
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานภารกิจหลัก ไตรมาสที่ ๑ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด  

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรมด าเนินโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ  
แผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม โดยสรุปภาพรวมมีผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการด าเนนิงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด  

ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ได้มีการปรับรายละเอียดการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์สังคมและการด าเนินงานจริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี ๒๕๖๕ กิจกรรมย่อยที่ ๑.๖ การสร้างและ
วิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคต (Future scenario building and analysis) เปลี่ยนประเด็นศึกษาเป็น “ศึกษา
ประเด็นคุณธรรมส าหรับอนาคต” 

กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของชาวดิจิทัล เปลี่ยนประเด็นศึกษาเป็น 
“ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นในองค์กร” เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม 

กิจกรรมที่ ๘ ศึกษาและพัฒนากลไกทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เปลี่ยนประเด็น
ศึกษาเป็น “ศึกษาและทดลองด าเนินงานระบบเครดิตสังคม” 
 

๒. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/ ตัวช้ีวัด   

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
เชิงปริมาณ:  

๑) จ านวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่
เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
และประกาศตัวเป็นองค์กรที่ จะ
ขับเคลื่อนคุณธรรม  จ านวนไม่น้อย
กว่า ๓๕๐ องค์กร 

๒) จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม /
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ และการ
ขั บ เคลื่ อนแผนแม่ บทส่ ง เส ริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  จ านวน

 มีหน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม

กระบวนการประชุมหารือเตรียมการ

ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมทั้ง ๔ จงัหวัด 

รวม ๓๙๓  องค์กร 

 จ านวนผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วม

ประชุมหารือจัดท าแผนและแนวทางการ

ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม ปีท่ี ๓ 

 ช่วงไตรมาส ๑ ทั้ง ๔ จังหวัด  

รวม  ๕๔๘ คน 

 ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากเดิม 

 ได้ข้อสรุปจากเวทีฯ แผนปฏิบตัิการ
ขับเคลื่อนคณุธรรมของเครือข่ายทาง
สังคมของแต่ละจังหวัดที่จะด าเนินการ
ในปี ๒๕๖๕ ครบท้ัง ๕ จังหวัด 

 หน่วยงานเครือข่ายให้ความสนใจส่ง
ผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วม/ร่วมประชุม
หารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับเครือข่ายและขับเคลื่อนภาพรวม
ของจังหวัด 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐ คน 

๓) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรม
ต้นแบบ  ได้มีพื้นที่น าเสนอผลงาน
ด้ านกา รส่ ง เ ส ริ ม คุ ณธรรมต่ อ
สาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรม
ระดับต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่ง  

๔) มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคุณธรรม
ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ ที่
สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ หน่วยงาน 

๕) องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
ชุมชนท้องถิ่นต้นแบบจาก ๔ ภูมิภาค 
จ านวน ๔๐๐ แห่ง 

๖) องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสมัชชา
คุณธรรม ในรูปแบบหนังสือ/ สื่อวีดิ
ทัศน์ ที่ได้จากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมระดับต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๔ 
เรื่อง 

เชิงคุณภาพ:  

๑) องค์ความรู้  ที่ ได้จากกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมในระดับต่าง ๆ มีการ
น าไปเผยแพร่ ต่อยอด ขยายผลอย่าง
กว้างขวาง 

๒) ข้อตกลงร่วม/ ประกาศเจตนารมณ์ 
และข้ อ เสนอเ ชิ งนโยบายด้ าน
คุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัด ภูมิภาคและระดับชาติ เกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมและน าสู่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับจังหวัด 
อย่างเป็นรูปธรรม 

๓) มีฐานข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรม 
ความดี  ของหน่ วยงาน องค์ กร 
เครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และระดับชาติ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  

๔) เกิดดิจิทัลแพลตฟอร์มการจัดสมัชชา
คุณธรรมที่ องค์กรภาคี เครือข่ าย

และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ของภาคีเครือข่ายเพิม่เตมิในป ี๒๕๖๕ 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สมัชชาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้า
ใช้งานระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
เชิงปริมาณ:  
๑) องค์ความรู้ในการส่งเสรมิการพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรม และหรือองค์
ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ท่ีเครือข่ายทางสังคมสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติ
คุณธรรม อย่างน้อย ๑ เรื่อง      
๒) จ านวนองค์กรคุณธรรม ท่ีส่งเสรมิ
พัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กร 
อย่างน้อย ๒๕๐ องค์กร 
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์กรคุณธรรมในภาคส่วนส าคัญทาง
สังคมไทย ทีส่่งเสริมพัฒนาคณุธรรม แก่
สมาชิกในองค์กร 
๒) องค์กรทีผ่่านกระบวนการรับรองเป็น
องค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 

๑) จ านวนองค์ความรู้ ๒ เรื่อง ได้แก ่๑) การ

พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  ๒) อยู่

ระหว่างด าเนินการ จัดท าองค์ความรู้

กระบวนการรับรององค์กร  

๒) จ านวนองค์กรที่ได้ประสานความรว่มมือ

ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมแก่

สมาชิกในองค์กร   

(๑) เครือข่ายภาคชุมชน จ านวน ๓ 

องค์กร/เครือข่าย  

(๒) เครือข่ายภาคการศึกษา  จ านวน 

๖ เครือข่ายจังหวัด  

(๓) เครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ 

จ านวน ๗ องค์กร  

๑) องค์ความรู ้๒ เรื่อง 

(๑) การส่งเสริมมาตรฐานคณุธรรม
(ระดับชาติ) มีแผนงานความร่วมมอื
กับองค์การสะพานปลา และ อสค. 
ซึ่งจะเริม่ด าเนินการอบรมในเดือน
มกราคม เป็นต้นไป 

(๒) การส่งเสริมกระบวนการรับรอง
องค์กรองค์กรส่งเสริมคณุธรรม(ราย
ประเด็น) มีแผนด าเนินการกับ
เครือข่ายการศึกษา ๔ ภูมิภาค 

๒) องค์กรที่ได้ประสานความร่วมมือความ

ร่วมมือ เชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กร ได้แก่  

(๑) เครือข่ายภาคชุมชน ประสานงาน

กับภาคีหน่วยงาน เช่น พอช. และขบวน

ชาวบ้าน เพื่อก าหนดแผนการส่งเสริมการน า

มาตรฐานคุณธรรมและธรรมาภิบาล ไปสู่การ

ประเมินตนเอง เพื่อการจดัท าแผนงาน

พัฒนาองค์กรในไตรมาส ๒ ต่อไป   

(๒) เครือข่ายภาคการศึกษา ส่งเสรมิ

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล เป็น

กลไกส่งเสริมด าเนินการรับรองโรงเรียน

คุณธรรม ๖ เครือข่ายจังหวัด เพื่อการ

ประเมินผลและรับรองโรงเรียนในเครือข่าย 

ในปี ๒๕๖๕ 

(๓) เครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ มี

แผนความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เช่น 

องค์การสะพานปลา อสค. ส านัก

ปลัดกระทรวงสาธารสุข พม. กสน. 

คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา ธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim 

Bank) 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
เชิงปริมาณ 

๑)  จ านวนหลักสตูรการส่งเสริมคุณธรรม 

ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ขับเคลือ่น

การส่งเสริมคุณธรรม อย่างน้อย ๓ 

หลักสตูร  

๒)  จ านวนวิทยากรและผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง ท่ีน า องค์ความรู้และ

นวัตกรรมไปใช้ขยายผลขับเคลื่อน

คุณธรรม อย่างน้อย ๑๕๐ คน 

๓) จ านวนองค์กรภาคี ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนคณุธรรมในองค์กร 

อย่างน้อย ๕ องค์กร 

๔)  จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ในบรบิท

ต่างๆของสังคม อย่างน้อง ๔ ช้ิน/

เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

๑) หลักสตูรการส่งเสริมคุณธรรม ท่ี

เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนส าคญั

ทางสังคมทั้ง ๖ ภาคส่วน 

๒) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนา

องค์กรคุณธรรม สามารถน าความรู้ไป

ใช้ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมใน

องค์กรตนเอง 

๓) องค์กรภาคี ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

น าองค์ความรู้ไปใช้ สามารถ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมคนในองค์กร

ตนเอง และขยายผลไปสู่สังคม 

๔) องค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณธรรม ท่ีเหมาะสมกับบรบิท

ต่างๆของสังคม 

๑) จ านวนพัฒนาหลักสตูรการพัฒนาส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กร ชุมชน ๕ หลักสูตร 

๒) จ านวนพัฒนาหลักสตูรผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ๑ หลกัสูตร 

๓) จ านวนองค์กรภาคี ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนคณุธรรมในองค์กร อย่าง

น้อย ๕ องค์กร 

๑) การพัฒนาหลักสูตร ในรปูแบบออนไลน์ 

เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โควดิและ

เปิดให้บริการกับกลุม่เป้าหมายไดม้ากขึ้น 

โดยมีแผนการ โดยปรับปรุงหลักสตูร ๒ 

หลักสตูร 

(๑) หลักสตูรกลยุทธ์การสร้างและ

พัฒนาองค์กรคุณธรรม 

(๒) หลักสตูรต้นทุนชีวิต พัฒนา

หลักสตูรใหม่ ๓ หลักสูตร  

 หลักสตูรการบริหารจัดการ

ชุมชนท้องถิ่นในยุค New  

Normal  

 หลักสตูรการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม  

 หลักสตูรการประเมินรับรอง

โรงเรียนคุณธรรม 

๒) คณะกรรมการสถาบันวิทยากรคณุธรรม 

พิจารณากรอบโครงร่างหลักสูตรผูน้ า

การเปลีย่นแปลงระดับประเทศ และมี

แผนจัดอบรมในไตรมาส ๔    

๓) ประชุม/ ประสานความร่วมมือท างาน

กับหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนา

หลักสตูรและหรือน าหลักสูตรไปใช้

ส่งเสริมขับเคลื่อนคุณธรรม ซึ่งอยู่

ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี   

(๑) ส านักนวัตกรรม สพฐ. ร่วมเป็น

ภาคีอบรมหลักสูตรโครงงาน

คุณธรรม- จัดอบรม รุ่นท่ี ๔ 

ระหว่าง ธ.ค.๒๕๖๔ - มี.ค.๒๕๖๕ 

(๒) มศว. ร่วมพัฒนาและจัดอบรม

หลักสตูรส าหรับชุมชนและโรงเรียน 

เป็น “โรงเรียนชุมชน”  

(๓) มสธ. ร่วมพัฒนาและอบรม 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หลักสตูรการพัฒนาผู้น าท้องที่ 

