
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิารศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รปัชัน ปีงบประมาณ 2565 

 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี ด าเนินการ โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c 
Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา วิถี New Normal 
ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ ต่อยอดสู่เวทีวิทยากรระดับประเทศ เป้าหมายของการด าเนินงาน
โครงการนี้  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และปราชญ์ชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้จาก
ทั่วประเทศ รวมถึงผู้บริหารองค์กรภาคีต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการบูรณาการพัฒนา
นวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้  พร้อมกับการเชื่อมโยง Sustainable 
Development Goals เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโลก 
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมฯ ร่วมกับ  
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ 
(องค์การมหาชน) (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) มูลนิธิธรรมดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรภาคี
เครือข่าย จัดโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 13” 9 มหามงคล ตาม
รอยพ่อ ศึกษาเรียนรู้ป่าหาย น้ าแห้ง ดินเลว สู่วิถีพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือร่วมกันเรียนรู้กระบวนการ
การออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ สามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่กระบวนการ
ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา  โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการถ่ายทอดศาสตร์พระราชา ต่อไป  
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมฯ 
ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี น าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศลงพ้ืนที่เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอย 
“ศาสตร์พระราชา” จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกต์  
ใช้ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จจากรุ่นสู่ รุ่น ช่ว ยหล่อเลี้ยงชีพ และ 
สร้างความยั่งยืนสู่ เศรษฐกิจชุมชน ที่บ้ านศาลาดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  จัดการน้ าชุมชนตามแนว
พระราชด าริ (1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้) อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 
เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
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นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายบุญญานนท์ ศรี
โท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมช านาญการ ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด าเนินงานชุมชนต าบลเขาล้าน พร้อมหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนด้วยหลักคุณธรรม โดยมี นายทวีศักดิ์ จูลเนียม ผู้ใหญ่บ้านมะเดื่อทอง หมู่ที่ 5 
ต าบลเขาล้าน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ าเภอบางสะพาน และผู้น าสถานศึกษา
ต าบลเขาล้าน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยได้ให้ก าลังใจในการด าเนินงานต่อชุมชนต าบลเขาล้านที่มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมให้ข้อแนะน าในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมผ่านโครงการ กิจกรรม และการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมี
ความสุข เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่องทางการติดต่อ ประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมุ่งสู่การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวกอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  

นางสาววราภรณ์ เอ่ียมวิจารณ์ ผู้จัดการส านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ และนายยงจิรายุ อุปเสน 
ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภท 
“องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางยุพา  
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายกิตติพันธ์ 
ใจดี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ 
ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  ส าหรับ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กร
คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือประกาศยก
ย่อง ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้มี 
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 5 จังหวัด อ าเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 70 อ าเภอ องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบโดดเด่น 84 องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 76 ชุมชน รวมจ านวนทั้งสิ้น 235 แห่ง 

 
 
 



6 
 

 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อน

เครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะท างาน
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงพ้ืนที่เยี่ยมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชน องค์กร และเครือข่ายทางสังคม พร้อมทั้งเสริมพลังให้ก าลังใจองค์กรชุมชน
คุณธรรม ในการสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ให้กับสังคม เพ่ือขยายผลในพ้ืนที่และมุ่งสู่การเป็นจังหวัด
คุณธรรมสุราษฎร์ธานีที่เป็นต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ในพ้ืนที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนต าบลช้างขวา และ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน PGS เมืองคนดีเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนต าบลช้างขวา2) แปลง
คเณศผักสลัดดิน (เกษตรต้นแบบพึ่งพาตนเอง)3) โรงเรียนทุเรียนอินทรีย์ (ปราชญ์/ หมอดิน) 

 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อน

เครือข่ายทางสังคม พร้อมคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
จังหวัดอุดรธานี ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเติมเต็มจากคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริม
พลังฯ ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การท างานบรรลุตามเป้าหมายจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี 
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คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม น าโดย นายวีระ โรจน์พจรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม

ด้วย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  
ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมราชบุรี ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม 
โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมการฯ-ผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม ผู้แทนจาก 3 ภาคีเครือข่ายซึ่งมี
บทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ได้แก่ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาครัฐ และ
เครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน รวมทั้ง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมน าเสนอผลการ
ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมราชบุรี ตั้งแต่ช่วงปี 2558 ถึงปัจจุบัน  รวมถึงลงพ้ืนที่ ณ ศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมต าบลเจ็ดเสมียน ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ รวมทั้ง การน าเสนอกระบวนการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งเป็นสุขด้วยหลักชุมชน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบเวทีธรรมชาติ ซึ่ งจะได้รับรู้ถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี   
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต การไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2565  โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม 
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต การไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม 
Zoom   โดยศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มุ่งมั่นการเป็นองค์กรสุจริต และให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง ผู้อ านวยการ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมทุกคน จึงขอประกาศและยืนยันการ “งดรับและงดให้” ของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งปี ในทุกเทศกาลและไม่ใช่เทศกาล ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมคุณธรรมสืบไป 
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อน

เครือข่ายทางสังคม พร้อมคณะท างานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ล ง พ้ื น ที่ เยี่ ย ม ชม ก ารด า เนิ น งาน ส่ ง เส ริ ม คุณ ธรรม ขอ งอ า เภ อด อน สั ก  จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี 
โดยมีการน้อมน าหลักการทรงงานจากในหลวงรัชกาลที่  9 มาเป็นหลักปฏิบัติ  เริ่มท าจากจุดเล็ก  
เกิดจากสิ่งเล็กๆ สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองและในองค์กร มีการศึกษาข้อมูล ใช้หลักการท างานแบบระเบิด
จากข้างใน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้หลักบวร บ้าน ชุมชน วัดโรงเรียนและส่วนราชการ  
มีคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ,  
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และประธานคณะท างาน
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม , นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการส านักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ 
สื่อสารสนเทศ, คณะท างานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และบุคลากรศูนย์คุณธรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรม” ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์คุณธรรม ห้องประชุม 1 ชั้น 16  
และทางระบบ Zoom เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์และเจตจ านงในการปฏิบัติ และด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้คุณธรรมประจ าชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” 

ภายในงานยังมีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรศูนย์คุณธรรมที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่
การยกย่อง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรศูนย์คุณธรรมร่วมกันเสนอ
รายชื่อร่วมกัน ได้แก่ พฤติกรรมด้านความพอเพียง คือ นางสาววรรณา โอจ้า กลุ่มงานส่งเสริ มคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม, พฤติกรรมด้านความมีวินัย คือ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า กลุ่มงานวิจัยและระบบ
พฤติกรรมไทย, พฤติกรรมด้านสุจริต คือ นางสุมาลี เจริญมินตร์ งานตรวจสอบภายใน และนางกนกพร แสน
พลเมือง กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร, พฤติกรรมด้านจิตอาสา นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ กลุ่มงานบริหาร
จัดการองค์กร และนายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ รวมทั้ง
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรของศูนย์คุณธรรม ผู้มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิด -19 
ให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาของสาธารณสุข คือ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและ
ความร่วมมือนานาชาติ 

