
 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 โครงการ: สมัชชาคณุธรรม 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                 



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 
 



 

โครงการ: ส่งเสรมิการพฒันาองค์กรค ุณธรรมส ู่มาตรฐานคุณธรรม 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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โครงการ: นว ัตกรรมระบบพฤต ิกรรมไทย 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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 โครงการ: พัฒนาว ิทยากรส ่งเสริมค ุณธรรม 
 และประเม ินรบัรององคก์รคณุธรรม

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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 โครงการ: ส่งเสรมิและขยายผลบคุคลและองค์กรตน้แบบดา้นค ุณธรรม 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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โครงการ: ครอบครวัคณธรรมพล ังบวก  ุ 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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 โครงการ: ส ื่อสารเสรมิสรา้งคุณธรรมของส ังคมไทย 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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โครงการ: พฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศด้านค ุณธรรมความดี 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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 โครงการ: พฒันาขีดความสามารถศ ูนยค ุณธรรม 
 ให้เป ็นองค ์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ

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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 โครงการ: ส ่งเสริมเครือข่ายทางส ังคมต่อตา้นการทุจรติ 
 ด้วยมิติทางว ัฒนธรรมและมิต ิด้านสังคม

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

100 



  

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

 

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: ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกันด้านครอบครัว และชุมชนที่อ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครอบครัวและชุมชนด าเ นินชีวิตที่เร่งรีบและขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกิดความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ภายในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาดทักษะในการเล่นบทบาทพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีต ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ท าให้การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาโดยธรรมชาติ 
ขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง ศูนย์คุณธรรมได้ทดสอบน าเอาเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยด าเนินงานน าร่องในพื้นที่เขตจั งหวัด 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) พัฒนาครอบครัวพลังบวก (2) ระบบพี่เ ลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนของจังหวัด (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 โด ยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนร่วมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากหนังสือ
เดินทาง ตามรอยพระราชา เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสรา้งสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่เดก็และเยาวชนเดนิทางไปเรยีนรู้ ศูนย์คุณธรรม จึงจะด าเนินงาน โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับหนังสือเดิ นทาง ตามรอยพระราชา  
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 
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