ท้องถิ่น ในการจัดท าธรรมนูญ

ชุมชน  

(๔) มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร  ร่วม

พัฒนาและอบรม การพัฒนาครู

แกนน า ในการส่งเสริมการพัฒนา

กระบวนการรับรองโรงเรียน

คุณธรรม   

(๕) อสค.ร่วมพัฒนาและอบรมหลักสูตร

องค์กรคุณธรรม ให้ครบทุกสาขา 

ในเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๕  

เป็นต้นไป 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
เชิงปริมาณ 

๑) จ านวนสื่อบทเรียนและตัวอย่าง สังคม

ไม่ทนต่อการทุจริต โดยบทบาทวิทยากร

ตัวคูณ ๒ เรื่อง  

๒) จ านวนวิทยากรตัวคูณที่เป็นระดับผู้น า

การเปลี่ยนแปลง Coach  ในการ

ส่งเสริมคุณธรรม ๓๕๐ คน 

๓) มีแหล่งเรียนรู้รูปธรรมการส่งเสริม

คุณธรรมใน ๔ ภูมิภาค ประมาณ ๕๐ 

แห่ง ที่มีขีดความสามารถในการขยาย

ผลส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมที่

เหมาะสมกับเครือข่ายประเด็นต่างๆ 

และบริบทของสังคมไทย   

เชิงคุณภาพ 

๑) วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะ

ผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์

ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความ

ละอาย ไม่ทนต่อการทุจริต สามารถ

เผยแพร่ สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และ

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง 

๒) ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งบม่เพาะ

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมกลาง 

๑) มีแผนในการผลติสื่อ  
(๑) การผลิตสื่อวีดีทัศน์กระบวนการและ

รูปธรรมการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
คุณธรรมต่อต้านทุจริต ๑ เรื่อง 

(๒) จัดท าหน้าเว็ปไซตโ์ครงการเผยแพร่
องค์ความรู้โครงการ 

๒) มีหน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีร่วมพฒันา
หลักสตูร coach ยกระดับวิทยากร
ส่งเสริมคณุธรรม จ านวน ๓ จังหวัด  

๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด (กลไก
จังหวัด) ใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้ ใน
จังหวัดคุณธรรม 

๑) สถาบันวิชาการให้ความร่วมมือเปน็

หน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัด

อบรม โดยประสานงานแล้ว ๓ จังหวัด 

ได้แก่ อยุธยา (มทล) เชียงราย (ม.ล้านนา)   

อุดรฯ (มรภ.)  จังหวัด เพื่อเตรียมการ

จัดท าข้อตกลงการจ้าง เพื่อการอบรมแกน

น า ในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป 

๒) มีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ต่อเนื่องจาก

การถอดบทเรยีนแหล่งเรียนรู้ใน ๔ 

จังหวัดคุณธรรม พัฒนายกระดับศกัยภาพ

บุคลากร เป็นวิทยากรส่งเสริมคณุธรรม 

ระดับ Coach ครอบคลุม ๖ จังหวัด   



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เพื่อให้กระจาย ครอบคลมุ ไปทุกกลุ่ม

เครือข่ายประเด็นต่างๆ และในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ 

๓) มีวิทยากรด้านการส่งเสรมิคณุธรรมใน

แหล่งเรียนรู้กลุม่เครือข่ายประเดน็

ต่าง ๆ ที่สามารถขับเคลื่อนส่งเสรมิ

คุณธรรมในหน่วยงาน องค์กรระดบั

จังหวัด และเครือข่ายระดับประเทศ 

๕. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
๑) รายงานสถานการณค์ุณธรรมสังคมไทย

ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ชุดครอบคลมุ ๖ 
ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้) 
ที่น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
ก าหนดนโยบาย และออกแบบการ
ส่งเสริมคณุธรรมในระดับปฏิบตัิ  

๑) รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย
ปี 25656  

 จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ
คณะนักวิจัย เพื่อวางแผนและ
ออกแบบแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ จ านวน ๓ ครั้ง 

  (ร่าง) TOR การจัดท ารายงาน
สถานการณ์คณุธรรม ปี ๒๕๖๕ 
และประเด็นคุณธรรมส าหรับ
อนาคต 

๑) โครงร่างรายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี 
๒๕๖๕  และประเด็นคณุธรรมส าหรับอนาคต 
ประกอบไปด้วย 
- ค าน า 
- บทสรุปผู้บริหาร 
- บทคัดย่อ 
- สารบัญ 
- บทน า 
- บทที่ ๑ รายงานสถานการณ์คณุธรรม ปี 
๒๕๖๕ 
- บทที่ ๒ แนวคิด เครื่องมือและดชันีช้ีวัด
คุณธรรมในสังคมไทย 
- บทที่ ๓ สถานการณเ์ด่นในด้านคุณธรรม  
- บทที่ ๔ มิติของคุณธรรมในสังคมร่วมสมัย 
และประเด็นคุณธรรมส าหรับอนาคต  
- บรรณานุกรม 
- ภาคผนวก 

๒) พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 

 ดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ 25-40 ปี 
 - น าเสนอผลการศึกษาในเวทีน าเสนอ

รายงานสถานการณค์ุณธรรม ปี ๒๕๖๔ วัน
พุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – 
๑๖.๐๐ น. ผ่านเฟซบุ๊ก moral spaces 

- น าเสนอผลการวิจัยในการประชุม
คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่าน

๒)  พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 

 ดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ ๒๕-๔๐ ปี รวม
ทั้งหมด ๔๘ ข้อ ใน ๕ ประเด็นคณุธรรม 
คือ ด้านพอเพียง มี ๓ องค์ประกอบคือ 
(๑) ความพอประมาณ (๒) ความมีเหตผุล 
(๓) ภูมิคุ้มกัน ด้านวินัยรับผิดชอบ มี ๔ 
องค์ประกอบคือ (๑) การยอมรับและ
ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม (๒) 
การควบคุมตนเอง (๓) การตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีของตน (๔) การยอมรับผลการ
กระท าของตน ด้านกตัญญ ูมี ๓ 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  องค์ประกอบ คือ (๑) การส านึกในความด ี

(๒) การเคารพความดี (๓) การตอบแทน
ความดี ด้านสจุริต มี ๓ องค์ประกอบ (๑) 
การละอายต่อการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (๒) 
การไมเ่อาเปรยีบและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ (๓) การยืนหยดัในความ
ถูกต้อง  ด้านจิตสาธารณะ มี ๓
องค์ประกอบ คือ (๑) จิตอาสา (๒) ส านึก
สาธารณะ (๓) การเสยีสละเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น  

ผลส ารวจ พบค่าเฉลี่ยคุณธรรมของ 
กลุ่มตัวอย่าง (จากค่าเฉลี่ยเต็ม ๖.๐๐) พบว่า 
ด้านความมีวินยัรับผิดชอบ เป็นคา่เฉลี่ยที่ต่ า
ที่สุด คือ อยู่ที่ค่าเฉลีย่ ๔.๑๘, ด้านสุจรติ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙, ด้านความพอเพียง ค่าเฉลี่ย 
๔.๖๑ และ ด้านจติสาธารณะ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ 
ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาตัวบ่งช้ี/
องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุของ
คุณธรรมแตล่ะด้าน พบว่า ด้านความกตัญญู 
เรื่อง การเคารพความดี ค่าเฉลีย่ที่ ๔.๙๔, 
ด้านจิตสาธารณะ เรื่อง มีจิตอาสา ค่าเฉลี่ยที่ 
๔.๔๔ , ด้านความพอเพียง เรื่อง ความมี
เหตุผล ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๕๔, ด้านสุจริต เรื่อง 
การยืนหยดัในความถูกต้อง  
ค่าเฉลี่ยที ่๔.๑๙  และด้านมีวินัยรบัผิดชอบ 
เรื่อง การควบคุมตนเอง ค่าเฉลีย่ที่ ๔.๐๐ 

๓) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม อายุ ๑๓ – ๒๔ ปี 
และอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี  
อยู่ระหว่างประสานกับคณะนักวจิยัเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ 

อยู่ระหว่างประสานกับคณะนักวจิยัเพื่อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการ 

๒. องค์ความรู้การพัฒนาระบบนิเวศของ
พ้ืนที่คุณธรรม จ านวน ๑ เร่ือง น าไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบ
การส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบตัิ 

จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ
นักวิจัย เพื่อวางแผนและออกแบบแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ จ านวน ๑ ครั้ง 

แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

๓. องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน ๑ เร่ือง 
น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

๑) ถอดบทเรียนองค์กรน าร่องท่ีน า
มาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ จ านวน ๓ 
องค์กร คือ  

(ร่าง) ชุดองค์ความรู้การน ามาตรฐานด้าน
คุณธรรมไปใช้ 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัดสินใจในการบริหาร ก าหนดนโยบาย 
และออกแบบการส่งเสริมคณุธรรมใน
ระดับปฏิบัต ิ

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 บริษัท พีทีจี เยนเนอร์จี จ ากัด 
(มหาชน) 

๒) ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ อยู่
ระหว่างจัดท า วิดิทัศน์ในรปูแบบโมชั่น
กราฟฟิก (Motion Graphic) ๒ เรื่อง 
และอินโฟกราฟฟิก 

โมช่ันกราฟฟิก (Motion Graphic) ๒ เรื่อง 
และอินโฟกราฟฟิก ส าหรับเผยแพร่องค์
ความรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานด้านคณุธรรมการส่งเสรมิการ
พัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม 

๓) การวางแผนการด าเนินงานการขยาย
ผลและติดตามผลการส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จัดการ
อบรมกระบวนการส่งเสรมิองค์กร
คุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคณุธรรม วัน
อังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. น. ณ ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ Zoom 
Meeting ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งและ
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์คุณธรรม 

บุคลากรที่เกีย่วข้องและเจา้หน้าท่ีของศูนย์
คุณธรรมมีความเข้าใจเกีย่วกับการงาน
มาตรฐานด้านคณุธรรม  
 

 ๔) การพัฒนาแบบประเมินออนไลนง์าน
มาตรฐานด้านคุณธรรม หารือร่วมกับ
กลุ่มงานศูนย์ข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อวางแผนจดัท าขอบเขต
การด าเนินงานในการพัฒนาแบบ
ประเมินออนไลน์งานมาตรฐานด้าน
คุณธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กระบวนการส่งเสริมคณุธรรมในองค์กร 

 

๔. องค์ความรู้กระบวนการรับรองการ
เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๑ 
เร่ือง น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
ก าหนดนโยบาย และออกแบบการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับปฏิบตั ิ

๑) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการรับรององค์กร
ส่งเสริมคณุธรรม จ านวน ๑ ครั้ง 

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์
การพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม 

๒) ประชุมทีมวิจัยงานพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
๑ ครั้ง 

แนวทางการน ากระบวนการรับรององค์กร
ส่งเสริมคณุธรรมไปทดลองใช้กับองค์กรน า
ร่อง 

๕. องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี จ านวน ๒ เร่ือง น าไปใช้

๓) จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการการจดั
กิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการการจดักิจกรรมแฮกกา
ธอน (Hackathon 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบ
การส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบตัิ 

ออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรม
ที่ด ี

๔) จัดประชุมร่วมกับ Hackathon 
Thailand เพื่อวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon)   

๖. ประชุมวชิาการด้านคุณธรรม จ านวน 
๑ คร้ัง 

๑) เวทนี าเสนอรายงานสถานการณ์
คุณธรรม ปี ๒๕๖๔ จัดเวทีน าเสนอ
รายงานสถานการณค์ุณธรรม ปี ๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านเฟซบุ๊ก 
moral spaces  

Proceedings เวทีน าเสนอรายงาน
สถานการณ์คณุธรรม ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ 
เรื่อง 

๒) จัดประชุมวชิาการด้านคุณธรรม พัฒนา
ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  

๗. องค์ความรู้การสื่อสารอย่างสันติข้าม
รุ่นในองค์กร จ านวน 1 เร่ืองน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจในการ
บริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบการ
ส่งเสริมคณุธรรมในระดับปฏิบตัิ (เปลี่ยน
จากองค์ความรู้การส่งเสริมคณุธรรมของ
ชาวดิจิทัล) 

๑) จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ
นักวิจัย เพื่อวางแผนและออกแบบแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

แนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

๒) จัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษาและ
พัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุน่ใน
องค์กร 

๘. องค์ความรู้ศึกษาและทดลอง
ด าเนินงานระบบเครดิตสังคม จ านวน ๑
เร่ือง น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
ก าหนดนโยบาย และออกแบบการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับปฏิบตัิ (เปลีย่นจากองค์
ความรู้กลไกทางสังคมทีส่นับสนุนการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม) 

๑) ประชุมรายงานความก้าวหน้า จ านวน ๒ 
ครั้ง 

กรอบแนวคิดในการน าระบบเครดติทางสังคม
มาปรับใช้ในบริบทของสังคมไทย 

๒) น าเสนอผลการศึกษาในการประชุม

คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ วัน

พฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 

๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
เชิงปริมาณ :  

๑) เกิดสื่อเสรมิสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริม
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
ทั้ง On Air Online On Ground 

 รายการ “คณุธรรม คุณท าได”้ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  

และแชรผ์่าน Online จ านวน 

๑) การผลิตและเผยแพร่รายการ THE VISHION 
กับ บริษัท ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จ ากัด 
จ านวน ๗ ตอน  

๒) ผลิ ตและ เผยแพร่ รายการคุณธรรม  
คุณ ท า ได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทีวีช่อง 10 โทรทัศน์รัฐสภา รวม
จ านวน ๘ ตอน  

๓) เกิดการแชร์และส่งต่อเนื้อหาจากทาง 
เฟซบุ๊กเพจ และไลน์กลุ่มไปยังเครือข่าย

๑) บุคคล และองค์กร/หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ที่ เ ป็ นต้นแบบด้ านคุณธรรม หรื อมี

พฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ได้มีพื้นที่

ในการน าเสนอบทเรียน ประสบการณ์

ด าเนินงานด้านคุณธรรมเผยในมิติต่างๆ 

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์ และ

เคเบิ้ลทีวี นอกจากนี้ยังสามารถขยายผล



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

48 ตอน 

 เกิดช่องการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร

ทาง เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/ 

เฟสบุ๊ค ของสมาชิกเครือข่ายสื่อ

คุณธรรมพลังบวกกว่า 20 

เครือข่าย/ ช่องทาง 

 ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ 

ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ผ่าน

กิจกรรม On Ground อย่าง

น้อย 10 ครั้ง 

๒) Social Network เนื้อหาส่งเสรมิ

คุณธรรม หรือ content based 

เสรมิสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 

ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคณุธรรมพอเพยีง 

วินัย สุจริต และจติอาสา อย่างน้อย 

48 content และถูกแชร์ต่อไปยัง

เครือข่าย Social Network อย่าง

น้อย 20 เครือข่าย 

๓) เผยแพรส่ื่อท่ีผลิตในระดับองค์กร  

ภาคี เครือข่าย Co Brand 20 

องค์กร  

๔) เผยแพร่สื่อที่ผลิตในระดับภมูิภาค 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ายเฝ้าระวัง

ทางวัฒนธรรม,  สภาเด็กและเยาวชน และ

เครือข่ายสื่อคุณธรรมพลังบวกในพื้นที่

จังหวัดต่าง  ๆ  
เชิงคุณภาพ:  

๑) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ึง

ประสงค์ ส่งเสริมคณุธรรมพอเพียง วินัย 

สุจริต และจติอาสา เป็นเครื่องมือในการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริม

พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่าน

สื่อรูปแบบต่าง ๆ  ให้กบัเด็ก เยาวชน 

ครอบครัว และประชาชน เพื่อให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง

ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 20 
เครือข่าย 

๔) ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเรือ่ง
คุณธรรม ผา่นกิจกรรม On Ground/ 
Online รวมจ านวน ๒ ครั้ง  

๕) ผลิตเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิก และ

เผยแพร่ข้อมูลบทความ/  โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่าน 

สื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม 

จ านวน ๖๗ ช้ิน  
๖) เผยแพร่ คลิปวิดี โ อ บนยูทูป Moral 

Channel จ านวน ๖๑ คลิป   

๗) เกิดการแชร์และส่งต่อเนื้อหาจากทาง 
เฟซบุ๊กเพจ และไลน์กลุ่มไปยังเครือข่าย
ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 20 
เครือข่าย 

๘) บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน Co Brand 

จ านวน ๓ แห่ง ผลิตและเผยแพร่รายการ

โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่  

๙) รายการ THE VISION สถานีโทรทัศน์ 
Cable Channel 37 HD และโครงข่าย
เคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ : ภายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ผู้เข้าถึง 2,400,000 คน และ
ครอบคลุมโครงข่ ายพื้ นที่ทั่ วประเทศ 
(โอกาสการเข้าถึงวัดจากจ านวนสมาชิก
โครงข่ายเคเบิ้ลทีวีท่ัวประเทศ)  

๑๐) รายการคุณธรรม คุณ ท า ได้ 
สถานีโทรทัศนร์ัฐสภาช่อง 10 ครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศ  

๑๑) เผยแพรเ่นื้อหาข่าวสาร การขับเคลื่อน

งานของศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทาง 

ไลน์กลุ่ม Co Brand  

๑๒) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารจากงานแถลง

ข่าวในประเด็นสถานการณ์คณุธรรม

สังคมไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ไปยังสื่อ

ต่าง ๆ ทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อ

ท้องถิ่น โดยได้รับการเผยแพร่ทั้งสือ่

รายการดังกล่าวไปยังสื่อออนไลน์ได้ เพื่อ

ติดตามรับชมย้อนหลัง   

๒) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศูนย์

คุณธรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
 เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์คณุธรรม Moral 

Center Thailand จ านวน 
๑๔๑,๙๗๐ คน 

 ยูทูบ Moral Channel (ยอดดูคลิป
วิดีโอ) จ านวน ๑๐๙,๘๔๙ คน   

๓) เกิดการแชร์/ส่งต่อข้อมูลข่าวสารทั้ ง

เนื้อหาในประเด็นคุณธรรมต่างๆ รวมทั้ง

กิจกรรมงานเสวนาผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊ก

เพจ ของศูนย์คุณธรรม ท าให้เกิดการรับรู้

ต่อประชาชนในวงกว้างมากยิ่งข้ึน  

๔) ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่ าวสารของ 

ศูนย์คุณธรรมและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

จากความถี่และความเคลื่อนไหวในการ

โพสต์ เนื้ อหาในรูปแบบต่ างๆ อยาก

หลากหลาย บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วย

ความต่อเนื่อง  

๕) เกิดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม 

โดยความร่วมมือกับ Co Brand ต่อเนื่อง 

สะท้อนถึงการส่งเสริม ขับเคลื่อนงานด้าน

คุณธรรมอย่างจริงจัง   

๖) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 

กันในกลุ่ม Co-band สร้างการรับรู้ถึง 

การด า เนินงาน และขับเคลื่ อนงาน

ระหว่างกันในแต่ละองค์กรผ่านรายการ

ส่งเสริมคุณธรรม  

๗) เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและขยาย

ผลในประเด็นสถานการณ์คุณธรรมของ

สังคมไทย ซึ่งประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง   

๘) ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่จะเป็นประโยชน์

ต่อการขับเคลื่อนการท างานในมิติต่างๆ 

อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ประสงค์เพิ่มขึ้น   

๒) เกิดกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวกใน

ระดับพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อน และการ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคณุธรรมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการ

สร้างเสริมทักษะรูค้ิด (Cognitive 

Development) และจิตส านึกที่ดี 

(Positive Mindfulness) ต่อตนเองและ

สิ่งแวดล้อมที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ 

รวมทั้งครอบครัว สถานศึกษา ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม 

และเพื่อน  ๆเพื่อท าให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง

สังคมในการจัดการกับปัญหา หรือ

สภาวการณ์เสี่ยงต่าง ๆ   

๓) เกิดช่องทางและเครอืข่ายสื่อมวลชน 

พลังบวก ทีส่ามารถเป็นกระบอกเสยีง ขอ้ต่อ

การรับข้อมลูและสื่อสารข้อมลูดา้นคณุธรรม

ในระดบัพื้นที่จังหวดั ภูมภิาค และใน

ส่วนกลางเพิม่ขึ้น  

สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ 

เฟซบุ๊กเพจของหน่วยงาน/องค์กรสื่อ 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไม่น้อยกว่า 

๖๐ ข่าว  

๑๓) อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ ในความร่วมมือและ

สนับสนุนการผลิตสารคดีส่งเสรมิ

คุณธรรมความดี “ดอกไมบ้านสื่อสาร

ความดี”  

๑๔) เกิดเนื้อหาสื่อเสริมสร้างค่านิยมทีม่ี
ประเด็นเกี่ยวกับคณุธรรมด้านต่างๆ 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งอินโฟกราฟิก 
ข้อมูลบทความ/ ข่าว องค์ความรูต้่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย รวมทั้งการ
ประชาสมัพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คณุธรรม 
อาทิ เฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม ยูทบู 
ไลน์ TikTok  เป็นต้น  