ส าหรับการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ ถือเป็นข้อตกลงในการถือปฏิบัติ
ของบุคลากรศูนย์คุณธรรมร่วมกัน เพ่ือให้คุณธรรมน าการพัฒนา ใช้หลักคุณธรรมในการด ารงชีวิต บุคลากรใน
องค์กรเกิดจิตส านึก และพฤติกรรมที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกัน สมาชิกในองค์กรมีความสุขเพ่ิมข้ึนในการท างาน 
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เกิดการเรียนรู้และรับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรม
ต่อไป 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการเชื่อมโยงขยายผลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 
 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา 
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเวทีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย โดยเครือข่ายได้ร่วมระดมความเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่ 3 โดยมุ่งหวังให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบและองค์ความรู้จาก 13 เครือข่ายทางสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ให้
สามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอ่ืนต่อไป รวมทั้ง ค้นหาเชิดชูบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมใน
จังหวัดเพ่ือประกาศยกย่องในงานตลาดนัดคุณธรรมจังหวัด และสร้างหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือให้คนดีให้มีที่ยืน ความดีให้มีพ้ืนที่ในสังคม รวมถึงพัฒนาแกนน าของหน่วยงาน องค์กร
ชุมชนเครือข่ายต้นแบบเพ่ือเป็นโค้ชและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรเครือข่ายคุณธรรมต่างขานรับยินดี
ผนึกพลังเครือข่ายสานงานจังหวัดคุณธรรมสู่ความยั่งยืนและเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป   นอกจากนี้  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ได้ กล่ าวชื่ นชมจั งหวัด เชี ยงรายซึ่ ง ได้ รับการประกาศ เป็ นจั งหวัดคุณ ธรรมต้นแบบโดด เด่นจาก
กระทรวงมหาดไทย  
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนงานของ 
ศูนย์คุณธรรมด้วยโมเดลฮันนี่บี (Honey Bee Model) หรือโมเดลรังผึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการท างานของ 
ผึ้ง ด้วยคุณลักษณะของผึ้ง ที่เลือกตอมแต่สิ่งดีงาม ช่วยกันผลิตจนเกิดเป็นน้ าผึ้งบริสุทธิ์มหาศาล เปรียบเสมือน
กับการท างานของศูนย์คุณธรรม ที่ขับเคลื่อนความดี ความงาม ผ่านกลไกการท างานที่เชื่อมโยงกับภาคี
เครือข่ายทางสังคมของศูนย์คุณธรรม ทั้ งหมด 6 ภาคส่วน โดยเปิด พ้ืนที่ ให้คนมา โชว์ แชร์ เชื่อม  
ความดีระหว่างกัน ขยายเชื่อมโยงไปทุกๆ พ้ืนที่ของสังคม จึงด าเนินกิจกรรมน าโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก  
ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาของศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมและถอดบทเรียนโรงเรียนมาร์แตร์เดอีวิทยาลัย 
พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกิจกรรมและโครงงานส่งเสริมคุณธรรมแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ 
โรงเรียนมาร์แตร์เดอีวิทยาลัย 
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นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายบุญญานนท์ ศรี
โท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมช านาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายประชา เตรัตน์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. 
ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เป็นประธานในการ
ประชุม ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร อ าเภอ ต าบล ชุมชนภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน พอช. 
ภูมิภาค ผู้น าขบวนการองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก เข้าร่วมประชุมฯ จ านวนกว่า 140 คน โดยการ
ประชุมได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและ
มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การสอดส่อง การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของจังหวัด รวมถึงกิจกรรม 
Big Rock ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมหารือความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับนายสุรพล พลอยสุข ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและคณะ
ผู้บริหาร  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งร่วมเป็นองค์กรน าร่องพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกับ  
ศูนย์คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จะต่อยอดงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยร่วมเป็นองค์กรน าร่องน า
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ ดร.ชาญชัย ชัยสุโกศล และคณะ
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นักวิจัย หารือความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมร่วมกับคณะกรรมการต่อต้านคอร์
รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย โดยทางคณะกรรมการฯ จะน ากระบวนการรับรององค์กร
คุณธรรมและเครื่องมือไปเชื่อมโยงกับกระบวนการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ซึ่ง
ด าเนินการต่อเนื่องมากว่า 20 ปี และเชิญชวนองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นองค์กรน าร่องน ากระบวนการรับรอง
องค์กรคุณธรรมไปทดลองด าเนินการต่อไป 

 
 

  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา นายวัชรวิชญ์ 
กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
โครงการประมงคุณธรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมในองค์กรและพ่ีน้องชาวประมง  
โดยความร่วมมือครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม วางแนวทางการยกระดับองค์กรคุณธรรม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณธรรม ด้วยการถ่ายทอดวิชาการหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านคุณธรรม แนวทาง
ปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร อสป. รวมถึงพ่ีน้องชาวประมงและเครือข่ายของ อสป. ใน
การพัฒนายกระดับคุณธรรม, ให้การส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ วิทยากร เพ่ือให้ความรู้ วิธีการแนวทางปฏิบัติ 
มาตรฐานคุณธรรมให้กับเครือข่ายประมงของ อสป., ให้การส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ศึกษาวิจัย 
การศึกษาดูงาน และการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมของ
บุคลากรใน อสป. นอกจากนี้ ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร การ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณธรรมแก่บุคลากร ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพ่ี
น้องชาวประมงและกลุ่มเป้าหมายเครือข่าย 
 
 
 


