร้อยละ 100) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะหลัก
ด้าน Digitalization Collaboration Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็นตามบทบาทและค่านิยมขององค์กร 
 3.1.2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินได้บรรลุตามตัวชี้วัดองค์กร 
 3.1.3 บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน (ร้อยละ 100) เข้าร่วมการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 3.2.1 บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้เทคโนโลยีตามระบบการท างานของส านักงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
 3.2.2 บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพ่ือสร้างคุณค่าในการเป็น
บุคลากรภาครัฐที่ด าเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน ด้านการประสานงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3.2.4 เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามบทบาทของแต่ละงาน 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ผลผลิต 
4.1.1 บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ ทักษะหลักด้าน Digitalization 

Collaboration และ Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตน 
4.1.2 แผนยุทธศาสตร์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรม 
4.1.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 8 เวที  
4.1.4 องค์ความรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรมจากการปฏิบัติ 10 องค์ความรู้ 
4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาและเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพ่ือสร้าง

คุณค่าในการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ด าเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน  
4.2.2 ระบบทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน 
4.2.3 บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน ทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 

ในการท างานเพ่ิมข้ึน 
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4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 มีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ

รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน 
4.3.2 มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรมและด าเนินการตามแผนฯ 
4.3.3 มีการรายงานผลในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้การด าเนินงานองค์กรคุณธรรมจากการปฏิบัติ 
4.3.4 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 5.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของศูนย์คุณธรรม  
 5.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ เครือข่ายที่ประสานติดต่อกับบุคลากรศูนย์คุณธรรม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
7. สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) / สถานที่เอกชน / สถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ 
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8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โครงการ: พัฒนาขีดความสามารถศูนย์คุณธรรม 

ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
งบประมาณ: 239,200 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นโดยน า
ระบบดิจิทัลมาใช้ 

67,000 ส่วนกลาง   20,000  9,000 9,000  9,000    20,000 

1) in house training  ครั้ง  1 20,000 -   20,000          
2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ครั้ง  1 20,000 -            20,000 
3) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากร 
สมรรถนะสูง 

 คน  3 27,000 -     9,000 9,000  9,000     

2. การจัดท าแผนงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของศูนย์คุณธรรม 

 แผนงาน 1 23,500 ส่วนกลาง  11,750          11,750 

3. พัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

25,700 ส่วนกลาง   1,425   1,425  20,000 1,425  1,425  

1) การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ  กิจกรรม  4 5,700 -    1,425     1,425     1,425    1,425   
2) การจัดประชุมสรุปบทเรียนฯ  ครั้ง  1 20,000 -        20,000     
4. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอก
สถานที่ 

คร้ัง 1 123,000 ส่วนกลางและ/
หรือต่างจังหวัด 

        123,000    

รวมการใช้จ่ายรายเดือน  11,750 21,425  9,000 10,425  29,000 124,425  1,425 31,750 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 33,175 19,425 153,425 33,175 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 14 8 64 14 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ 
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9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะและทักษะหลักด้าน
Digitalization Collaboration และ 
Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่
จ าเป็นค่านิยมขององค์กรและตาม
บทบาทของตน 

 จ านวนบุคลากรร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะ 

- รายงานการพัฒนาศักยภาพ 
- Individual Development Plan 

งานทรัพยากรมนุษย ์

2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

จ านวนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

- รายงานสรุปการด าเนินงาน 
 

งานทรัพยากรมนุษย ์

3) องค์ความรู้การด าเนินงานองคก์ร
คุณธรรมจากการปฏิบตั ิ10 องค์ความรู ้

จ านวนกิจกรรมโครงการ
ขับเคลื่อนองค์กรคณุธรรม 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- องค์ความรู้ในการด าเนินงาน 

คณะท างานองค์กร
คุณธรรม  

งานทรัพยากรมนุษย ์
ผลผลิต (คุณภาพ) 

1) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของศูนย์คุณธรรม 

เสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคล 

แผนยุทธศาสตรด์้านการบริหารจดัการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของศนูย์
คุณธรรม ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

งานทรัพยากรมนุษย ์

2) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมไดร้บั
การพัฒนาทักษะและความรูด้ิจิทลั
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรศูนย์คุณธรรมสามารถใช้
ทักษะด้านดิจิทัลในการเข้าสู่
ระบบต่างๆ ของงานทรัพยากร
มนุษย์ ไดต้ามสิทธ์ิ 

ระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน กลุ่มงานศูนย์ข้อมลูฯ 
งานทรัพยากรมนุษย ์

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
สามารถปฏิบัติงานด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ทั้งระดับองค์กร ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในยุค Thailand 4.0 รวมถึงภารกิจเฉพาะในการเป็นผู้น าในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อน
คุณธรรมสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อไป   

 
........................................... 
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โครงการประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 
ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
แผนงาน :  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 2,842,600 (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)   
หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
    งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)  : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    นโยบายรัฐบาล 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
    ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 6 พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม   
   โทรศัพท ์02 644 9900 ต่อ 200 โทรสาร 02 644 4901 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการด าเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนย์คุณธรรม ในปี 2558 – 
2562 พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทยมากท่ีสุด คือ ปัญหาด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
การทุจริตคอร์รัปชัน มีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง และ 
สร้างความเหลื่อมล  าทางสังคม อันเป็นสาเหตุหลักของการท าให้เกิดความขัดแย้งและการเสื่อมถอยของสังคมไทย  

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างคนดี สังคมดี ด้วยมิติทางสังคมและทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกัน
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน สอดคล้องกับ
ข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพ่ือก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่  ๆ  
มีความซับซ้อนมากขึ น มาตรการ กฎหมาย และนโยบาย ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี ได้ ทั งนี ความสอดคล้องการ
ด าเนินงานของโครงการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรมด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และแผนการปฏิรูป ด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งก าหนดเป้าหมาย คนดีสังคมดี โดยมีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพ่ิมขึ น จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า 
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หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมนั น ต่างให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนเองให้
เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของแต่ละหน่ วยงานจะต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมอย่างถ่องแท้    

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560 - 2564 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้
เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ” โดยเน้น
คุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย และให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย โดยมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาผู้น าในกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แบบอย่างที่ดี มีอัตลักษณ์
ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผู้น าการขยายผลสู่สังคมต่อไป 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ป.ป.ช. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 มาอย่างต่อเนื่อง เกิดวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
ต่อต้านการทุจริต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่ วประเทศ  กว่า 2,200 คน  โดยเฉพาะในปี  2563 และ ปี  2564  
ศูนย์คุณธรรม ได้บูรณาการ โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม เข้ากับแผนงานการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในพื นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี  ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ด าเนินการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ให้กับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
จังหวัดและแกนน าเครือข่ายต่าง ๆ 6 ประเด็น ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่ายชุมชน/ประชา
สังคม เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อ ทั ง 4 จังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรม และต่อต้านการทุจริตให้ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ชุมชน ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั น เพ่ือสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐาน 
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม และเป็นการขยายผลการด าเนินงานโดยวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
พัฒนายกระดับไปยังกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมในภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้มากขึ น ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์คุณธรรม 
มุ่งเน้นการติดตามผลการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการความรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือเสนอผลงานต่อสังคม รวมถึงการ
ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการด าเนินงาน พัฒนากลไก และธรรมนูญชุมชน จนเกิดเป็น รูปธรรมการ
เปลี่ยนแปลง ที่สามารถจะยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลความรู้ให้กับสมาชิกและประชาชน ในอนาคต   
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดการความรู้ บทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ในพื นที่จังหวัดคุณธรรมน าร่อง ให้เกิดการ
ยกระดับขีดความสามารถขยายผลแนวคิด และเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ให้เพ่ิมมากขึ น 

2.2 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนองค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
และเป็นฐานในการเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานมิติทางภูมิสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละพื นที่   

97 



2.3 เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยใช้ฐานแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ให้เกิดการเกื อหนุนการท างานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

3.1.1 วิทยากรตัวคูณทั งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในจังหวัด
คุณธรรมน าร่อง ได้เข้าร่วมการจัดการความรู้ บทบาทการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 350 คน  
     

3.1.2 มีชุมชน ท้องถิ่น ที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม เป็นฐานในการเชื่อมโยงชุมชน
เข้มแข็งเป็นสุข บนฐานมิติทางภูมิสังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง  
 3.2 เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

3.2.1 วิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม สามารถถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม และการลด
ปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบในองค์กร หน่วยงานตนเองและเป็นกลไกขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม
ระดับเครือข่าย พื นที่ จังหวัดได้ 

3.2.2 แหล่งเรียนรู้สามารถขยายผลสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนในสังคม ให้สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต  

3.2.3 เกิดการถักทอ และเชื่อมโยงครือข่ายทางสังคม จากวิทยากรตัวคูณและแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนา
เป็นกลไกเครือข่าย ผู้ป้องปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ในบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม  
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ผลผลิต 
4.1.1 สื่อบทเรียนและตัวอย่าง สังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยบทบาทวิทยากรตัวคูณ 2 เรื่อง  
4.1.2 วิทยากรตัวคูณทีไ่ด้รับการพัฒนาศกัยภาพ เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมแกนน า 350 คน 
4.1.3 มีแหล่งเรียนรู้รูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ประมาณ 50 แห่ง ที่มีขีดความสามารถ 

ในการขยายผลส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับเครือข่ายประเด็นต่างๆ และบริบทของสังคมไทย  
4.2 ผลลัพธ์ 
4.2.1 วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง 

ความละอาย ไม่ทนต่อการทุจริต สามารถเผยแพร่ สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง 
4.2.2 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมกลาง เพ่ือให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่ม

เครือข่ายประเด็นต่างๆ และในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
4.2.3 มีวิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายประเด็นต่างๆ ที่สามารถขับเคลื่อน

ส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน องค์กรระดับจังหวัด และเครือข่ายระดับประเทศ  
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4.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
4.3.1 วิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 350 คน  
4.3.2 แหล่งเรียนรู้รูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค ประมาณ 50 แห่ง  
4.3.3 สื่อวีดีทัศน์ แบบอย่างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 3 เรื่อง  
4.3.4 สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 3 กรณศีึกษา   

 
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ 
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

- วิทยากรตัวคูณ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
- ชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม   

 กลุ่มเป้าหมายรอง  
 คณะศึกษาดูงาน และเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ที่ได้รับข้อมูลการถ่ายทอดบทเรียน และได้รับสื่อ   
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค 
 