๑๕) เกิดกิจกรรมแถลงข่าวสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีผูเ้ข้าร่วมคือ 
สื่อมวลชน ผู้แทนทั้งจากหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดบั
นโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปท่ีให้ความสนใจเข้าร่วม 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกในการร่วมกัน
เผยแพร่และขยายผลเนื้อหาประเด็น
ข่าวสารที่ได้รับจากกิจกรรมแถลงข่าว 
โดยสื่อมวลชน  
ทั้งสื่อส่วนกลาง และสื่อมวลชนใน
พื้นที่ท้องถิ่น รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ข่าว   

๑๖) อยู่ระหว่างรวบรวมฐานข้อมูลของ
สื่อมวลชน ผ่านการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  
ของศูนย์คุณธรรม ที่จะเกิดขึ้นในระยะ
ถัดไป  

 
 

สังคมและคุณภาพมนุษย์ ด้านเด็กและ

เยาวชน ซึ่ งจะ เป็นประโยชน์ทั้ งต่ อ

หน่วยงาน/องค์กรจากระดับนโยบาย 

สู่ระดับปฏิบัติ  

๙) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเด็น

เกี่ยวกับคุณธรรมด้านต่าง ๆ ผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง โดย

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

ท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร เนื้อหา ใน

ประเด็นด้านคุณธรรม และเป็นการเพิ่ม

พื้นที่สื่อเชิงบวกบนพื้นที่โซเชียลมีเดีย 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น  

๑๐) เกิดการร่วมกันเผยแพร่และขยายผล

เนื้ อหาประ เด็นข่ าวสารที่ ได้ รับจาก
กิจกรรมแถลงข่าวออกสู่สาธารณะใน 

วงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้  

จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน และ

หน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ท้ังในระดับ

ภูมิภาค และในระดับประเทศ รวมทั้งเกิด

เป็นกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักถึง

ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบ

นิเวศมนุษย์ ที่จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชน 

จากข้อมูลซึ่ งสะท้อนจากสถานการณ์

คุณธรรมสังคมไทย  



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๗. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
เชิงปริมาณ :  

๑) จ านวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก  
ที่ควรค่าแก่การยกย่องในปี  2565  
รวมจ านวน 200 คน/ ปี  โดยผ่าน
กระบวนการความร่วมมือกับสื่อมวลชน 
ภาคีเครือข่าย และกลไกส่งเสริมคุณธรรม
ระดั บต่ าง ๆ ภายใต้ นโยบายของ
กรรมการศูนย์คุณธรรม   

๒) จ านวนองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมที่
โดด เด่ นที่ ควรค่ าแก่ การยกย่ อง  
ในประเภทต่าง ๆ  จ านวน 100 องค์กร 

๓) จ านวนสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
9 รายการ 

เชิงคุณภาพ:  

๑) บุคคล และองค์กรที่มีพฤติกรรมดา้น

คุณธรรม ท่ีควรค่าแก่การยกย่อง 

ได้รับการยอมรับทางสังคม และ 

เป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก 

เยาวชน ครอบครัว และประชาชน 

ในสังคมไทย 

๒) บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

จะเกดิกระแสยอมรบั และขยายตัว 

ไปมากขึ้น ส่งผลให้เกิดแบบอย่าง 

ที่หลากหลายกระจายไปตามกลุ่มคนตา่ง ๆ  

ในสังคมไทย 

๓) ประเทศไทย มตี้นแบบความดีทั้งในลักษณะ

บุคคล ลักษณะกลุ่มองค์กรตา่ง ๆ   

ที่มากขึ้น สามารถจะพัฒนาและขยายผล 

ไปยังกลุม่คนตา่ง ๆ  ได้อยา่งกวา้งขวาง  

เกิดการลอกเลยีนแบบ การปรับใช้จนปรากฏ

เป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 

๑) เกิดแผนการด าเนินงานในภาพรวมของ
โครงการฯ และรายละเอียดประกอบการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อาทิ ร่างกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล องค์กร และ
สื่อสรา้งสรรค์คณุธรรม, ร่างหลักเกณฑ์
และแนวทางการคดัเลือกใน 
แต่ละประเภท เพ่ือเตรียมจดัท าขอ้มูล 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาฯ ในขั้น
ต่อไป  

๒) จัดจ้างผู้ประกอบการด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 

๓) ด าเนินการจัดจา้งผู้ประกอบการด าเนินการ
และประชาสมัพันธ์สื่อสร้างสรรค์คณุธรรม 
อวอร์ด ปี 2564 (Moral Media Awards 
2021) 

 
 

๑) แผนการด าเนินงานที่ค่อนข้างครอบคลุมและ

รอบด้าน  

๒) ขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งครอบคลุมการ

ด าเนินงานทั้งทุกกิจกรรมของโครงการ 

ทั้งในส่วนกระบวนการสรรหาคัดเลือก

บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท า

สื่อประชาสัมพันธ์ และการถอดความรู้ 

ขยายผลความดี เผยแพร่ ผ่ านสื่ อและ

แพลตฟอร์มออนไลน์  

๓) ขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งครอบคลุมการ

ด าเนินงานท้ังทุกกิจกรรมของโครงการ  

ทั้งในส่วนกระบวนการสรรหาคัดเลือกสื่อ

สร้างสรรคค์ุณธรรม รวมทั้งการ

ประชาสมัพันธ์โครงการ จัดท าสื่อ

ประชาสมัพันธ์ และการถอดความรู้ ขยาย

ผลความดีเผยแพร่ผ่านสื่อและแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความด ี
เชิงปริมาณ 

๑) มีระบบประเมินวัดการพัฒนาองค์กร

คุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ ๒ 

ฐานข้อมูล 

๑) ปัจจุบันมีฐานข้อมลูประเมินดชันีช้ีวัด

ความสุขด้วยคุณธรรมความดี (PI) จ านวน 

๒๗๐ คน / ๔๐ องค์กร  และ ระบบ

ประเมินวดัระดับการพัฒนาองค์กร

๑)  การด าเนินการพัฒนา การให้บรกิาร

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

คุณธรรมที่สามารถเชื่อมโยง วัดระดับใน

การพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรมตาม



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 

๑)  ระบบสารสนเทศในการให้บริการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กร

คุณธรรมที่สามารถเช่ือมโยงการวัด

ระดับในการพัฒนาการเป็นองค์กร

คุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรคุณธรรม แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

คุณธรรม (OI) จ านวน ๗ องค์กร / ๑๒๕ 

คน 

 

 

 

 

 

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

คุณธรรม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ และการเผยแพร่ฐานข้อมูล

องค์กรส่งเสริมคณุธรรมแก่ประชาชน

ทั่วไป 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

๒) มีระบบสารสนเทศการเรียนรูเ้ชิง

พฤติกรรมด้านคณุธรรมด้วยจติวิทยาเชิง

บวกในรูปแบบ “Hybrid Mobile 

Application”ส่งเสริมคณุธรรม จ านวน ๑ 

ระบบ 

เชิงคุณภาพ 

๒) ระบบโมบายแอพลิเคชัน                   
ในรูปแบบ“Hybrid Mobile Application 
ที่สามารถให้บริการได้ทุกแพลตฟอร์ม” 
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
Mixed Reality หรือ MR มาพัฒนาระบบ
การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วย
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนาทุนชีวิตใน
สังคมไทย  

๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิง

พฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ในรูปแบบ “Hybrid Mobile Application”

ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ (อยู่ใน

ระหว่างการพัฒนา) 

 

 

 

 

 

๒) ด าเนินการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สามารถบริการได้ทุก
แพลตฟอร์ม โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
พฤติกรรมด้านคุณธรรมให้กับทุกช่วงวัย 

 

เชิงปริมาณ 

๓) มีระบบบริหารโครงการและตดิตาม

ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานจ านวน ๑ 

ระบบ 

เชิงคุณภาพ 

๓) ระบบบริหารโครงการและติดตาม

ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครฐัให้มี

กระบวนการท างาน ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

อย่างเป็นระบบ 

๓)  การประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการและตดิตามประเมินผลตวัช้ีวัด
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
จ านวน ๑ ระบบ จ านวน ๑ ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

๓) การออกแบบการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการและติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

เชิงปริมาณ 

๔) มีระบบบริหารจัดการส านักงานและ

๔) ประชุมหารือการวางแผนในการพัฒนา ๔) ประชุมหารือการจัดท าขอบเขตงานการ



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
องค์ความรู้ศูนย์คณุธรรมจ านวน ๑ 

ระบบ 

เชิงคุณภาพ 

๔) ระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์

ความรู้ศูนย์คณุธรรม ท่ีสามารถ

รวบรวมข้อมลูองค์ความรูภ้ายใน

หน่วยงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานและทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลัให้ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที ่

ระบบบริหารจัดการส านักงานและ องค์

ความรู้ศูนย์คุณธรรม จ านวน ๑ ครั้ง  

จ้างผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบบริหาร

จั ดการส านั กงานและองค์ความรู้ ศู นย์

คุณธรรม 

 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
เชิงปริมาณ  

๑) เกิดคณะท างานพัฒนาครอบครัวใน

การเสริมสร้างป้องกันคุ้มครองและ

จัดการความรุนแรงในครอบครัว  

๒) เกิดภาคคีวามร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะด้านต่าง ๆ ที่ส าคญัด้วยบรบิท

ท้องถิ่น 

๓) เกิดกระบวนการสร้างครอบครัว

เข้มแข็งในการเสริมสร้างป้องกัน

คุ้มครองและจัดการความรุนแรงใน

ครอบครัว ผ่านคณะท างานพัฒนา

ครอบครัว 

๔) เกิดครอบครัวพลังบวกในชุมชนที่มี

ทักษะและสามารถในการสร้างเสรมิ

พลังบวก ปกป้อง คุ้มครองและการให้

การช่วยเหลือแกไ้ขป้องกันปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว  

เชิงคุณภาพ 

๑) พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก

และมีความผูกพันระหว่างเด็กและ

ผู้ปกครองเพิ่มขึ้น 

๒) เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อพ่อ

แม่มากขึ้น 

๓) คณะท างานพัฒนาครอบครัวสามารถ

๑) มีภาคีความร่วมมือในการด าเนินการ 

๑.๑) ส่วนกลาง ท้ัง ๓ องค์กร ไดแ้ก่ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย  

 ส านักงานอัยการสูงสุด  

      ๑.๒ ) หน่วยงานวิชาการพื้นท่ี (๔ 

จังหวัด) จ านวน ๔ องค์กร ได้แก่  

 มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา  

 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี  

 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

๒) การด าเนินโครงการย่อย Positive 

Parenting  

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาแกนน าพลังบวก 

จ านวน ๔ จังหวัด 

กิจกรรมที่ ๒  ภาคีครอบครัว โดยการเปิด

เรียนหลักสตูรออนไลน์ "Life Assets ต้นทุน

ชีวิต ให้แก่นักวิชาการในพ้ืนท่ี มีผู้สมัครเรียน 

จ านวน ๑๑๘ คน  

กิจกรรมที่ ๓  ครอบครัวพลังบวก พัฒนา

๑) ภาคีความร่วมมือทางวิชาการ 

    ๑.๑ ส่วนกลาง รับงบสนับสนนุการวิจัย

เพื่อการด าเนินโครงการ  

 โครงการ Healthy Gamer คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 โครงการย่อย Family Violence 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ภาคีวิชาการพื้นที่ ๔ จังหวัด เป็นหน่วย

หลักในการด าเนินการส ารวจสถานการณ์

ครอบครัว และด าเนินการวิจัยโครงการ

ย่อย Positive Parenting  

 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

 ภาคตะออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

 ภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   

 ภาคใต้ วิทยาลยัพยาบาลราชชนี 

จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี 

๓) ข้อมูลจากการส ารวจสถานการณป์ัญหา

ครอบครัวและรวบรวมผลวิเคราะห์ผล



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ใช้ทักษะ ๕ ด้านในการจัดกิจกรรม 

เสรมิสร้างพลังบวกในชุมชน และ

ทักษะการให้ค าปรึกษาและจดัการ

ปัญหาเบื้องต้นได้  

หลักสตูร(ออนไลน)์ ค่ายครอบครวัพลังบวก 

จ านวน ๑ หลักสูตร  

๓) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 

โครงการ จ านวน ๑ ช้ิน 

ระดับจังหวดั ๔ จังหวัด ใช้เป็นข้อมูล

สร้างความตระหนักร่วมของภาคจีงัหวัดใช้

การด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ไข

ปัญหาภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ได้ 

๔) นักวิชาการส่วนกลางส่วนภูมภิาค และ

หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที

วิชาการ ครั้งที่ ๑  ได้รับรู้ เป้าหมายและ

กระบวนการในการด าเนินโครงการและ

ทิศทางการด าเนินงาน  

๕) การด าเนินโครงการย่อย Positive 

Parenting  

 การพัฒนาแกนน าพลังบวก 

หน่วยงานวิชาการภาคีพื้นที่ ด าเนนิ

กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย มีการ

วิเคราะห์ชุมชนตนเองเพื่อจัดท า

แผนที่ชุมชน และออกแบบกิจกรรม 

 ภาคีครอบครัว นักวิชาการที่เข้า

เรียนหลักสตูรออนไลน์ เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ เรื่อง ต้นทุนชีวิต และ

สามารถน าไปขยายผลให้แก่แกนน า

พลังบวกในโครงการได ้

 หลักสตูรค่ายครอบครัวพลังบวก 

อยูร่ะหว่างเปดิระบบให้แกนน าและ

ครอบครัวเข้ารับการอบรม 

(กิจกรรมค่ายออนไลน์) 

๖) มีสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ในหน้า

เว็บไซตศ์ูนย์คณุธรรม ท่ีสามารถเข้าถึงได้

ง่าย และเป็นพื้นที่กลางในการเรียนรู้ของ

ภาคีพื้นท่ี 

๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 
เชิงปริมาณ  

๑) ครอบครัวพลังบวกน าร่อง ๕๐ 

ครอบครัว จ านวน ๑๕๐ คน 

๒) เกิดระบบพ่ีเลีย้งท่ีปรึกษาในชุมชน 

ระดับอ าเภอ ใน ๔ จังหวัดคณุธรรม 

มีแผนด าเนินการ ๙ พื้นที่ (๙ จังหวัด

คุณธรรมเดิมและพื้นท่ีจังหวัดขยายผล)  
 ประสานความร่วมมือกับ มศว.และ

ประชุมออกแบบโครงการ เพื่อด าเนิน

โครงการ โดยใช้องค์ความรู้ในหลกัสูตร

ต้นทุนชีวิตและค่ายครอบครัว ในการ

สร้างระบบพี่เลีย้งชุมชน  



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๓) พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน 

และเครือข่าย ๑ ระบบ 

เชิงคุณภาพ 

๑) องค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพฒันา

ครอบครัวพลังบวก สามารถน าไปใช้

ในการสื่อสาร เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวได ้

๒) พัฒนาครอบครัวพลังบวก น าร่องใน

ระดับอ าเภอ ที่สมาชิกในครอบครวั

สามารถท ากิจกรรมสร้างสรรค์ มี

ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านบวก

เพิ่มขึ้น 

๓) ส่งเสริมระบบพี่เลีย้งที่ปรึกษาใน

ชุมชน โดยพัฒนาทักษะ ๕ ด้าน ใน

การส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และ

พัฒนาเด็กในพื้นที ่

๔) พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน 

และเครือข่ายสู่การขยายผลเพื่อตอ่

ยอดสิ่งดี ๆ ขยายผลสูส่ังคม ชุมชน

ต่อไป 

 ประสานงานและประชุมแกนน าชุมชน ใน

พื้นที่ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ล าปาง 

แพร่ ชัยนาท กาญจนบุรี บุรรีัมย์  

นครศรฯี ราชบุรี  เพื่อท าความเขา้ใจ

กระบวนการ เปา้หมายและเลือกคนมา

เป็นพี่เลี้ยงชุมชน 

 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

๑) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน 

(ร้อยละ 100) ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะ

หลักด้าน Digitalization 

Collaboration และ Innovation 

รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็นตาม

บทบาทและค่านิยมขององค์กร

ของตน 

๒) แผนยุทธศาสตร์การจัดการและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

ศูนย์คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการ

๑) เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารบัการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ส าคัญต่อภาระงานที่ได้
รับผิดชอบ จ านวน ๖ คน  ในจ านวน  ๔ 
หลักสตูร 

๑) แผนการพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒) กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม (การประกาศเจตนารมณ์
การเป็นองค์กรคณุธรรม) 

๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์ และ
พัฒนาค่านิยมองค์กร  

๔) การรับรูร้่วมกันในประเด็นทีส่ าคญัต่าง ๆ
ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เปลี่ยนแปลง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินได้

บรรลุตามตัวชี้วัดองค์กร 

๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน 

(ร้อยละ ๑๐๐) เข้าร่วมการ

ด าเนินงานองค์กรคุณธรรม 
เชิงคุณภาพ 

๑) บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรม

สามารถใช้เทคโนโลยีตามระบบ

การท างานของส านักงานได้ตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้  

๒) บุคลากรเกิ ดการปรั บเปลี่ ยน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ค ว า ม คิ ด 

(Mindset) เพ่ือสร้างคุณค่าในการ

เป็นบุคลากรภาครัฐที่ด าเนินงาน

มุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน 

๓) ผู้ เกี่ยวข้อง/เครือข่ายมีความพึง

พอใจในการด าเนินงาน ด้านการ

ประสานงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔) เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานตาม

บทบาทของแต่ละงาน 

 
๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 
เขิงปริมาณ 

จ านวน "วิทยากรส่งเสริมคณุธรรม"  

ตามรอยพระราชา ๓๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

"วิทยากรส่งเสริมคณุธรรม" สามารถ

สื่อสารศาสตร์พระราชาให้กับผู้เรยีนรู้ได้

ง่ายตรงความต้องการ 

จ านวนวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรม จาก

แหล่งเรียนรู้เส้นทางตามรอยพระราชา รุ่น

ที่ ๑ จ านวน ๒๕ คน 

วิทยากรส่งเสริมจากแหล่งเรียนรู้เส้นทาง

ตามรอยพระราชา ท่ีเข้าอบรม สามารถ

น าความรูไ้ปใช้ออกแบบกิจกรรมในการ

สื่อสารเผยแพร่ศาสตร์พระราชาได้ 

 



 
๓. แผนการด าเนนิงานในไตรมาสถัดไป  

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
๑) การประชุมขับเคลื่อนของกลไกคณะท างานกลุม่เครือข่ายทาง

สังคมในระดับพื้นท่ี ๔ จังหวัด 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่กลุม่เครือข่ายในพ้ืนท่ีก าหนด ใน

๔ จังหวัดที่ด าเนินการ 

๒) การท าบันทึกข้อตกลงเสริมหนุนการขับเคลื่อนกลไก

คณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม 

ปีท่ี ๓ กับหน่วยงานประสานงานหลักในจังหวัด (ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด) 

มกราคม ๒๕๖๕ ๔ จังหวัดที่ด าเนินการจังหวัดคณุธรรม 

ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา 

อุดรธานี สุราษฏร์ธาน ี

๓) การจัดจ้างสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือ ด าเนินการดา้น

วิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจงัหวัดคุณธรรม ปีท่ี ๓  ใน ๒ 

เรื่องหลัก ได้แก ่

๓.๑) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย

ทางสังคมในแต่ละจังหวัด 

๓.๑) ประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม ๓ ปี 

มกราคม ๒๕๖๕ ๔ จังหวัดที่ด าเนินการจังหวัดคณุธรรม 

ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา 

อุดรธานี สุราษฎร์ธาน ี

๔) การประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ๖ กลุ่มเครือข่าย

ส่วนกลางเพื่อเตรียมการจดัสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  

(ประชุมแบบปกติและประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๑) ผลิตสื่อเผยแพร่ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคณุธรรม 

(Learning Box)  
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) ลงนามความร่วมมือกับองค์กรหนว่ยงานภาคี อย่างน้อย 3 
องค์กร เช่น องค์การสะพานปลา อสค. คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬา 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๓) จัดจ้างนักวิขาการตดิตามเสริมกระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการรับรองมาตรฐานให้โรงเรียนในโครงการ 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๔) จัดจ้างนักวิขาการส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพคณะท างานและ
ระบบการรับรองมาตรฐานใหโ้รงเรียนในโครงการ 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๕) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมความส าเร็จ เครือข่ายกองทุน
สวัสดิการ ๒๐ พื้นที่ 

กุมภาพันธ-์มีนาคม ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๖) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมความส าเร็จของ ๒๐ พื้นที่

(น าร่อง) กับเครือข่ายความสุขชุมชน 

กุมภาพันธ-์มี.ค. ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๗) จัดจ้างเขียนโปรแกรมเช่ือมระบบศูนย์คุณธรรมกับเครือข่าย

จิตอาสา 

กุมภาพันธ-์มี.ค. ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
๑) จัดจ้างผลิตหลักสตูร ปรับปรุงหลกัสูตร  ๒ หลักสูตร/พัฒนา

หลักสตูรใหม่ ๓ หลักสูตร รวม ๕ หลักสตูร 

มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๒) จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กร