99 



8. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
โครงการ: ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต 

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
งบประมาณ: 2,842,600 บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 

กิจกรรม/การด าเนินการ 
เป้าหมาย งบประมาณ  

(บาท) 
พื้นท่ีด าเนินการ 
(ระบุจังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 
1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้ ให้เหมาะสมกับวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับ coach 

20,000 4 ภูมิภาค   20,000          

2. ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมและคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ 

5,000 4 ภูมิภาค   5,000          

3. อบรมพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 4 ภูมิภาค    250,000   250,000  350,000   150,000 
1) พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัด
คุณธรรม หลักสูตร coach 

- - - -             

4. ส่งเสริม และสนับสนุนองค์กร เครือข่ายชุมชนท่ีมีความมุ่งมั่นใน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

1,000,000 4 ภูมิภาค   100,000  200,000   450,000   250,000  

1) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อขยาย
ผลและผลิตสื่อเผยแพร่ 

- - - -             

2) จัดประชุมพัฒนาพื นที่แหล่งเรียนรู้ในพื นที่ 
4 จังหวัด 

- - - -             

5.  ผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางสื่อสารหน้าเว็บไซต์ 400,000 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

   80,000  200,000  120,000     

6. การบริหารโครงการ 
- การประชุมผู้เกี่ยวข้อง การลงพื นที่เพื่อติดตามโครงการ การส่ง
เอกสาร การประสานงาน และอื่นๆ 

417,600 ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

   20,000 40,000 180,000  80,000  35,000 62,600  

รวมการใช้จ่ายรายเดือน   125,000 350,000 240,000 380,000 250,000 650,000 350,000 35,000 312,600 150,000 

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 125,000 970,000 1,250,000 497,600 
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 4 34 44 18 

หมายเหตุ: (1) ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่โครงการได้รับการจัดสรร  (2) กิจกรรมและการด าเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการ
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
1. สื่อวีดีทัศน์ แบบอย่างสังคมไมท่นต่อการทุจริต 
จ านวน 3 เรื่อง  

นับจ านวนสื่อเรยีนรู้ที่เกดิจาก
โครงการ 

จ านวนสื่อท่ีผลิต  กลุ่มงานส่งเสรมิ
คุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม 2. สื่อวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ชุมชนเขม้แข็งเป็นสุข  

3 กรณี  
นับจ านวนสื่อเรยีนรู้ที่เกดิจาก
โครงการ 

จ านวนสื่อท่ีผลิต  

3. วิทยากรด้านการส่งเสริมคณุธรรม ไม่น้อยกว่า  
350 คน  

นับจ านวนวิทยากรที่ผ่านการอบรม
ระดับต่างๆ 

เอกสารฐานข้อมลูวิทยากร
ส่งเสริมคณุธรรม 

4. แหล่งเรียนรู้รูปธรรมการส่งเสรมิคุณธรรมใน  
4 ภูมิภาค ประมาณ 50 แห่ง  

นับจ านวนแหล่งเรยีนรู้ ที่มี
องค์ประกอบเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมคณุธรรม 

เอกสารฐานข้อมลูแหล่ง
เรียนรู ้

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1. วิทยากรส่งเสริมคณุธรรม คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง 
ความละอาย ไม่ทนต่อการทุจรติ สามารถเผยแพร่ 
สร้างสรรค์กจิกรรมรณรงค์และส่งเสรมิคุณธรรมใน
องค์กรตนเอง 

ผู้อบรมที่เข้าเรียนทีม่ีชั่วโมง  
ไม่น้อยกว่า 80%  

เอกสารใบลงทะเบียน และ
รายช่ือผู้รับวุฒิบตัร 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
คุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม 

2. ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรส่งเสรมิ
คุณธรรมกลาง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่ม
เครือข่ายประเด็นต่างๆ และในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

มีวิทยากรส่งเสรมิคณุธรรม
ครอบคลมุกลุ่มเครือข่ายประเด็น
ต่างๆ และครอบคลุมระดับจังหวัด
และระดับประเทศ 

วิเคราะหเ์อกสารฐานข้อมูล
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
ที่ระบุประเภทเครือข่าย 
และพื นที ่

3. มีวิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมในแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเครือข่ายประเด็นต่างๆ ที่สามารถขับเคลื่อน
ส่งเสริมคณุธรรมในหน่วยงาน องค์กรระดับจังหวัด 
และเครือข่ายระดับประเทศ 

วิทยากรในแหล่งเรยีนรู้กลุ่ม
เครือข่ายประเด็นต่างๆ ที่สามารถ
ขับเคลื่อนส่งเสรมิคุณธรรม 

วิเคราะหเ์อกสารการ
ลงทะเบียนการเผยแพร่
ส่งเสริมคณุธรรมของแหล่ง
เรียนรู ้

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ผู้ เข้าอบรมและผู้ ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั งการประกาศเจตจ านงสังคม 
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

10.2 คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพ่ิมมากขึ น สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี วัดการพัฒนา  
ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 

10.3 เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อ
ชุมชนอ่ืนๆ ในระยะต่อไป 

........................................... 
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ภาคผนวก ข. 
 

รายละเอียดโครงการ 
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากหน่วยงานภายนอก 
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เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม. 
และตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก ากับ 

โดยหน่วยงานกลางและคณะกรรมการระดบัชาติ 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปูอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกรว่ม
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขับเคลื่อน BR1301
คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมในการอยูร่ว่มกันอยา่งสันติสุข

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS1 
MS2.1  MS3 

MS2 

MS2.2  MS3.1  
MS3.2  MS1.1  MS1.2  

MS4 

MS4.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X03 โครงการส่ือสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

ส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม
ความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500         โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X06 โครงการนวตักรรมระบบพฤติกรรม
ไทย

กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวฒันธรรม BR1301X07 โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวดิีทัศน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิโดยใช้มิติ
ทางวฒันธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ 
(Soft Power)

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วฒันธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางส่ือบันเทิง

ผลิตคลิปส้ัน และ tie - in เร่ือง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer 
Lab)

พัฒนานักเขียนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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สำนักงาน ก.พ.ร. 
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

           ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒. รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และ 
    ตัวชีว้ัดที่ ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
    (PMQA 4.0) (ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔)   

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนทราบกรอบการประเมินองค์การมหาชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอจัดส่งแบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแล้ว 
และแจ้งการปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และ 
ตัวชี ้ว ัดที ่ ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ( PMQA 4.0) 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน) 
  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน 

  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 

 

กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น                                                                               
โทร. ๐๘ ๕๓๕๔ ๙๙๘๕ (ยุภาพร) 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th 

183 

mailto:saraban@opdc.go.th
Windows
Typewriter
๗๓๑

Windows
Typewriter
๒๙



แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

1

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1
184 



2

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
ได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติต่าง ๆ 

ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของศูนย์คุณธรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้ศูนย์คุณธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ขับเคล่ือนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมท้ังการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย
3. ด าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ 

ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมท้ังพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
5. ด าเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมและขับเคล่ือนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
ยุทธศาสตร์
1. สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
2. ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม
3. วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
4. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
5. สื่อสารและรณรงค์ การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรม ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เหน็การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาต ินโยบายและแผนระดับชาติ

1,2,4 1.1.1 ความส าเร็จของการขับเคลื่อน/ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม

10

1,2,4 1) การพัฒนาโมเดลองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของเครือข่ายทางสังคม

(5) - - โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบของ
เครือข่ายทาง
สังคม 5
ประเภท

จัดท าโมเดลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบครบ 
6 ประเภท และได้
ความเห็นชอบจาก
ภาคีเครือข่ายเช่น 
ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ที่เป็นฝ่าย
เลขานุการใน
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด 

ด าเนินงานตามแผนงาน
การขยายผลโมเดลฯ 
ในแต่ละองค์กรคุณธรรม

จัดท ารายงานผลการ
ติดตามประเมินผล 
การขยายผลและปรับปรุง
โมเดลฯ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ และ
ผู้บริหารของ ศคธ.

1,2,4 2) ความส าเร็จของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 

(5) - - มีการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
คุณธรรมเชิง
พ้ืนที่ 4
จังหวัด 

มีการถอดบทเรียน
กระบวนการส่งเสริม
และขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม ทั้ง 
4 จังหวัดเดิม

- เป้าหมายขั้นต่ า 
- จัดท าข้อเสนอเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดคุณธรรม 
สู่การด าเนินการ จนบรรลุ
ความส าเร็จ อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

- จัดท าแผนฯ เตรียมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่
5 จังหวัดใหม่

- เป้าหมายมาตรฐาน 

- จัดท ารายงานประเมินผล
ภาพรวม (ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ) ใน 4 จังหวัด
เดิม

3
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

3 1.1.2 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จและได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

5 - 9 เรื่อง 
และเผยแพร่
เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์

9 เรื่อง 
และเผยแพร่
เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์

8 เรื่อง และ
เผยแพร่น าไปใช้

ประโยชน์

9 เรื่อง และ
เผยแพร่น าไปใช้

ประโยชน์

10 เรื่อง และ
เผยแพร่น าไปใช้

ประโยชน์

1,5 1.1.3 ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนา
ดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

10 - - พัฒนาดัชนีชี้
วัดคุณธรรม

คนไทย

ส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยดัชนี
ชี้วัดคุณธรรม 
อายุ 25-40 ปี

- เป้าหมายขั้นต่ า
- พัฒนาดัชนีชี้วัด
คุณธรรม
อายุ 13-24 ปี
- พัฒนาดัชนีชี้วัด
คุณธรรม 
อายุ 41-60 ปี

- เป้าหมายมาตรฐาน
- จัดท ารายงาน
ส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยดัชนีชี้
วัดคุณธรรม ช่วงอายุ 
25-40 ปี และสรุป
บทเรียนการน าไปใช้
เพื่อน ามาปรับปรุง
และพัฒนาตัวชี้วัด
- มีดัชนีชี้วัด
คุณธรรม ช่วงอายุ 
13-24 ปี และช่วง
อายุ 41-60 ปี 

1,3,4 1.1.4 ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการ
รับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม
ขององค์กรคุณธรรม 

10

4
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1,3,4 1) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของ
องค์กรคุณธรรม

(5) - - - มีคู่มือ /มี
เครื่องมือ/
มีสื่อการส่งเสริม
มาตรฐานด้าน
คุณธรรมกลางของ
องค์กรคุณธรรม
ที่เหมาะสม 