คุณธรรม (Learning Box set) 

มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๓) จัดท า MOA สนับสนุน มสธ. ใช้หลักสูตรธรรมนูญชุมชน 

อบรมให้ อปท. มหาดไทย  

มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๔) จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาวิทยากรแหล่งเรียนรู้ตามรอย  

รุ่นที่ ๒ 

มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร/นครปฐม 

๕) จัดอบรมหลักสตูรโครงงานคณุธรรม เปิดหลักสูตร EP.0- 

EP.10 และประชุมออนไลน์ตดิตามทุกวันอาทิตย์ของทุก EP 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๖) ประชุมนักวิชาการผู้แทนเครือข่ายเตรียมการ จดัเวทีวิชาการ 

นวัตกรรมการส่งเสริมคณุธรรม “แชร์ โชว์ เชียร์” 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานคร 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑. จัดท า MOA สนับสนุนหน่วยงานวชิาการและวิทยากรระดับ 

Coach (กลไกเครือข่าย ๔ จังหวัด) เป็นพี่เลี้ยงองค์กรต้นแบบ 

 

 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

กรุงเทพมหานคร 

๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้  ๖ จังหวัด 

(๔๕ แห่ง) เป็นวิทยากรระดบั Coach เพื่อการขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรม 

ภาคกลาง/ภาคใต ้

๓. จัดจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์กระบวนการและรูปธรรมพัฒนากลไก

ขับเคลื่อนคณุธรรม ต่อต้านการทจุริตใน ๔ จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร 

๔. ผลิตหน้าเว็บโครงการปปช. หน้าเว็บไซต์ศูนยค์ุณธรรม มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

กรุงเทพมหานคร 

๕. จัดจ้างนักวิขาการด าเนินการประเมินผลและถอดองค์ความรู้

โมเดลการพัฒนา และรปูธรรมความส าเร็จจากโครงการ 

กรุงเทพมหานคร 

๕. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 
๒๕๖๕ 
๑) โครงร่างรายงานสถานการณ์คณุธรรม ปี ๒๕๖๕ และประเด็น

คุณธรรมส าหรับอนาคต 
๒) ผลการส ารวจพัฒนาดัชนีช้ีวัดคณุธรรม อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี 
๓) โครงร่างการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรม อายุ ๑๓ – ๒๔ ปี และ

อายุ ๔๑ – ๖๐ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ
ระบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม  

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน

ด้านคุณธรรม 

๑) (ร่าง) องค์ความรู้ถอดบทเรียนองค์กรน าร่องที่น ามาตรฐาน

ด้านคุณธรรมไปใช้ 

๒)  (ร่าง) สื่อการเรียนรู้มาตรฐานด้านคุณธรรม 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๓)  (ร่าง) แบบประเมินมาตรฐานด้านคุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็น

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ออกแบบ

กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมทีดี่ แนวทางในการด าเนินงาน

ของโครงการ 

กจิกรรมที่ ๖ ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม แนวทางในการ

ด าเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นใน
องค์กร แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ
ระบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ ๘ ศึกษาและทดลองด าเนินงานระบบเครดิตสังคม 
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

  

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
๑) ผลิตเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิก และเผยแพร่ข้อมูล

บทความ/ข่าว โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม อาทิ เฟซบุ๊กเพจศูนย์

คุณธรรม ยูทูบ และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ของศูนย์คุณธรรม  

 

 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์ธรรม 

๒) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม อาทิ 
รายการ The Vision รายการคุณธรรม คุณ ท า ได้ และ
รายการนักสืบคุณธรรม โดยเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ 
และขยายผลยังสื่อออนไลน์  

สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา/ ศูนยค์ุณธรรม/ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

Zoom meeting 

๓) ด าเนินการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี “ดอกไม้บาน

สื่อสารความดี” ในความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณการ

ด าเนินงานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๔) ด า เ นิ น ก า ร จั ด จ้ า ง ผู้ ป ร ะก อบ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 
(Moral Media Awards 2021) และประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
และขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อ
ด าเนินการโครงการฯ ตามแผนงานในระยะต่อไป  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๗. โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 
๑) ด าเนินการจัดจ้างผูป้ระกอบการด าเนินการและ

ประชาสมัพันธ์สื่อสร้างสรรค์คณุธรรมอวอรด์  
ปี 2564 (Moral Media Awards 2021) เพื่อด าเนินการ

โครงการฯ ตามแผนงานในระยะตอ่ไป 

 
 
 
 
 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) ด าเนินการจัดจ้างผูป้ระกอบการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมและขยายผลบคุคลและองค์กรต้นแบบดา้นคุณธรรม 
เพื่อด าเนินการโครงการฯ ตามแผนงานในระยะต่อไป 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๓) ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศนส์่งเสริมคณุธรรม อาทิ 

รายการคณุธรรม คณุ ท า ได้ รายการ The Vision และ

รายการนักสืบคณุธรรม โดยเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และ

แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คณุธรรม  

สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา/ ศูนยค์ุณธรรม/ 

ช่องทางสื่อออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
๑) การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับการพัฒนาองค์กร

คุณธรรมคุณธรรม พัฒนาระบบประเมินและระบบเว็บไซต์  

 

 

 

 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ “Hybrid Mobile 

Application” พัฒนาระบบ Mobile Application 

๓) การพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดองค์กร การพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตาม

ประเมินผลในรูปแบบระบบเว็บไซต์ 

๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้

ศูนย์คุณธรรม การพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web 

Application) 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ 

น าเสนอผลสรุปการส ารวจการข้อมูลสถานการณ์ปัญหาครอบครัว

ระดับจังหวดั ๔ จังหวัด น าเสนอตอ่สมัชชาจังหวัด 

 

มกราคม – กุมภาพันธ์

๒๕๖๕ 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดอุดรธานี   

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

แผนการพัฒนาศักยภาพ  

โครงการย่อย Positive Parenting 

 กิจกรรมที่ ๒ ภาคีครอบครัว (ระดบัจังหวัด) ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาคณะท างานพัฒนาครอบครัวและแกน

น าจากเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

 กิจกรรมที่ ๓ ครอบครัวพลังบวก จัดค่ายครอบครัวพลัง

บวกผ่านระบบออนไลน ์

 

 

มกราคม – มีนาคม 

๒๕๖๕ 

กรุงเทพมหานคร  

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดอุดรธานี   

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อสาธารณะ 

กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting Against Violence 

Society PPP Model] น าเสนอรปูธรรมความส าเร็จ ครั้งท่ี ๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
กรุงเทพมหานคร  

 

แผนการบริหารจัดการโครงการ 
๑) การพัฒนาระบบดิจิทัล จัดเก็บข้อมูลของ ๔ จังหวัด  
๒) รวบรวมรายงานน าเสนอต่อแหล่งทุน  
๓) การก ากับติดตามโครงการ ท้ังประชุมติดตามและลงพื้นที่ 

 
มกราคม – มีนาคม 

๒๕๖๕  

กรุงเทพมหานคร  

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดอุดรธานี   

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ แกนน าพลังบวก ครู ก.(แกนน า

ชุมชน/ภาคีสนับสนุน)  

๑) ประชุมหารือแกนน าเครือข่ายความสุขชุมชน พม/พมจ. 

หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และพิจารณาคดัเลือก

ชุมชนน าร่อง 

๒) จัดจ้างนักวิชาการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ครู ก. 

(นักวิชาการ แกนน าและภาคีสนับสนุน) ๙ จังหวัดละ ๒๐ คน 

รวม ๑๘๐ คน 

 

 

มกราคม – กุมภาพันธ์

๒๕๖๕ 

 

 

กรุงเทพมหานคร และ ๔ ภูมิภาค 

 

กิจกรรม สนับสนุนเครือข่ายครอบครัวพลังบวกระดับจังหวัด  

ประสาน/ประชุมแกนน าเครือข่ายความสุขชุมชน พม/พมจ. 

หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ท าความเข้าใจภารกิจและ

เตรียมการรับงบสนับสนุนขับเคลือ่นงาน 

 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 

๒๕๖๕ 

 

กรุงเทพมหานคร  

 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
๑) การจัดท าข้อตกลงผลงานประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรศูนย์คุณธรรมตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร 
๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 

สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคณุธรรมตามรอย

พระราชา ร่วมกับภาคีความร่วมมอื 

มกราคม – กุมภาพันธ์

๒๕๖๕ 

กรุงเทพมหานคร และ ๔ ภูมิภาค 

 

 

ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อน

คุณธรรมเชิงพื้นที่ และการจดั

สมัชชาคณุธรรมในระดบั

จังหวัดและภูมิภาค ๔ ภาค 

๑. การประชุมหารือภาคีเครือข่ายทางสังคมเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีท่ี ๓  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ ๔ จังหวัด /คร้ัง ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และสรุาษฏร์ธานี   
มีแกนน าหน่วยงาน องค์กรเครือขา่ยเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๓๔ กลุม่เครอืข่ายทางสังคม  ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 
๕๔๘ คน จากจ านวน ๓๙๓ องค์กร 
 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาต ิ

น าสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อ ครม. เพื่อทราบ 

ผลการด าเนินงาน ครม.น าเรื่องเขา้ที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการประชุมเครือข่าย ๖ 

เครือข่าย เพื่อขยายผลมตสิมัชชาคุณธรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการส่งเสริมคณุธรรม 

๑) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
(ต่อเนื่อง ๒๕๖๕) 
      โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขานุการ



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจของ
องค์กรโดยมีการด าเนินการดังนี้  

(๑) ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบหลักด้านวิชาการ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  จ านวน ๑ ครั้ง  ที่ประชุมมีการให้
ความเห็นต่อ ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อน าไปปรับปรุงก่อน
น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และน าเข้า ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๒) การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/ อนุกรรมการชุดอื่นๆ  
-มีการสนับสนุนข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จ านวน ๑ ครั้ง มีวาระ
รายงานผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ระดับจังหวัดและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อที่ประชุม 
และมีมติให้น ารายงานผลการจัดสมัชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่๑๑ เข้า ครม.ต่อไป 

 ๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
       อยู่ระหว่างการออกแบบอาร์ตเวิร์ค หนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรท้องถิ่นคุณธรรม
ต้นแบบ จากทั่วประเทศ  เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ จ านวน ๒๐๕ แห่ง  และมีการประชุมผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ๕ 
หน่วยงานเพื่อพิจารณาร่าง อาร์ตเวิร์คหนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรท้องถิ่นคุณธรรม เมื่อ
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   ที่ประชุมมีข้อสรุปให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแก้ไข ค านิยมของผู้บริหารและพิจารณา
ตรวจทานเนื้อหา รวมถึงส่งข้อมูล รูปภาพประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์กลับมายงัศูนย์คุณธรรมรวบรวมส่งโรงพิมพ์ภายใน
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕  และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์เผยแพร่ต่อไป   

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 
๒.๑ การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
๑) ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ตามมาตรฐาน 

๑) องค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ ขอเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม ไปให้ความรู้การเข้าใจการเป็นองค์กร

คุณธรรม  มีองค์กรที่ได้รับความรู้ สามารถน าความรู้ไปส่งเสริมพัฒนาสมาชิกในองค์กรได้ ๑ องค์กร 

ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)  

๒) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเชิงนโยบายเครือข่ายภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ เตรียมการลงนาม

ความร่วมมือ เช่น 

 องค์การสะพานปลา มีแผนความรว่มมือใช้มาตรฐานคณุธรรมและกระบวนการรับรองเพื่อพัฒนา

องค์กรสะพานปลา เครือข่ายเรือประมงให้เป็นประมงคณุธรรม  

 อสค. มีแผนความร่วมมือพัฒนา อสค.ทุกสาขาใหเ้ป็นองค์กรคณุธรรม  

 คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา มีแผนความร่วมมือ ร่วมพัฒนาคณะแพทย์ศาสตรจ์ุฬาให้เป็นคณะคณุธรรม

ต้นแบบ และมีเป้าหมายในการผลตินักศึกษาแพทย์ทุกคนให้ที่มีคุณธรรม 

๒) ส่งเสริมเครือข่าย

ประเด็นพัฒนาองค์กร

คุณธรรมและประเมิน

รับรอง 

ประสานหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อก าหนดแผนงานปี ๒๕๖๕ 

๑) เครือข่ายภาคชุมชน  

 กองทุนสวัสดิการ ประสานงานกับภาคีหน่วยงาน เช่น พอช. และขบวนชาวบ้าน เพื่อก าหนด

แผนการส่งเสริมการน ามาตรฐานคุณธรรมและธรรมาภบิาล ไปสู่การประเมินตนเอง เพื่อการ

จัดท าแผนงานพัฒนาองค์กร  

 เครือข่ายความสุขชุมชน ประสาน มศว.และประชุมแกนน าเครือข่ายความสุขชุมชนวางแผนการ

พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรูเ้ป็นโรงเรียนชุมชน  



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒) เครือข่ายภาคการศึกษา ส่งเสริมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส่งเสริมด าเนินการ

รับรองโรงเรียนคณุธรรม ๖ เครือข่ายจังหวัด เพื่อการประเมินผลและรับรองโรงเรียนในเครือข่าย ในปี 

๒๕๖๕ 

๓.โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
๑) งานสถาบันวิทยากร

คุณธรรม 

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม พิจารณากรอบโครงร่างหลักสูตรผู้น าการเปลีย่นแปลง

ระดับประเทศ ๑ หลักสูตร โดยมุ่งกลุ่มเป้าท่ีเป็นผู้น าทางสังคมจากหลากหลายสาขา ใช้กระบวนการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ ระดมความคิดมากกว่าการบรรยายความรู้  และเนื้อต้องมคีวามเป็นสากล

เชื่อมโยงกับการพัฒนาคณุธรรมและการพัฒนาท่ีความยั่งยืน (SDGs,MDGs) และมีแผนจัดอบรมไตรมาส ๔   

๒) งานพัฒนาวิทยากร

ส่งเสริมคณุธรรม 

๑) จัดประชุมกับ มสธ. เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาหลกัสูตรหลักสูตรธรรมนญูชุมชน 

ก าหนดเป็นหลักสตูรใช้ในการเรียนการสอนบุคคลกรของอปท. มหาดไทย ที่เป็นนักศึกษา มสธ. 

๒) เตรียมการจดัอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรแหล่งเรียนรู้ตามรอย รุ่นที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง

วันท่ี ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  

๓) ประชุมกับ มศว. เพื่อพัฒนาและจดัอบรมหลักสตูรส าหรับชุมชนและโรงเรียน เป็น “โรงเรียนชุมชน” 

เพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชน ให้ชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรูร้่วมของคน ๓ วัย และเปดิพื้นท่ีการเรียนไมใ่ช่

แค่ในโรงเรียน ผู้สอนไม่ใช่เพียงคณุครูแต่เป็นคนในชุมชน เพื่อฝึกทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างเป็นสุข 

๔) ประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ร่วมพัฒนาและอบรม การพัฒนาครูแกนน า ในการ

ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการรับรองโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเสรมิทกัษะการประเมินตนเอง และระบบ

การจัดเก็บผลการประเมินมาตรฐานฯของโรงเรียนเครือช่าย  

๕) ประชุมร่วมกับ อสค. เพื่อพัฒนาและอบรมหลักสูตรองค์กรคณุธรรม ให้ครบทุกสาขา ในเดือนมกราคม 

ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๖) การให้บริการหลักสูตรออนไลน ์หลักสูตรโครงงานคุณธรรม ออนไลน์ รุ่นที่ ๓ เชิญชวนคุณครู/อาจารย์ 

สพฐ. และ สช. เข้ารับการอบรมเป็นพ่ีเลี้ยงโครงงานคุณธรรม จ านวน ๒๖๔ คน  

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวฒันธรรมและมิติด้านสังคม 
การพัฒนาวิทยากร 

ส่งเสริมคุณธรรม 

๑) ประสานสถาบันวิชาการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ อยุธยา (มทล) เชยีงราย (ม.ล้านนา) อุดรฯ (มรภ.) 

ด าเนินการพัฒนาหลักสตูร และฝกึอบรมวิทยากรส่งเสริมคณุธรรม เพื่อเตรียมการจดัท าข้อตกลงการ

จ้าง เพื่อการอบรมแกนน า ในไตรมาสที่ ๒ ต่อไป 

๒) มีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ต่อเนื่องจากการถอดบทเรียนแหล่งเรยีนรู้ใน ๔ จังหวัดคณุธรรม พัฒนา

ยกระดับศักยภาพบุคลากร เป็นวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ Coach ครอบคลมุ ๖ จังหวัด   

๓) ร่วมลงพื้นที่กับทีมสมัชชาคุณธรรมเพื่อประชุมคณะกรรมการจังหวัด(กลไกจังหวดั) ใน  ๒ จังหวัด

คุณธรรม แจ้งแนวทางการส่งเสรมิการพัฒนาคุณธรรมในจังหวัด 

๕. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
๑) จัดท ารายงาน

สถานการณ์คุณธรรม
สังคมไทยปี ๒๕๖๕ 

 

เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 โครงร่างรายงานสถานการณ์คณุธรรม ปี ๒๕๖๕ และประเด็นคุณธรรมส าหรับอนาคต 

 ผลการส ารวจพัฒนาดัชนีช้ีวัดคณุธรรม อายุ ๒๕ – ๔๐ ปี 

 โครงร่างการพัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณธรรม อายุ ๑๓ – ๒๔ ปี และอายุ ๔๑ – ๖๐ ปี 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒) ศึกษาและพัฒนาระบบ

นิเวศของพ้ืนที่

คุณธรรม  

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

๓) พัฒนาองค์ความรู้

ส่งเสริมการพัฒนา

มาตรฐานด้าน

คุณธรรม 

 

 (ร่าง) องค์ความรู้ถอดบทเรียนองค์กรน าร่องที่น ามาตรฐานดา้นคุณธรรมไปใช้ 

  (ร่าง) สื่อการเรียนรู้มาตรฐานด้านคุณธรรม 

  (ร่าง) แบบประเมินมาตรฐานด้านคุณธรรม 

๔) พัฒนาองค์ความรู้

กระบวนการรับรอง

การเป็นองค์กรส่งเสริม

คุณธรรม  

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

๕) จัดกิจกรรมแฮกกาธอน 

(Hackathon) 

ออกแบบกระบวนการ

ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

๖) ประชุมวิชาการด้าน

คุณธรรม แนวทางใน

การด าเนินงานของ

โครงการ 

มากกว่าแผนการด าเนินการ โดยมกีารจัดเวทีน าเสนอรายงานสถานการณ์คณุธรรมปี ๒๕๖๔ เพิ่มมาจาก
แผนอีก 1 กิจกรรมย่อย 

๗) ศึกษาและพัฒนาการ
สื่อสารอย่างสันติข้าม
รุ่นในองค์กร 

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

๘) ศึกษาและทดลอง
ด าเนินงานระบบ
เครดิตสังคม 

แนวทางในการด าเนินงานของโครงการ 

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
การพัฒนาเนื้อหาสื่อส่งเสรมิ

คุณธรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริม

ความรู้ สร้างความเข้าใจในการ

ด าเนินการสื่อสารเสรมิสร้าง

ค่านิยมคุณธรรม พอเพียง 

วินัย สจุริต จติอาสา 

ให้เหมาะกับช่วงวัย 

 ด าเนินการผลิตเนื้อหาสื่อสารประเดน็ด้านการส่งเสรมิคณุธรรมในมิตติ่าง  ๆ  หลากหลายรูปแบบ อาทิ Moral 

News, Moral Quote และ Moral Share โดยก าหนดประเด็นหรือธีมการสื่อสารใหเ้ข้ากับสถานการณ์ที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นในแตล่ะเดือน (เดือนตลุาคม ๒๕๖๔ ประเดน็ ความพอเพียง, เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประเด็น 

ความมีวินัย และเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประเด็น ความกตัญญู) และเผยแพร่ไปยังแพลตฟอรม์ออนไลนต์่าง ๆ  

ของศูนย์คุณธรรมอยา่งครอบคลุม    

 อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในความร่วมมือและสนับสนนุ

การผลิตสารคดีส่งเสรมิคุณธรรมความดี “ดอกไมบ้านสื่อสารความด”ี  

กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัติการ

สื่อสารเสริมสร้างคณุธรรม
กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง On Air  

 การผลิตและเผยแพร่รายการ THE VISHION ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือการผลิตรายการกับ บริษัท 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
อันพึงประสงค์ของสังคมไทย ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จ ากัด สัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์ผู้บรหิาร จากหน่วยงาน/องค์กร

ต่าง ๆ ตอนละ 30 นาที จ านวน ๘ ตอน  
 รายการคณุธรรม คณุ ท า ได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทลัทีวีช่อง 10 โทรทัศน์รัฐสภา ทุกวัน

เสารเ์วลา 09.00 - 09.30 น. โดยบันทึกเทปและออกอากาศ จ านวน ๘ ตอน   
กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online  

 ผลิตเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟกิ และเผยแพร่ข้อมลูบทความ/ข่าว  โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์

ขยายผลคลิปวดิีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม จ านวน ๖๗ ช้ิน  

 ส าหรับไตรมาส ๑ ประชาชนเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศนูย์คุณธรรมผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ ดังนี้  
๑) เฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม Moral Center Thailand รวมจ านวน 141,970 คน (เดือน

ตุลาคม 2564 จ านวน 31,525 คน, เดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 49,246 คน และ
เดือนธันวาคม 2564 จ านวน 61,199 คน) 

๒) ยูทูบ Moral Channel (ยอดดูคลปิวิดีโอ) จ านวน ๑๐๙,๘๔๙ คน (เดือนตุลาคม 2564 
จ านวน 29,919 คน, เดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 62,670 คน และเดือนธันวาคม 
2564 จ านวน 17,260 คน) 

กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง On Ground/Online  รวมจ านวน 2 ครั้ง  
 ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพรส่ื่อองค์ความรู้ของศูนย์คณุธรรม ในงานแถลงข่าว เปิดตัวละครนักสืบ

สายรุ้ง “Rainbow Kids Series” เมื่อวันท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ช้ัน ๒   

 กิจกรรม Moral Game สร้างการมีส่วนร่วมผ่านทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม ในประเด็นด้าน ความกตัญญู  
กิจกรรมที่ ๓  

การเสริมสรา้งกลไกเครือขา่ย

สื่อคณุธรรมพลังบวกเพื่อ

ส่งเสรมิและพัฒนาสื่อ

สร้างสรรค์การปรับเปลีย่น

ค่านิยมคณุธรรมของ

สังคมไทย 

ผ่านกิจกรรมแถลงข่าวสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครั้ง ผ่านระบบโปรแกรม 
Zoom และ Live Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand โดยมีผูเ้ข้าร่วมเป็นสื่อมวลชน 
ผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กร ต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนท่ีสนใจ โดยเนือ้หาประเด็นสื่อสารทีไ่ด้จากงานแถลง
ข่าวเกิดการส่งต่อเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารอย่างแพรห่ลาย ท้ังสื่อส่วนกลาง และสื่อมวลชนในพื้นที่ท้องถิ่น รวม
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ข่าว   
 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอื่น ๆ 

เพิ่มเตมิ หรือการประชุม

คณะท างานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง   

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสาธารณะ จ านวน ๑ ครั้ง โดยที่ประชุม
รับทราบผลการด าเนินโครงการสือ่สร้างสรรค์คณุธรรมอวอรด์ ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิต่อการด าเนินการในปีถัดไป รวมทั้ง รับทราบถึงแผนการสื่อสารและรณรงค์ทางสังคมของศูนย์

คุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และโครงการแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๗. โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ค้นหา ยกย่อง 

บุคคล องค์กร สื่อ ละคร คลิป 

ภาพยนตร์ และอื่นๆ เพื่อช่ืน

ชมยกย่องประจ าปี  

 ประชุมร่วมกับส านักส่งเสริมและขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 

รวมทั้งวางโครงร่างกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคคล/ องค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม และสื่อ

สร้างสรรคค์ุณธรรมในเบื้องต้น เพือ่รวบรวมข้อสังเกตุต่าง ๆ และจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

ร่วมกัน 

 จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจดัจ้างผู้ประกอบการด าเนินงานโครงการให้



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามแผนงาน จ านวน 2 ส่วน คือ ๑) จัดจ้างผู้ประกอบการประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์

คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Media Awards 2021) ๒) จัดจ้างผู้ประกอบการด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบ 

กิจกรรมที่  ๒  เ ช่ื อม โย ง

บุคคล องค์กร สื่อ ละคร 

คลิป ภาพยนตร์ และอื่น ๆ 

เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 พัฒนาปรับรูปแบบรายการโทรทัศน์ รายการคุณธรรม คุณ ท า ได้ และด าเนินการบันทึกเทป/
ออกอากาศ ในไตรมาสที่ 1 รวมจ านวน 8 ตอน   

 ด าเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการผลิตและเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางออนไลน์ (รายการนักสืบคุณธรรม) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนา

ระบบประเมินวดัระดับการ

พัฒนาองค์กรคุณธรรม

คุณธรรม 

ขอบเขตงานการพัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่สามารถเช่ือมโยง 

วัดระดับในการพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม แผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และการเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์กรส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนท่ัวไป 

 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศการเรียนรู้

เชงิพฤติกรรมด้านคุณธรรม

ด้วยจิตวิทยาเชิงบวกใน

รูปแบบ “Hybrid Mobile 

Application” 

ขอบเขตงานการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถบริการได้ทุกแพลตฟอร์ม โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

เครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมด้านคุณธรรมให้กับทุกช่วงวัย 

  

 

กิจกรรมที่ ๓ การพฒันา

ระบบบรหิารโครงการและ

ติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด

องค์กร 

การออกแบบการพัฒนาระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงาน 

 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการ

ส านักงานและองค์ความรู้

ศูนย์คุณธรรม 

หารือขอบเขตงานการจ้างผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์

คุณธรรม 

 

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเตมิจาก

แผนปฏิบัติการ 

รายไตรมาสที่ก าหนด  

 ด าเนินการติดตั้งและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในศูนย์คุณธรรม 

 สนับสนุนระบบการเรียนหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาองค์ความรู้

มากยิ่งข้ึน 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการ

จัดการองค์ความรู้ 

ส ารวจข้อมลูสถานภาพ

ปัญหาและประเมินผลการ

ด าเนินการวเิคราะห์ผลการส ารวจสถานการณ์ จ านวน ๔ จังหวัด เพือ่เตรียมการน าเสนอต่อคณะกรรมการ

สมัชชาจังหวัด และเวทีวิชาการครัง้ที่ ๒ 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
เปลี่ยนแปลง ระดบัจังหวัด 

๔ จังหวัด 

แผนงานโครงการย่อย ๑ 

Positive Parenting 

แผนงานกิจกรรมโครงการ

ย่อย ๑ 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแกนน า

พลังบวก 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาภาคี

ครอบครัว 

๒.  การพัฒนาหลักสู ตร 

ค่ายครอบครัวพลังบวก 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าการพัฒนาแกนน าพลังบวก และให้ค าปรึกษากับนักวิชาการส่วนภูมิภาคราย
จังหวัด ๔ จังหวัด  
๑) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนน า เพือ่เป็นวิทยากรกระบวนการจดัท าแผนท่ีศักยภาพชุมชน ร่วมกับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
๒) ผลิตสื่อหลักสูตรค่ายครอบครัวพลงับวก ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการแล้วเสร็จ 

แผนงานการจัดการองค์

ความรู้สื่อสารต่อสาธารณะ 

กิจกรรมเวทีวิชาการ 

[Positive Parenting 

Against Violence Society 

PPP Model] น าเสนอ

รูปธรรมความส าเร็จ  

ครั้งท่ี ๒ 

๑) จัดประชุมภาคีนักวิชาการส่วนกลาง เตรียมเนื้อหา ๑ ครั้ง 
๒) จัดประชุมภาคีนักวิชาการภูมิภาค เตรียมเนื้อหา ๑ ครั้ง 
๓) จัดเวทีเรยีนรู้ประเด็นส าคญัทางสงัคม ๔ เวที ได้แก่ ๑) สิทธิของเดก็ ที่พ่อแม่ยุคปัจจุบันควรรู้  ๒) เกม

สมดลุ ครอบครัวสมดุล  ๓) Positive parenting เลี้ยงลูกด้วยการสือ่สารพลังบวก  ๔) กลเม็ดคดีเด็ดใน
ครอบครัว โดยมผีู้เข้าร่วมรับฟังไลฟ์สด ๑๘๐-๒๐๐ คน/ครั้ง 

แผนการบริหารจัดการ

โครงการ 

๑) การพัฒนาระบบดิจิทัล 

เพื่อเป็น Platform 

ศูนย์กลางของข้อมูลการ

สื่อสารของโครงการ 

๒) การติดต่อประสาน

จัดการงานเบิกจา่ยและ

รวบรวมรายงานน าเสนอ

ต่อแหล่งทุน  

๓) การก ากับติดตาม

โครงการ ท้ังประชุม

ติดตาม  

 

 

ประสานภาคีวิชาการรวบรวมรายงานความก้าวหน้าน าเสนอต่อแหลง่ทุนตามเงื่อนไข 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 
กิจกรรม การพัฒนา

ศักยภาพ แกนน าพลังบวก 

ครู ก. (แกนน าชมุชน/ภาคี

สนับสนุน) การพัฒนาภาคี

ครอบครัว 

 คร้ังท่ี ๑ ประสานความร่วมมือกับ มศว.เพื่อท าความเข้าใจเปา้หมายโครงการ และเง่ือนไขการใช้

องค์ความรู้ในหลักสูตรต้นทุนชีวิตและค่ายครอบครัว ในการสรา้งระบบพ่ีเลี้ยงชุมชน 

 คร้ังท่ี ๒ ประชุมกับ มศว. รับฟังร่างโครงการครอบครัวคณุธรรมพลงับวก และให้ความเห็น เพื่อ

เตรียมการน าเสนอด าโครงการกับพื้นที่และคณะกรรมการพิจารณาโครงการต่อไป 

กิจกรรม สนับสนนุ

เครือข่ายครอบครัวพลัง

บวกระดับจังหวัด  

ประสานงานและประชุมแกนน าชุมชน ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ล าปาง แพร่ ชัยนาท กาญจนบุรี 
บุรีรัมย์ นครศรฯี ราชบุรี  เพื่อท าความเข้าใจกระบวนการ เป้าหมายและเลือกคนมาเป็นพี่เลี้ยงชุมชน 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์คุณธรรม   

 แผนการพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม (การประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กร
คุณธรรม) 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์ และพัฒนาค่านิยมองค์กร   

 เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารบัการอบรมพัฒนาศักยภาพ จ านวน  ๖ คน  ในจ านวน ๔ หลักสตูร 
๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 
จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม จากแหล่ง
เรียนรู้เส้นทางตามรอย  
รุ่นที่ ๑  

จัดอบรมวิทยากรส่งเสรมิจากแหลง่เรียนรู้เส้นทางตามรอยพระราชา โดยลงพื้นที่ปฏิบตัิการจริง ณ ศูนย์

เรียนรูศ้าลาดิน จ.นครปฐม โดยผูท้ี่เข้าอบรม มีน าความรู้ความเข้าใจไปในการออกแบบกิจกรรม และ

สามารถจัดท าคลิปสื่อสารเผยแพรศ่าสตร์พระราชาตามบริทบตนเอง จ านวน ๙ ช้ินงาน  

 