มีการสร้างความ
เข้าใจ สร้างการรับรู้
แก่หน่วยงาน และ
การเตรียมกลไก
ความร่วมมือ 
โดยการน าไปทดลอง
ปฏิบัติในองค์กร
เครือข่ายอย่างน้อย 
จ านวน 2 ประเภท  
ประเภทละ 1 องค์กร 
รวมเป็น 2 องค์กร

มีการถอดบทเรียน
การน าไปใช้
ประโยชน์
จากองค์กรเครือข่าย 
อย่างน้อยจ านวน 2 
ประเภทประเภทละ 1 
องค์กร รวมเป็น 2 
องค์กร ในเป้าหมาย
ขั้นมาตรฐาน เพื่อ
เป็นโมเดลการพัฒนา
และการขยายผล
ต่อไป

1,3,4 2) พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม 

(5) - - - มีองค์ความรู้
กระบวนการ
รับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม

การน าองค์ความรู้
กระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไป
ทดลองใช้ร่วมกับ
องค์กรน าร่อง 
(Pilot Project)
อย่างน้อย 
จ านวน 1 ประเภท 
จ านวน 2 องค์กร

มีการถอดบทเรียน
จากการน าองค์
ความรู้กระบวนการ
รับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริม
คุณธรรมที่ได้ทดลอง
ใช้ร่วมกับองค์กรน า
ร่อง (Pilot Project)
อย่างน้อย จ านวน 1 
ประเภท จ านวน 2 
องค์กร เพื่อเป็น
โมเดลการพัฒนาและ
การขยายผลต่อไป

5
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน

1,3 1.1.5 ความส าเร็จของการน าหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรมไปใช้ประโยชน์

5 - - 1 หลักสูตร
“ต้นทุน
ชีวิต”

- พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างน้อย 1
หลักสูตรแล้วเสร็จ 
และพัฒนาใน
รูปแบบออนไลน์

- เป้าหมายขั้นต่ า 
- น าหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรมไปใช้
ส่งเสริม/ให้ความรู้ 
อบรม กับองค์กร
เครือข่ายทางสังคม 
จ านวนไม่น้อยกว่า
2 องค์กร

- เป้าหมายมาตรฐาน 
มีการติดตาม
ประเมินผลความพึง
พอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ของ
หลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม

1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายส าคัญหรือแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

- ไม่เสนอตัวชี้วัด-

6
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน

1,3 2.1.1 การประเมินความคุ้มค่า
ในการจัดกิจกรรม “โครงการสมัชชา
คุณธรรม”

15 - - - จัดท ารายงานผล
การประเมินความ
คุ้มค่าของแต่ละ
โครงการโดยมี

ประเด็นการประเมิน
และชุดข้อมูล
ครบถ้วนตามท่ี

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด และส่ง
มายังส านักงาน 

ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 
14 ตุลาคม 2565

เป้าหมายขั้นต่ า + 
เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือน าเสนอผลการ

ประเมินความคุ้มค่าใน
การด าเนินโครงการ 
และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย
75 คะแนน

เป้าหมายขั้นต่ า + เข้า
ร่วมการประชุม

เพ่ือน าเสนอผลการ
ประเมินความคุ้มค่าใน
การด าเนินโครงการ 
และได้รับผลการ
ประเมินเฉลี่ย 95 

คะแนน

2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดท า
โครงการ "การพัฒนาคุณธรรมใน
องค์กรภาคธุรกิจเอกชน“

10 - - -

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ขององค์การมหาชน

5 - 1. ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ  ท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร ไม่สูงกว่า
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรตามแผนท่ี
เสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน 
ณ ต้นปีงบประมาณ

7
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วัตถุ
ประสงค์
จัดตั้ง
(ข้อที่)

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

ผลการด าเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2562 2563 2564 เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 10

1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) : การขับเคลื่อน/ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม

- - 99.11
คะแนน

มีรายช่ือชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตาม
ประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

• มีค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานที่ สพร. 
ก าหนด (14 รายการ) ของ
ทุกชุดข้อมูล (15 คะแนน)

• มีระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (Agency 
Data Catalog) พร้อม
แจ้ง URL ระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน
(10 คะแนน)

• น าข้ึนชุดข้อมูล
metadata และระบุ
แหล่งข้อมูล ส าหรับชุด
ข้อมูลที่ถูกจัดในหมวดหมู่
สาธารณะ ร้อยละ 100 
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
บนระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน  เพื่อให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะ
แบบเปิดที่ สพร.ก าหนด 
(20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้ของ focus 
area อย่างน้อย 1 ชุด
ข้อมูล (5 คะแนน)

3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

10 236.14
คะแนน

- 340.64
คะแนน

275 
คะแนน - 350 

คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

4.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

10 - - 100 คะแนน 50 คะแนน 75 คะแนน 100 คะแนน
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ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) (ไม่น ามาค านวณคะแนน)

ภารกิจหลักขององค์การมหาชน :

ตัวชี้วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี (monitoring KPIs) :

ตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 สรุปผลการด าเนินงาน 3 ปี 
(ปี 2563 - 2565)

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(ประมาณการ)
เป้าหมาย เป้าหมายรวม ผลการด าเนินงานรวม

ณ วันที่ 31 ส.ค. 64

ผลการด าเนินงานรวม 
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

(ประมาณการ)
1. การพัฒนา
คุณธรรมเชิง
พ้ืนท่ี เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนแผน
แม่บทและ
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริม
คุณธรรมระดับ
จังหวัด

ความส าเร็จ

ร้อยละ 50

- เกิดแผน

ส่งเสริม

คุณธรรมเชิง

พื้นที่

- เกิดกลไก

การ

ขับเคลื่อน

คุณธรรม 6

ภาคส่วน 

เกิดแผนส่งเสริม

คุณธรรมเชิงพื้นที่ 

จ านวน 4 จังหวัด 

และเกิดกลไกการ

ขับเคลื่อนรวม 36

คณะ/เครือข่าย 

ร้อยละ 70

- เกิดผลการ

ขับเคลื่อนงาน

ของ 6 ภาค

ส่วน

- พัฒนา

เครื่องมือการ

ติดตาม

ประเมินผล 

ร้อยละ 90

- เกิดรูปธรรม

ความส าเร็จของ

การขับเคลื่อน

คุณธรรมเชิง

พื้นที่ จนสามารถ

ส่งผลต่อระดับ

นโยบายเพื่อให้

เกิดการขยายผล

ต่อไป

จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรม รวมท้ังส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมท้ังพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ของเครือข่ายทางสังคม 

192 



รายละเอียดตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จของการขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
1) การพัฒนาโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบของเครือข่ายทางสังคม

ค าอธิบาย :
• องค์กรท่ีศูนย์คุณธรรมส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย  6 ประเภท/ภาคส่วน  ได้แก่  1) องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  2) องค์กรธุรกิจเอกชน  3) องค์กรสถานศึกษา  4) องค์กรศาสนา  

5) องค์กรสื่อสารมวลชน  6) องค์กรภาคประชาสังคม/ชุมชน ซ่ึงในเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายจะเป็นองค์กรใน  6 ประเภทน้ี 
• โมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายถึง ตัวแบบหรือแบบอย่างขององค์กรในแต่ละภาคส่วนท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ท่ีมีการส่งเสริมคุณธรรมได้ผลเป็นรูปธรรม ผู้คนในองค์กรมีพฤติกรรมท่ีสะท้อน

คุณธรรม เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีชัดเจน มีภาพลักษณ์ทางสังคมท่ีเป็นท่ียอมรับ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดย
• องค์ประกอบของโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 
1) มีสถานท่ี/ท่ีตั้ง ท่ีมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ หรือจัดสภาพแวดล้อม ท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม และมีสุนทรียภาพ ความสะอาด ความงาม ความสบายกาย สบายใจ ความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน 
2) กลไกด าเนินงาน และวิทยากรผู้ถ่ายทอด  : มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และการประสานงาน และมีทีมงานรองรับ  มีผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  หรือวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้  
3) กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่อเน่ือง โดย 

- มีเป้าหมายชัดเจนเชิงคุณค่าเพ่ือจะสร้างให้คนท่ีมาเรียนรู้ เห็นความส าคัญด้านคุณธรรม ความดี ท่ีเน้นการพึ่งตนเอง และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
- มีกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้หรือหลักสูตรของตนเองผ่านรูปธรรมปฏิบัติหรือฐานการเรียนรู้  
- มีส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  เช่น บุคคลตัวอย่าง คลิปวีดิทัศน์  แผ่นพับ หนังสือ  โปสเตอร์ จิตรกรรม ป้ายค าสอน ไลล์งานน าเสนอ เพจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์

4) ภาพลักษณ์และการยอมรับในเชิงผลงาน หรือพฤติกรรมในองค์กร  ได้รับการยอมรับทางสังคมรวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีผู้มาเรียนรู้ต่อเนื่อง

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 3
ประเภท

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 3 
ประเภท

โมเดลองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ 3 
ประเภท

โมเดลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ
ครบ 6 ประเภท

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :

ข้อมูลพื้นฐาน :
2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน - -

โมเดลองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบของเครือข่ายทาง
สังคม 5 ประเภท

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 จัดท าโมเดลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบครบ 6 
ประเภท และได้ความ

เห็นชอบจากภาคี
เครือข่าย เช่น ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ที่เป็น

ฝ่ายเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด 

ด าเนินงานตามแผนงาน     
การขยายผลโมเดลฯ              

ในแต่ละองค์กรคุณธรรม

(ทั้งนี้ ศคธ. ต้องจัดท าแผนงาน
การขยายผลโมเดลตน้แบบ 
ในแต่ละองค์กรคุณธรรม)

จัดท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผล การขยายผลและ

ปรับปรุงโมเดลฯ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการฯ

และผู้บริหารของ ศคธ.
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ค าอธิบาย เพิ่มเติม  :
• แนวทาง / แผนงาน การขยายผลโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ : การขยายผลองค์กรคุณธรรมต้นแบบน้ัน ศูนย์คุณธรรม มีแนวทางส าคัญ ๆ ดังน้ี 

แนวทางที่ 1. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรต้นแบบ ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  ท้ังนี้ การเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมนั้น ต้องให้ความส าคัญกับความยั่งยืนในการ
พัฒนา สิ่งส าคัญท่ีควรท า คือ การส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรเหล่าน้ัน ให้มีความพร้อมท้ังเรื่องวิทยากร  แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสัปปายะ  คนตัวแบบ สื่อการเรียนรู้ วิธีการสร้างการเรียนรู้ที่ดี การจัดการและ
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม  การผลิตเครื่องมือ คู่มือ และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนองคก์รคุณธรรมต้นแบบ 

แนวทางที่ 2. จัดการความรู้จากโมเดลต้นแบบ ให้เป็นความรู้ที่จับต้องได้สัมผัสได้ ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ หรือ สื่อโซเซียลท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เพราะสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 
ขณะเดียวกัน การสร้างให้คนในองค์กรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ให้ความส าคัญกับการถอดบทเรียน และการสนับสนุนการจัดท าสื่อในรูปแบบส่ือสมัยใหม่ ทั้งจากการด าเนินการเองหรือจากการว่าจ้างบุคคลภายนอก 
ไปด าเนินการให้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการใช้งาน 

แนวทางที่ 3. เชื่อมโยงให้เกิดการเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ทั้งในระนาบเดียวกันกับเครือข่ายเดิม และการเชื่อมโยงท่ีข้ามสายพันธุ์เครือข่าย เช่น ต้นแบบภาคชุมชน ได้เกิดการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภาคสถานศึกษา หรือภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น เพื่อสร้างการต่อยอดความรู้ และเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม
เครือข่าย และระหว่างเครือข่าย 

แนวทางที่ 4. น าโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มาร่วมกันแสวงหาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการเชื่อมโยงบทเรียน เข้ากับหน่วยงานท่ีมีบทบาทท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการยอมรับและผลักดันให้เป็นนโยบาย
องค์กร โดยน าเรื่องน้ัน ๆ ไปสู่การปฏิบัติการขยายผลตามภารกิจหน่วยงาน เช่น การขยายผลธนาคารความดี ก็เป็นหน่ึงในรูปแบบโมเดลท่ีศูนย์คุณธรรมค้นพบ และน ามาต่อยอดสู่สังคม การขยายผลเครื่องมือวัด
ความสุขจากการท าความดี (Happy  Moral  Index) ก็เป็นโมเดลท่ีเกิดจากภาคธุรกิจเอกชน ท่ีศูนย์คุณธรรม มาขยายผลต่อ ให้ความส าคัญกับการน าโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มาสู่การเผยแพร่และสื่อสาร
ต่อสาธารณะ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงในเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดและระดับชาติ 

ทั้งนี้ การเลือกแนวทางใด แนวทางหนึ่งมาด าเนินการนั้น ขึ้นอยู่กับภารกิจ บทบาท บุคลากร และงบประมาณของหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนด าเนนิการ หรือหากมีความพร้อมก็อาจด าเนินการทั้ง 4 แนวทางนี้
ท้ังหมดก็เป็นไป 

• การติดตามและประเมินผล การขยายผลโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ มี 4 วิธีการส าคัญ ดังน้ี 
วิธีที่ 1. ติดตามเอง โดยองค์กรเครือข่ายทางสังคมนั้น ๆ วิธีน้ี เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด ดีท่ีสุด แต่มีข้อจ ากัดในตัวเอง คือ กลไกเครือข่ายทางสังคมยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ ท่ีจะท าให้ต่อเนื่องได้ ดังน้ัน จึงอาศัย

ให้หน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมาสนับสนุนค่าใช้จ่าย การเดินทาง การจัดเวทีต่าง ๆ หากไม่มีหน่วยงานสนับสนุน ก็จะท าไปตามวิถีท่ีพอท าได้ หรือ อาศัยการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ ในโอกาสต่าง ๆ
วิธีที่ 2. ติดตามร่วมกันโดยเครือข่ายภายนอกหรือกลไกพี่เลี้ยงภายนอก วิธีน้ี ต้องมีการออแกนไนซ์ให้เกิดกลไกทีมงานข้ามเครือข่าย เช่น ท่ีศูนย์คุณธรรม และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ร่วมกันเสนอ

แต่งตั้งคณะติดตามเสริมพลัง เพ่ือเป็นกลไกพี่เลี้ยง และสนับสนุนงบประมาณด าเนินการให้มีค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมชม ติดตามผล ให้ก าลังใจกัน รวมถึงสกัดเรื่องราวดี ๆ จากแต่ละท่ีมาสู่การน าเสนอต่อ
ภายนอก วิธีน้ี เป็นการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องความต่อเนื่อง จากไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก
วิธีที่ 3. ติดตามจากภายนอก หรือมีหน่วยงานภายนอก คอยติดตามเรื่องราวต่างๆ ตามเป้าหมายของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นน้ัน ๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์

คุณธรรม ให้ท าหน้าท่ีติดตามผล โดยมีการจัดเก็บข้อมูล ตามแบบลอร์มรายงาน หรือการไปเยี่ยมชมในสถานท่ีจริง แล้วแต่กรณี วิธีน้ีก็เป็นวิธีการท่ีดี เพราะมีหน่วยงานภายนอกไปเป็นเสมือนพี่เล้ียงติดตามผล 
น ามารายงานต่อเครือข่าย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้งานดีขึ้น 

วิธีที่ 4. ศูนย์คุณธรรม ลงติดตามเยี่ยมชมเอง  วิธีการนี้ใช้น้อยและไม่ค่อยบ่อย เพราะต้องลงทุน ลงแรง และเวลามาก แต่ประสิทธิภาพจะสูง เช่น ในกรณีที่ผู้บริหารของศูนย์ฯ ลงพื้นท่ี โดยมีกรรมการศูนย์ฯ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิไปร่วมด้วย องค์กรในพื้นท่ีจะเกิดการตื่นตัวสูง มีการจัดการต่างๆรองรับ มีการน าเสนองานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1,2,4

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จของการขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
1) การพัฒนาโมเดลองค์กรคุณธรรมต้นแบบของเครือข่ายทางสังคม (ต่อ)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ความส าเร็จของการขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
2) ความส าเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

ค าอธิบาย :
• การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
2) มีกลไกการขบัเคลื่อนงาน ได้แก่ จัดตั้งเป็นคณะท างานฯ เป็นต้น
3) มีการระดมทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ ทรัพยากรคน และมีเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในการด าเนินงาน

• ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม สู่การด าเนินการ จนบรรลุความส าเร็จ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
วิธีการด าเนินงาน : การน าเรื่องที่สมัชชาคุณธรรมจังหวัดไดป้ระกาศไว้แล้ว หรือมีมติที่จะด าเนินการรว่มกัน ในที่น่ี คือ “การค้นหา ยกย่องบุคคล องค์กรที่เป็นต้นแบบหรือมีพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง” ซึ่งประเด็นนี้ สอดคล้องกับมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 11 ท่ีมีข้อเสนอให้ภาครัฐและเครอืข่ายทางสังคม ค้นหา รวบรวม เรื่องราวความดีใน
สถานการณ์โควิดและให้ด าเนินการยกย่องบุคคล และองค์กรที่มีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมที่ควรค่าแกก่ารยกยอ่ง เพื่อน าไปสู่การจัดท าศูนย์รวมคนดี ในลักษณะ HALL  OF  FAME  ของแต่ละ
พื้นที่หรือเครือข่ายทางสังคม ซึ่งจะท าให้คนดีมีพื้นที่ยืน และความดีมีพื้นที่ทางสังคมที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ โดยวิธีการส าคัญ คือ การท าความร่วมมือกับเครือขา่ยทางสังคมในจังหวัด
คุณธรรมน าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อุดรธานี  พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี จัดท าหลักเกณฑ์คุณสมบัติหรือคณุลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทจังหวัด สร้างกิจกรรมค้นหา 
รวบรวม บุคคลและองค์กรที่มีคุณค่าแก่การยกย่องในจังหวัด ภายใต้การด าเนินงานของแต่ละเครอืข่าย น ามาสู่การประกาศยกย่องในจังหวัด และบันทึกเป็นฐานข้อมูลบุคคล องค์กรที่ควรค่า
แก่การยกย่องไว้ในระบบฐานขอ้มูลกลางของศูนย์คุณธรรม เพื่อในอนาคต สามารถจะน าไปต่อยอดพัฒนาในรูปแบบหอเกียรติยศหรอืพิพิธภัณฑ์ความดี ในระดับจังหวัดต่อไป 

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนิน
งาน

- -
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิง
พื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงราย,สุราษฎร์ธานี,
อุดรธานี,พระนครศรีอยธุยา)

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 2, 4

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5
มีการถอดบทเรียน

กระบวนการส่งเสริม
และขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ทั้ง 4 
จังหวัดเดิม
(เชียงราย, 

สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
,พระนครศรีอยุธยา)

- เป้าหมายขั้นต่ า 
- จัดท าข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดคุณธรรม สู่การด าเนินการ 
จนบรรลุความส าเร็จ อย่างน้อย
1 เร่ือง 

- จัดท าแผนฯ เตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดใหม่

- เป้าหมายมาตรฐาน 

- จัดท ารายงานประเมินผล
ภาพรวม (ผลลัพธ์และ
ผลกระทบ) ใน 4 จังหวัดเดิม 
(เชียงราย, สุราษฎร์ธานี,
อุดรธาน,ี พระนครศรีอยุธยา)
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จและได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

ค าอธิบาย :

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

9 เร่ือง 9 เร่ือง 9 เร่ือง 27 เร่ือง

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) :

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลการ
ด าเนินงาน

- 9 เรื่อง 
และเผยแพร่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์

9 เรื่อง 
และเผยแพร่เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 8 เรื่อง และเผยแพร่
น าไปใช้ประโยชน์

9 เรื่อง และ
เผยแพร่น าไปใช้

ประโยชน์

10 เรื่อง และเผยแพร่
น าไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3

ศูนย์คุณธรรม ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งประเภทขององค์ความรู้เพื่อการน าไปเผยแพรใ่ช้ประโยชน์ใน 3 ระดับ ได้แก่ 
1. องค์ความรู้ด้านการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย (National survey)  เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในระดบันโยบาย โดยการแถลงข่าวให้สาธารณะรบัทราบและ

ส่งมอบให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย 
2. องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิเครือข่ายทางสังคม โดยน าไปใช้ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสรมิคุณธรรม

ของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสรมิคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม
3. องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม (Issue Based) เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ส าหรบัเครือข่ายและประชาชนท่ัวไป โดยเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเวทีวิชาการ 

และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม

197 



ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2564 
และได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)

ค าอธิบายเพิ่มเติม : องค์ความรู้ ในปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3

ประเภทองค์ความรู้ ชื่อเรื่อง การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์

1. องค์ความรู้ด้านการส ารวจ
สถานการณ์คุณธรรม

1. รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2564 
2. ส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 6 ภูมิภาค

การแถลงข่าวให้สาธารณะรับทราบ และเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางสื่อสารของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย

2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 

3. ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
4. ศึกษาและพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
ระดับพ้ืนที่
5. ศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไก
ระบบเครดิตสังคม (Social credit)
6. แนวทางการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร
และชุมชน ฉบับปี 2564
7. กระบวนการส่งเสริมและประเมินผลการน ามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กรน าร่อง
8. การศึกษารูปแบบกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 

• สนับสนุนแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Big Rock) กิจกรรมท่ี 1 การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน (องค์ความรู้ล าดับ
ที่ 5-8)
• ใช้ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสารของศูนย์คุณธรรมเพ่ือให้เครือข่ายทางสังคม
น าไปใช้ประโยชน์

3. องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม 
(issue based) 

9. การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว • ใช้ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสารของศูนย์คุณธรรมเพ่ือให้เครือข่ายทางสังคม
น าไปใช้ประโยชน์

15

198 



ค าอธิบายเพิ่มเติม : แผนฯ องค์ความรู้ ในปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้ วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 3

ประเภทองค์ความรู้ ชื่อเรื่อง การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์

1. องค์ความรู้ด้านการส ารวจ
สถานการณ์คุณธรรม

1. รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 2565 การแถลงข่าวให้สาธารณะรับทราบ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสารของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย

2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 

2. พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม 
3. ศึกษาและพัฒนากลไกทางสังคมที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (เครดิตทางสังคม)
4. ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม 
5. กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 
6. ประชุมวิชาการ

• สนับสนุนแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Big Rock) กิจกรรมท่ี 1
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ
ขับเคลื่อน (องค์ความรู้ล าดับที่ 2-3)

• ใช้ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
ของศูนย์คุณธรรม และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสารของศูนย์คุณธรรมเพื่อให้เครือข่ายทาง
สังคมน าไปใช้ประโยชน์

3. องค์ความรู้ตามประเด็นทางสังคม 
(issue based) 

7. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของชาว
ดิจิทัล 

• ใช้ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
ของศูนย์คุณธรรม และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อสารของศูนย์คุณธรรมเพ่ือให้เครือข่ายทาง
สังคมน าไปใช้ประโยชน์

16

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2564 
และได้รับการเผยแพร่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
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17

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 

ค าอธิบาย : 
จากประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย ศูนย์คุณธรรมได้รบัมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตัวช้ีวัด  “ดัชนีคุณธรรม  5 ประการ ประกอบด้วยความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู” โดยมีการก าหนดค่า
เป้าหมาย ปี 2564 คือ พัฒนาและประเมินดัชนีช้ีวัดคุณธรรมคนไทย และค่าเป้าหมายปี 2565 คือ ดัชนีช้ีวัดคุณธรรมคนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการประเมนิในปี 2564  ซึ่ง ศคธ. ด าเนินงานใน
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่

- สนับสนุนแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Big Rock) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขับเคลือ่น

- การรายงานผลในการรายงานผลการส ารวจสถานการณ์คุณธรรม และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการแถลงข่าวและช่องทางสื่อสารของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับตา่งๆ

ข้อมูลพื้นฐาน : 2562 2563 2564

ผลงาน - - พัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรมคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 5

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

10
ส ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้
วัดคุณธรรม อายุ 25-40 ปี 
(ประเมินคุณธรรมกับกลุ่มคนไทยช่วง
อายุ 25-40 ปี ใน 6 ภูมิภาค จ านวน 
6,000 คน)

- เป้าหมายข้ันต่ า
- พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 13-24 ปี
- พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 41-60 ปี

- เป้าหมายข้ันมาตรฐาน
- จัดท ารายงานผลการส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรม ช่วงอายุ 
25-40 ปี และสรุปบทเรียนการน าไปใช้
เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัด
- มีดัชนีชี้วัดคุณธรรม ช่วงอายุ 13-24 ปี 
และช่วงอายุ 41-60 ปี 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย (ต่อ)

• รายละเอียด แผนการด าเนินงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม ในปี 2565

• รายละเอียด แผนการด าเนินงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม ในปี 2566

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. ส ารวจดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 25-40 ปี 

1.1 ประเมินคุณธรรมกับกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี ใน 6 ภูมิภาค จ านวน 6,000 คน 

1.2 วิเคราะห์ผล 

1.3 จัดท ารายงานผลส ารวจดัชนีช้ีวัดคุณธรรม อายุ 25-40 ปี 

2. พัฒนาดัชนีชี้วดัคุณธรรม อายุ 13-24 ปี
2.1 พัฒนาตัวบ่งช้ี  

2.2 พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ Norm 

2.3 ส ารวจและวิเคราะห์ผล 

2.4 จัดท ารายงานผลการศึกษาการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรม อายุ 13-24 ปี 

3. พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 41-60 ปี
3.1 พัฒนาตัวบ่งช้ี  

3.2 พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ Norm 

3.3 ส ารวจและวิเคราะห์ผล 

3.4 จัดท ารายงานผลการศึกษาการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรม อายุ 41-60 ปี 

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. จดัประชมุน ำเสนอผลกำรพฒันำดชันีชีว้ดัคณุธรรม 3 ช่วงวยักบัภำคีเครอืขำ่ยระดบันโยบำยและระดบั
ปฏิบตัิกำร เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนรว่มกนั (กำรส ำรวจ กำรเช่ือมโยงขอ้มลู และกำรน ำขอ้มลูไปใช)้



2. ส ำรวจดชันีชีว้ดัคณุธรรม อำย ุ13-24 ปี   

3. ส ำรวจดชันีชีว้ดัคณุธรรม อำย ุ25-40 ปี   

4. ส ำรวจดชันีชีว้ดัคณุธรรม อำย ุ41-60 ปี   

5. จดัท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจดชันีชีว้ดัคณุธรรม 3 ช่วงวยั 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย (ต่อ)

ระยะที่ 1 ขั้นพัฒนาตัวบ่งชี้ (มี.ค. – ก.ค.) ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาและหาคุณภาพเคร่ืองมือ Norm (ส.ค. – ก.ย.)
• จัดท ากรอบตัวบ่งช้ีคุณธรรม 5 ด้าน (ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย 

ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
และกตัญญู)

• ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทั้ง 5 ด้าน เพื่อสร้างนิยาม
เชิงปฏิบัติการ 

• เขียนกรอบพฤติกรรมตัวบ่งช้ี
• เวทีวิพากษ์พฤติกรรมบ่งช้ี โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนจาก 6 เครือข่าย 

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาคชุมชน/ประชาสังคม 
และภาคสื่อมวลชน 

• ผลผลิต คือ พฤติกรรมบ่งช้ีคุณธรรมทั้ง 5 ด้าน

• จัดท ากรอบการด าเนินการสรา้งแบบวัดคุณธรรม 5 ด้าน ส าหรับคนไทยอาย ุ25-40 ปี
• สร้างข้อค าถามคุณธรรม 5 ด้าน
• ประชุมวิพากษ์เครื่องมือและตรวจคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
• ทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคนช่วงอายุ 25-40 ปี จ านวน 600 คน 

เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่น และหาเกณฑ์ปกติ (norm) 
• ผลผลิต คือ เครื่องมือและเกณฑ์ปกติ (norm) ของเครื่องมือส าหรับประเมินคุณธรรม

ของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี

• รายละเอียด ผลการด าเนินงานพัฒนาดชันีช้ีวัดคุณธรรม ในปี 2564

ผลการด าเนินงานปี 2564
1. พัฒนาดัชนีชี้วดัคุณธรรม ได้ตัวบ่งชี้คุณธรรมของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี ดังนี้

1.1. ด้านพอเพียง 3 องค์ประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน 
1.2 ด้านวินัยรับผิดชอบ 4 องค์ประกอบ คือ การยอมรับและปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม การควบคุมตนเอง การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน การยอมรับผลการกระท าของตน
1.3 ด้านกตัญญู 3 องค์ประกอบ คือ การส านึกในความดี การเคารพความดี การตอบแทนความดี 
1.4 ด้านสุจริต 3 องค์ประกอบ คือ การละอายต่อการท าสิ่งที่ไม่ถกูต้อง การไม่เอาเปรียบและไมแ่สวงหาผลประโยชน์ การยืนหยัดในความถูกต้อง 
1.5 ด้านจิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ คือ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ การเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 

2. แบบประเมินคุณธรรมของกลุ่มคนไทยช่วงอายุ 25-40 ปี รวม 48 ข้อ ประกอบไปด้วย
2.1 พอเพียง 9 ข้อ
2.2 วินัยรับผิดชอบ 10 ข้อ
2.3 กตัญญู 10 ข้อ
2.4 สุจริต 11 ข้อ
2.5 จิตสาธารณะ 8 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 
และพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม

ค าอธิบาย : เป็นตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การพัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม : พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมให้กับองค์กรและชุมชน โดยมาตรฐานด้านคุณธรรมมี
ความมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนท่ีสนใจเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม รวมถึงองค์กรและชุมชนท่ีมีการด าเนินงานด้านคุณธรรมมาแลว้สามารถน ามาตรฐานด้าน
คุณธรรมไปปรับปรุง ประยุกต์ หรือเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรและ ชุมชนในการร่วมค้นหา ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันมาตรฐานด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รายละเอียดหน้าถดัไป

2563 2564 2565 เป้าหมายรวม

- - 1 เร่ือง 2 หน่วยงาน 1 เร่ือง 2 หน่วยงาน 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนฯ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) :

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 3, 4

ความเห็น
น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน)

1) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
ขององค์กรคุณธรรม

5 มีคู่มือ /มีเคร่ืองมือ/
มีสื่อการส่งเสริม
มาตรฐานด้าน
คุณธรรมกลางของ
องค์กรคุณธรรม
ที่เหมาะสม 

มีการสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้แก่
หน่วยงาน และการเตรียมกลไกความร่วมมือ 
โดยการน าไปทดลองปฏิบัติในองค์กรเครือข่าย
อย่างน้อย จ านวน 2 ประเภท  ประเภทละ
1 องค์กร รวมเป็น 2 องค์กร

มีการถอดบทเรียนการน าไปใช้ประโยชน์
จากองค์กรเครือข่าย อย่างน้อยจ านวน 2 ประเภท
ประเภทละ 1 องค์กร รวมเป็น 2 องค์กร ในเป้าหมายขั้น
มาตรฐาน เพ่ือเป็นโมเดลการพัฒนาและการขยายผล
ต่อไป

2) พัฒนากระบวนการรับรอง
มาตรฐานด้านคุณธรรมของ
องค์กรคุณธรรม 

5 มีองค์ความรู้
กระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม

การน าองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปทดลองใช้ร่วมกับ
องค์กรน าร่อง (Pilot Project)
อย่างน้อย จ านวน 1 ประเภท 
จ านวน 2 องค์กร

มีการถอดบทเรียนจากการน าองค์ความรู้กระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่ได้ทดลองใช้
ร่วมกับองค์กรน าร่อง (Pilot Project) อย่างน้อย จ านวน 
1 ประเภท จ านวน 2 องค์กร เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนา
และการขยายผลต่อไป
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ข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม

ค าอธิบายเพิ่มเติม : วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 3, 4
• มาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังแผนภาพ

• กระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
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ค าอธิบาย เพ่ิมเติม : การพัฒนามาตรฐานดา้นคุณธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 3, 4

• ค าอธิบาย ค่าเป้าหมายปี 2565 การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม มีรายละเอียดดังนี้
1) “การสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้แก่หน่วยงาน และการเตรียมกลไกความร่วมมือ มีการน าไปทดลองปฏิบัติ อย่างน้อย 2 หน่วยงาน” 

เป็นการประชุม/อบรมให้ความรู้เพื่อให้ผู้บรหิาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก ตอบรับการใช้มาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม การประสานผู้มีบทบาทหน้าที่ มีอิทธิพลต่อการ
สร้างการเปลี่ยนแปลง เข้ามาร่วมในแผนงานโครงการ โดยกลไก (ผู้สนับสนุน/ร่วมขับเคลื่อนงาน) ขึ้นอยู่กันกลุ่มเป้าหมายเป็นเครอืข่ายอะไร เข่น กลุ่มเป้าหมายเป็นภาคธุรกิจ กลไกร่วมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  และมีการน าไปทดลองปฏิบัติกับองค์กรคุณธรรม 2 ประเภท/ภาคส่วน จากทั้งหมด 6 ประเภท/ภาคส่วน ที่มีความ
พร้อม มีศักยภาพ ยินดีที่จะใช้มาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) “มีการถอดบทเรียนการน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน เพ่ือน าสู่การพัฒนาระยะต่อไป” 
เป็นการถอดบทเรียนการน าไปใช้ประโยชน์ และจ านวน 2 ประเภท/ภาคส่วน ในเป้าหมายขั้นมาตรฐาน ที่สามารถใช้มาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และด าเนินการพัฒนา

จนเกิดรูปธรรมการเปลี่ยนแปลง สามารถเป็นแบบอย่าง จึงถอดบทเรียนเพ่ือศึกษากระบวนการใช้มาตรฐานสูก่ารปฏิบัติได้ เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาใช้ในการขยายผลในอนาคตได้

หมายเหตุ  ภารกิจของศูนย์คุณธรรม คือ การส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการศึกษาหาองค์ความรู้ ทั้งกระบวนการ/วิธีการที่สามารถสรา้งการเปลี่ยนแปลง  เครื่องมือ/สื่อส่งเสริม  ระบบ/กลไก
ส าคัญที่มีส่วนต่อการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง และ เกิดองค์กรคุณธรรมที่สามารถต้นแบบ/โมเดลการพัฒนาให้กับองค์กรประเภทนั้น ๆ เข้าไปเรียนรู้ไดผ้ลลัพธ์ของการพัฒนา
ของศูนย์คุณธรรม คือ องค์ความรู้ เครื่องมือ/สื่อส่งเสริมกลไก (ผู้สนับสนุน/ร่วมขับเคลื่อนงาน) องค์กรคุณธรรมที่มีรูปธรรมความส าเรจ็

• ผลการด าเนินงาน การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ในปีท่ีผ่านมา :
ปี  2562-2563 ศคธ. ได้จัดท าคู่มือการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม และเครือข่ายองค์กรชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล ที่ด าเนินการร่วมกับ พอช. จากนั้น ศคธ. ได้น า

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนท่ีเข้ารว่มโครงการ และประเมินผลจ านวน 16 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดี  (80 คะแนนขึ้นไป) 8 โรงเรียน 
และระดับดีมาก 8 โรงเรียน

ปี 2563 ภายใต้ตัวช้ีวัด “ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม” โดยผลการด าเนินงานคือ จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานดา้นคุณธรรม และ
มีการทดลองใช้แบบประเมินตนเองกับองค์กรน าร่อง (pilot project) ใน 3 ประเภทคือ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมหรือชุมชน ได้แก่ กรมอนามัย 
กรมการศาสนา บริษัทสหวิริยา ชุมชนบ้านม้าร้อง และชุมชนบ้านทางสาย เพื่อน าข้อมูลการทดลองใช้มาปรับปรุงเป็นแนวทางการใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมส าหรับองค์กรและชุมชน 
ฉบับปี 2564 

ข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
1) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม 
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ค าอธิบาย เพ่ิมเติม : พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 3, 4

• ปัจจัยส าคัญของกระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย
1) วิธีประเมิน ต้องท าให้ผู้ถูกประเมินได้รบัการพัฒนาควบคู่ไปกับการประเมิน ดังนั้น วิธีการประเมินควรเป็นการให้ค าปรกึษาและค าแนะน าไปพรอ้มกับการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ 

(objective) คือ การพัฒนา และผลลัพธ์สุดท้าย (outcome) คือการเปลี่ยนแปลงองค์กร
2) ความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีสว่นได้เสียจะต้องน ามาค านึงถึง
3) ความรู้และประสบการณข์องผู้ประเมินท่ีเรยีนรู้จากผูท้ี่ท าส าเร็จมากอ่น รวมทั้งทักษะการ facilitate จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
4) ผู้น าของผู้ถูกประเมินต้องเข้าใจ เห็นด้วย และพร้อมจะเป็นตัวอย่างและผลกัดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
5) การเปลี่ยนแปลงน้ีต้องสร้างการเตบิโตที่ยั่งยืนและการด ารงอยู่อยา่งมีคุณค่าขององค์กร ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลไปสู่การเปลีย่นแปลงระดับกลุ่มคน วัฒนธรรม และ

องค์กรในท่ีสุด
6) แรงจูงใจหรือผลตอบแทนท่ีผู้ถูกประเมินจะได้รบัต้องคุ้มค่า (และจับต้องได้) กับการประเมินท่ีมาพร้อมกับการเปลีย่นแปลงองค์กร
ดังนั้น ในการพัฒนากรอบมโนทัศน์ส าหรับกระบวนการรบัรององค์กรคุณธรรมจะอยู่บนแนวคิด ระบบชีวิต (living system) ที่เป็นการพัฒนามนุษย์และองค์กรจากภายใน 

เปรียบเสมือนแนวคิดการระเบิดจากภายในของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้เกิดข้ึนจริงภายในจิตใจ ส่งผ่านเป็นวิถีการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีน าไปสู่ความยั่งยืนอยา่งแท้จรงิใน
ทุกมิติ เป็นกระบวนการรับรององค์กรบนรากฐานของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบระบบชีวิตในธรรมชาติ ที่เห็นทุกสรรพสิ่งล้วนเช่ือมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความกลมกลืนของ
ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ ไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นผู้รบัรอง ผู้ถูกรับรอง ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน องค์กรภายนอกและองค์กรภายใน แต่ทุกคน ทุกหน่วยงาน คือเพื่อนร่วมทางท่ีจะ
มาร่วมกันสร้างสรรค์ (co-create) เพื่อน าพาองค์กรและสมาชิกไปสู่หมุดหมายทางคุณธรรมตามจินตภาพและบรบิทของตน

ข้อมูลประกอบ ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม
2) พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรคุณธรรม

- ความส าเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และน าไป
ทดลองใช้น าไปทดลองปฏิบัติ
- กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่อยู่ระหว่างพัฒนานั้น ศูนย์คุณธรรมออกแบบให้มีรูปแบบเหมือนกับการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม คือเป็นแนวทาง (guideline) 
ของกระบวนการรับรององค์กรสง่เสริมคุณธรรม เพื่อน าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการรบัรองในรูปแบบอื่นที่มีในองค์กรที่มีภารกิจในด้านนี้ โดยในเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรน าร่อง คือ 
องค์กรที่มีภารกิจในการรับรอง เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- หลังจากองค์กรน าร่องไดร้่วมพัฒนากระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรส่งเสรมิคุณธรรมกับศูนยค์ุณธรมแล้ว ศูนย์คุณธรรมจะร่วมกับองค์กรน ารอ่งผลักดันให้เกิดการน ากระบวนการรบัรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรน ารอ่งต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 ความส าเร็จของการน าหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ประโยชน์

ค าอธิบาย : 
• ศูนย์คุณธรรม มีแนวคิดการพัฒนาสถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้เป็นสถาบันพัฒนาวิทยากรของชาติที่มีหลักสตูรการจัดการคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างนักจัดการคุณธรรม
และผู้ตรวจประเมินคุณธรรมในองค์กร รวมถึงเป็นแหล่งรวมหลักสูตรด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศที่หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ยอมรับ เพื่อให้เกิดการสร้างค่านิยมคณุธรรมของสังคมไทย
ให้กับบุคคลผ่านหน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วมอบรม
• แนวทางการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
1. ศึกษาข้อมูล ความรู้ กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพระปกเกล้า ส านักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ
2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  เน้นหลักสูตรเฉพาะของศูนย์คณุธรรมเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพเครือข่ายวิทยากรคณุธรรมของศูนย์คุณธรรม โดย
2.1) พัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเดิมที่มีอยู่ของศูนย์คุณธรรม ไปเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องขององค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเกิดการสรา้งเครอืข่ายองค์กรคณุธรรม 

เช่น  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พม. เป็นต้น
3. รูปแบบหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรในระบบ On site และ Online  มีการประเมินติดตามผลการเปลีย่นแปลง โดยเชิญวิทยากร (Keynote Speaker) ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม มาร่วม มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อที่ 1, 3

ข้อมูลพื้นฐาน :

2562 2563 2564

ผลงาน - - 1 หลักสูตร“ต้นทุนชีวิต”

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

5 - พัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม
อย่างน้อย 1
หลักสูตรแล้วเสร็จ 
และพัฒนาในรูปแบบ
ออนไลน์

- เป้าหมายขั้นต่ า 
- น าหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม 
ไปใช้ส่งเสริม/ให้ความรู้ อบรม 
กับองค์กรเครือข่ายทางสังคม 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 องค์กร

- เป้าหมายมาตรฐาน 
มีการติดตามประเมินผลความ
พึงพอใจและการน าไปใช้
ประโยชน์ของหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดกิจกรรม “โครงการสมัชชาคุณธรรม”

ค าอธิบาย :
• ประเด็นการประเมินความคุ้มค่า : 

1) ประเมินผลการด าเนินงานในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง     2) ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ     3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เลือกการจัดกิจกรรม “โครงการสมัชชาคุณธรรม” มาประเมินความคุ้มค่า เหตุผลดังนี้

1) เป็นงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
2) ได้รับงบประมาณปี 2565 เท่ากับ 15.3618 ล้านบาท

• เป้าหมายผลผลิต “โครงการสมัชชาคุณธรรม”  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 
1) องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 350 องค์กร
2) การจัดกระบวนการและเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ใน 4 ภูมิภาค และจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ  1 ครั้ง

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :

25

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

15 จัดท ารายงานผลการประเมินความคุ้มค่า
ของแต่ละโครงการโดยมีประเด็นการประเมินและ

ชุดข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด และส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

เป้าหมายขั้นต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าในการ

ด าเนินโครงการ และได้รับผลการประเมิน
เฉลี่ย 75 คะแนน

เป้าหมายขั้นต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่า
ในการด าเนินโครงการ และได้รับผลการ

ประเมินเฉลี่ย 95 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การประเมินความคุ้มค่าในการจัดท าโครงการ "การพัฒนาคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน"

ค าอธิบาย :

• ประเด็นการประเมินความคุ้มค่า : 
1) ประเมินผลการด าเนินงานในการบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
2) ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ
3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

• เหตุผลในการเลือกการจัดท าโครงการ "การพัฒนาคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน“ มาประเมินความคุ้มค่า ดังนี้
1) เป็นงานท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
2) ได้รับงบประมาณ จ านวนประมาณ 9 ล้านบาท

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :

26

น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต่ า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

10
จัดท ารายงานผลการประเมินความคุ้มค่าของแต่
ละโครงการโดยมีประเด็นการประเมินและชุด

ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
และส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่

14 ตุลาคม 2565

เป้าหมายขั้นต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าในการ
ด าเนินโครงการ และได้รับผลการประเมินเฉลี่ย

75 คะแนน

เป้าหมายขั้นต่ า + เข้าร่วมการประชุม
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินความคุ้มค่า

ในการด าเนินโครงการ และได้รับผล
การประเมินเฉลี่ย 95 คะแนน

หมายเหตุ : ชื่อโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอีกครั้ง ซึ่ง ศคธ. จะมีหนังสือแจ้งส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

หลักการ :
ก าหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                                                   
ส าหรับองค์การมหาชน

น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

5 - 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด

1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด และ

2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่าร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรตามแผนท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ

x 100

เกณฑ์การประเมิน :
พิจารณาจากผลการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด
โดยมีเป้าหมายดังนี้

สูตรการค านวณ : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

องค์การมหาชน กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ยกเว้น

PO ร้อยละ 30 MWIT/สวอ./สทน./อบก./TIJ ร้อยละ 32

PA ร้อยละ 30 สบพน. ร้อยละ 60

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี
(เงินอุดหนุนประจ าปี + เงินทุนสะสม + รายได้)

27

เงื่อนไข 
1) องค์การมหาชนที่ได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก และตัดน้ าหนักของตัวชี้วัดนี้  
2) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
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เง่ือนไข

1. หน่วยงานที่มี e-Service ให้เลือก Dataset 
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของหน่วยงาน หรือ

2. หน่วยงานเลือก Dataset ที่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนันสนุนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
แผนการปฏิรูปประเทศ Agenda ส าคัญ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

3. ในแต่ละชุดข้อมูล (Data Set) ต้องมีการจัดท า
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ครบถ้วนทั้ง 14 รายการ 
หากหน่วยงานมีการจัดท ารายละเอียดไม่ครบ 
14 รายการ ในแต่ละชุดข้อมูล จะไม่นับผลการ
ด าเนินงาน

4. หน่วยงานเดิมที่มีการด าเนินการตวัชีว้ดันีใ้นปี 2564
ให้คัดเลือกชุดข้อมลูใหม่มาด าเนนิการในปี 2565 
(ชุดข้อมูลไม่ซ้ าปี 2564) 28

เป้าหมายขั้นต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100)

มีรายชื่อชุดข้อมูล 
(Data Set) ที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานตาม
ประเด็นการด าเนินงาน
ภายใต้ Focus Area

• มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล 
(15 คะแนน)

• มีระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน (Agency Data 
Catalog) พร้อมแจ้ง URL ระบบบัญชีข้อมูลของ
หน่วยงาน (10 คะแนน)

• น าขึ้นชุดข้อมูล metadata และระบุแหล่งข้อมูล ส าหรับชุดข้อมูล
ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมด
บนระบบบัญชีข้อมลูของหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร.ก าหนด (20 คะแนน)

• น าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตาม
ประเด็นภายใต้ของ focus area อย่างน้อย 1 ชุดข้อมูล (5 คะแนน)

9 Focus Areas 
1) ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
2) ด้านการเกษตร
3) ด้านท่องเท่ียว
4) ด้านการมีรายได้และการมีงานท า
5) ด้านความเหลื่อมล้ าทางสิทธิสวัสดิการประชาชน
6) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
7) ด้านการศึกษา
8) ด้านสิ่งแวดล้อม
9) ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

ค านิยาม
• บัญชีข้อมูล หมายถึง เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล ที่จ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
• ค าอธิบายข้อมูลทีส่อดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด หมายถึง ค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชุดข้อมูลภาครัฐ เป็นส่วนที่บงัคับ

ต้องท าการอธิบายข้อมูล ประกอบด้วยค าอธิบายข้อมูลจ านวน 14 รายการส าหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าและระบุรายละเอียด 
• ระบบบัญชีข้อมูล คือ ระบบงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน เช่น CKAN หรือ อื่น ๆ
• ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้สามารถน าไปใช้ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร/ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น
• คุณลักษณะแบบเปิด หมายถึง คุณลักษณะของไลล์ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้ งานหรือประมวลผลได้

หลากหลายซอลต์แวร์
ท่ีมา: ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่ือง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ

แนวทางการประเมิน  
1) องค์การมหาชนต้องเลือกประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas ที่ก าหนด (จ านวน 9 ด้าน) อย่างน้อย 1 ประเด็น ที่สอดคล้องกับการให้บริการ e-Service หรืองานที่เป็นภารกิจ

ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังหรือภากิจขององค์การตามการประเมิน PMQA 4.0 ที่มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เพ่ือใช้ในการจัดท าบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)
2) องค์การมหาชนต้องจัดท าชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตามประเด็นการด าเนินงานภายใต้ focus areas โดยต้องเป็นกระบวนการท างานภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน

ที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสงู
3) ให้มีค าอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) 14 รายการตามมาตรฐานที่ สพร. ก าหนด
4) ชุดข้อมูลที่ขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน  (Agency Data Catalog) จะเป็นชุดข้อมูลที่ สสช. ใช้ติดตามในการลงทะเบียนระบบบริการบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป
5) ก าหนดให้ส่วนราชการมีระบบบัญชีข้อมูล พร้อมมีข้อมูลสาธารณะ (Open data) ในระบบบัญชีข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล

เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ร้อยละ 100 ของบัญชีข้อมูล ตามแนวทางที่ สพร. ก าหนด 
6) ชุดข้อมูลเปิด (Open data) ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการต้องการและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ หรือส่วนราชการสามารถน าชุดข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

ประกอบการวางแผน พัฒนางานได้
7) การน าข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินจากหลักฐานที่แสดงให้เหน็ถึงการน าชุดข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น รายงานวิเคราะห์จากชุดข้อมูล 

/ การมี dashboard จากชุดข้อมูล เป็นต้น

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ

ข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) ที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมใชง้าน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ยอดการ
วิเคราะห์หรือสร้างนวตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และ
สามารถตอบโจทย์ประเด็นการด าเนินงานที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนของประเทศได้

หลักการ : พัฒนาและปรับปรุงบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีคุณภาพและน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อปประเทศในด้านต่าง ๆ

เกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 10)

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับเครือข่ายทางสังคม

211 



ภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด าเนินการ

กระบวนการท างานหลัก กระบวนการท างานย่อย (ถ้าม)ี ชุดข้อมูล (ถ้าม)ี

1. การจัดสมัชชาคุณธรรม 1.1 สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

1.1.1 การประกาศเจตนารมณ์
เป็นองค์กรคุณธรรม

• ข้อมูลระดับขององค์กรคุณธรรม

• ข้อมูลประเภทองค์กรคุณธรรม

29

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
3.1.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 10) (ต่อ)

1. Focus Area ที่เกี่ยวข้อง : ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ Focus Area : การขับเคลื่อน/ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
3. เป้าหมายการน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : ส่งเสริมและขยายผล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
4. หน่วยงานที่คาดว่าจะน าชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : กระทรวงวัฒนธรรม_องค์กรภาคีเครือข่าย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) : การขับเคลื่อน/ส่งเสริม
คุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
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ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หลักการ :
ก าหนดประเมินเพ่ือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

เกณฑ์การประเมิน : กลุ่มที่ 1

หมายเหตุ : - ส านักงาน ก.พ.ร. มีก าหนดจัดคลินิกชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประเมิน PMQA 4.0 และจะแจ้งข้อมูล X, Y, Z, A, B ให้องค์การมหาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2564
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหนว่ยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ที่ https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูลประกอบการด าเนินการ PMQA

ที่ http://www.youtube.com/PMQAChannel

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

น้ าหนัก (ร้อยละ) เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง

10 275 คะแนน - 350 คะแนน

30

หมายเหตุ :
• X = ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน PMQA 4.0 ของหน่วยงานท่ีได้รับผลการประเมิน PMQA 4.0 

ต่ ากว่า 300 คะแนน
• Y = ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน PMQA 4.0 ของหน่วยงานท่ีได้รับผลการประเมิน PMQA 4.0 

ตั้งแต่ 300 - 350 คะแนน
• Z = ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน PMQA 4.0 ของหน่วยงานท่ีได้รับผลการประเมิน PMQA 4.0 

ตั้งแต่ 351 - 399 คะแนน
• A = อัตราเติบโตเฉลี่ยของผลการประเมิน PMQA 4.0 ของหน่วยงานท่ีได้รับผลการ

ประเมินตั้งแต่ 350 – 399 คะแนน (รูปแบบท่ี 2) 
• B = อัตราเติบโตเฉลี่ยของผลการประเมิน PMQA 4.0 ของหน่วยงานท่ีได้รับผลการ

ประเมินตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป (รูปแบบที่ 3)
• ข้อมูล X, Y, Z, A, B ค านวณจากผลการประเมิน PMQA 4.0 ของส่วนราชการ จังหวัด 

และองค์การมหาชนทุกแห่งท่ีเข้าร่วมการประเมิน PMQA 4.0 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล                                                             
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10)

หลักการ
1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก าหนดให้องค์การมหาชนไม่ต้องอยู่ในกรอบของกฎระเบียบราชการเพื่อให้

การบริหารงานมีความอิสระ คล่องตัว และให้อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุมดูแล ก าหนดนโยบายและทิศทาง
การปฏิบัติงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงิน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือ
ข้อก าหนดต่าง ๆ คณะกรรมการฯ ควรทบทวนบทบาทขององค์การมหาชนให้สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

2. ประเด็นการประเมินด้านการควบคุมดูแลกิจการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
และเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินตามบทบาทส าคัญอื่น ๆ เช่น การก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตอบสนองต่อ
ประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินให้เป็นไปในเชิงคุณภาพท่ีให้มีการด าเนินงานครอบคลุมประเด็นท่ีต้องให้
ความส าคัญ มากกว่าการประเมินในเชิงปริมาณ เช่นการนับจ านวนคร้ังในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 15) 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 15)

2. การบริหารทางการเงิน (ร้อยละ 10) 7. การบริหารการประชุม (ร้อยละ 5)

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15) 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (ร้อยละ 10)

4. การควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 5)

5. การบริหารทั่วไป (ร้อยละ 15)

31
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ประเด็นการประเมิน 9 ประเด็น
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (15 คะแนน)
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)
5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)
6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

องค์การมหาชน (5 คะแนน)

1. การวางแผนยุทธศาสตร์

1. ทบทวนแผนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
และพิจารณาแผน 5 ปี  และแผนประจ าปี 
(2564) และให้ข้อสังเกต

2. ก ากับคุณภาพของแผน
3. ก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
4. ก ากับให้มีการติดตามรายงานผลตามแผน

2. การบริหารทางการเงิน

1. พิจารณารายงานทางการเงิน ซึ่งรายงานให้ระบุ
ปัญหาอุปสรรค

2. ก ากับให้มีเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ                         
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ก าหนดให้มีการจัดท าและทบทวนระเบียบบุคคล
2. ก ากับให้มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ในระยะยาว
3. ก ากับให้มีการประเมินผู้บริหารอย่างเป็นระบบ
4. ก ากับให้มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่เพ่ือต่อ

สัญญาจ้าง

4. การควบคุมภายใน

1. ก ากับให้ฝ่ายบริหารมีการควบคุมภายใน
2. พิจารณาแผนและผลการควบคุมภายใน
3. ก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มีการตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาแผนและผลการตรวจสอบภายใน

5. การบริหารงานทั่วไป 6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
1. ก ากับให้มีการจัดการความรู้กับคณะกรรมการ
2. ก ากับให้มีการจัดการความรู้แก่องค์กร
3. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแสดงความโปร่งใส
4. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนค านึงถึงผู้รับบริการ
2. ก ากับให้มีช่องทางการร้องเรียน
3. ก ากับให้มีการน าผลความพึงพอใจมาใช้

ในการพัฒนางานบริการขององค์การมหาชน

7. การบริหารการประชุม

1. ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม
มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป

2. ก าหนดให้มีการประชุมที่ไม่มีฝ่ายบริหาร (ผอ.)
อยู่ด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. มีการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการ
ประชุม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน

1. ก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้ง

2. ก ากับให้มีการายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยัง รมว.

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. มีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคล
และแบบทั้งคณะ หรือในรูปแบบอื่น เช่น 
การประเมิน 360 องศา

2. มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการในที่ประชุม 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแล                                                             
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10) (ต่อ)

215 



 

๑ 
 

 
 

  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 

รายละเอียด 
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอ้ยละค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรขององค์การมหาชน และ 

ตัวชี้วัดที ่๓.๑.๒ การประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 
 

 (ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2564) 
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๒ 
 

 
 
 
 

หลักการ :  
กำหนดประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง กรอบวงเงินรวม

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน แล้วมีมติสรุปได้ดังนี้ 

 (๑) เห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของแผนการ
ใช้จ่ายเงินประจำปี ให้กับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ รวมถึงองค์การมหาชน  ทั้งสองประเภทที่จะได้รับ 
การจัดตั ้งในภายหลังด้วย ยกเว้นองค์การมหาชน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์  
๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๓) สถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๔) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ๕) สถาบันเพื่อ 
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๓๒ ของแผนการใช้จ่ายเงิน และสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของแผนการใช้จ่ายเงิน 

 (๒) ให้องค์การมหาชนที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่กำหนดใหม่ เสนอ กพม. พิจารณาโดยจะต้องส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคลากรเป็นเวลา ๓ ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ  
มิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว   

 (๓) กำหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและองค์การมหาชน  
ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ร ับผ ิดชอบกำกับการใช ้ทร ัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธ ิภาพ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. จ ัดให ้ม ีกลไก  
ในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง  
โดยคำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคลากรเกินกว่าความจำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

    

รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๒ :  
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ ๕) 

(ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2564) 
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๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

  พิจารณาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนให้อยู่ภายในกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

เป้าหมายขั้นต่ำ เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

- ๑. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ      
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

๑. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน 
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
และ 

๒. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูงกว่า     
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามแผนที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน                    
ณ ต้นปีงบประมาณ 

 
สูตรการคำนวณ :      
 
          ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
                
          งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 
         (เงินอุดหนุนประจำปี + เงินทุนสะสม + รายได้) 
 
เงื่อนไข : 
 ๑) องค์การมหาชนท่ีได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จาก กพม. ให้ยกเลิก 
               และตัดน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้   
 ๒) องค์การมหาชนต้องแสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
  
นิยาม :  
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีเป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ 
 ๑) เงินเดือนและค่าจ้าง 
 ๒) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบุคคล 
ในครอบครัว เงินประกันชีวิตและสุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงิน
สงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น 

๓) ค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการ 

x ๑๐๐ 
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๔ 
 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเง ิน  หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชน  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจมีที่มาของเงิน
ประกอบด้วย 

๑) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั ่วไปที ่องค์การมหาชนได้รับการจั ดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 

๒) เงินทุน หมายถึง กำไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน หรือหมายถึง เงินรายได้สุทธิที ่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า  ซึ ่งได้ร ับอนุมัติจาก
คณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณท่ีแล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้
ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
 หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินทุน" จะไม่รวมถึงจำนวนของ "เงินทุน" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง 

๓) เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสาร
งบประมาณประจำปี โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ (๑) รายได้จากการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียม 
การให้บริการ เป็นต้น และ (๒) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ 
 หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินรายได้" จะไม่รวมถึงจำนวนของ "เงินรายได้" ท่ีขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง 

 
…………………………………………………….…………… 
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๕ 
 

 
 
 

 
ที่มา : 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 โดยให้ สำนักงาน ก.พ.ร เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม
ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ดังกล่าว และ
ยกระดับองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยการตรวจรับรองสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 
4.0 ใหก้ับส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน 

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นกลไก 
ที่ออกแบบให้หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ได้วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap 
analysis) และโอกาสในการพัฒนาองค์กร (Organization Development) โดยเป็นการประเมินระบบบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณาการท่ีมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการประเมินฯ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การและ
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 

แนวทางการประเมิน PMQA 4.0 : 
• พิจารณาจากผลคะแนนการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

จากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 

• ผลคะแนนฯ ที่จะนำมาใช้ในการประเมินตามตัวชี้วัด องค์การมหาชนเลือกดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่ง
จาก 2 กรณี ดังน้ี  

 กรณีที่ 1 องค์การมหาชนที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 ใช้คะแนนผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้รับการตรวจประเมินจาก
สำนักงาน ก.พ.ร. ในขั้นตอนท่ี 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสารการสมัครเบ้ืองต้น  
(หมายเหต ุ: ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาจากเอกสาร 
  การสมัครเบ้ืองต้น ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ Application Report และ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินในพื้นที่เพื่อยืนยันผล 

 กรณีที ่ 2 องค์การมหาชนที ่ไม่ได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ  
องค์การมหาชนที่สมัครขอรับรางวัลฯ แต่ไม่ประสงค์จะใช้คะแนนจากกรณีที่ 1  

 ใช้คะแนนผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้รับจากผลการตรวจรายงาน 
การประเมินตนเองโดยสำนักงาน ก.พ.ร. 

รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๓ :  
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

(น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐) 
(ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2564) 
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๖ 
 

หลักการ:  
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเกณฑ์การประเมินตามผลคะแนนขององค์การมหาชนที่เคยเข้ารับ  
การประเมินจากคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที่ ๑ องค์การมหาชนที่มีผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือ
ดำเนินการเป็นปีแรก 

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
2 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
3 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
4 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
5 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
6 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
7 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
8 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
9 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
10 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
11 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
12 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
14 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
15 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
16 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

275 - 350 
 
กลุ่มที่ ๒ องค์การมหาชนที่มีผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน 
 

ลำดับที่ องค์การมหาชน 
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

2 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
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๗ 
 

ลำดับที่ องค์การมหาชน 
3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
4 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
5 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
6 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
7 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
8 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
9 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 

10 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

11 สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

330 - 400 
 
กลุ่มที่ ๓ องค์การมหาชนที่มีผลการประเมิน PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป 
 

ลำดับที่ องค์การมหาชน (PO) 
1 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
2 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
3 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
5 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
6 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
7 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
8 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
9 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
10 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
11 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
12 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
13 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
14 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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๘ 
 

ลำดับที่ องค์การมหาชน (PO) 

15 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
16 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

17 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

เป้าหมายขั้นต่ำ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

380 - 425 
 
หมายเหตุ :  
1. หากผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำ จะได้คะแนนเป็นศูนย ์
2. การคำนวณคะแนนระหว่างค่าเป้าหมายขั้นต่ำและเป้าหมายขั้นสูงคิดคะแนนจากการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
๓. กำหนดการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาในการยืนยันการใช้คะแนนเป็นไปตาม

ปฏิทินการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5  
ท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 

 
 
 
 

…………………………………………………….…………… 
 

              สามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
              ได้ท่ี https://bit.ly/38Wx99y และคลิปวีดิโอข้อมูลประกอบการดำเนินการ PMQA ท่ี 
              http://www.youtube.com/PMQAChannel  
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