
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานภารกิจหลัก ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๑. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด  

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 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

(๑) มีหน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม
กระบวนการประชุมหารือเตรียมการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมทั้ง ๔ จงัหวัด 
รวม ๓๙๓  องค์กร 

(๒) จ านวนผู้แทนหน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วม
ประชุมหารือจัดท าแผนและแนวทางการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม ปีท่ี ๓ 
ช่วงไตรมาส ๑ จ านวน ๕๔๘ คน  
ไตรมาส ๒ จ านวนผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ
อบรมพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลัง ๔ 
จังหวัด และแกนน าขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมเดิมและจังหวัดขยายผล ๓๕๕ 

(๑) ได้ข้อสรุปจากเวทีเตรียมการ เป็น
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนคณุธรรมของ
เครือข่ายทางสังคมของแตล่ะจังหวัดที่
จะด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ครบทั้ง ๔ 
จังหวัด 

(๒) หน่วยงานเครือข่ายให้ความสนใจส่ง
ผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วม/ร่วมประชุม
หารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนทั้งใน
ระดับเครือข่ายและขับเคลื่อนภาพรวม
ของจังหวัด  เข้าร่วมกระบวนการอบรม
พัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลัง ๔ 
จังหวัด และแกนน าขับเคลื่อนจังหวัด



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

คน (รวมไตรมาส ๑+๒ ทั้งสิ้นจ านวน 
๑,๒๕๓ คน) 

(๓) หน่วยงาน องค์กรชุมชนต้นแบบ ได้เป็น
วิทยากรน าเสนอผลงาน/แลกเปลีย่น
เรียนรู้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพแกน
น าการขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม ๔ ภาค 
รวม ๑๖ องค์กร/แห่ง  

(๔) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล
จากเดิม และอยูร่ะหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมในปี 
๒๕๖๕ 

(๕) อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ถอดองค์ความรู้โดยจัดจา้งนักวิชาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะแล้วเสรจ็สิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

(๖) อยู่ระหว่างด าเนินการขยายผลประกาศ
เจตนารมณจ์ังหวัดคณุธรรม สู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด 

(๗) ครม. มีมติรับทราบ รายงานผลการจัด
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ และ
ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้องไป
ด าเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
รัฐบาลฯ ๔ เรื่องส าคัญจากงานสมชัชา
คุณธรรมแห่งชาติฯ ขณะนี้อยูร่ะหว่าง
การขยายผลและตดิตามประเมินผลมติ
สมัชชาฯ ดังกล่าว 

(๘) มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมลูส าคัญ
ลงในระบบฐานข้อมลูหน่วยงาน องค์กร
เครือข่ายในระดับจังหวัดเพื่อให้สามารถ
เผยแพรสู่่ภายนอกได ้

(๙) มีการปรับปรุงระบบและเก็บข้อมลู
เพิ่มเตมิต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๔ ให้
สมบูรณ์ขึ้น 

คุณธรรมเดิมและจังหวัดขยายผล
เพิ่มขึ้น รวม ๒๘ จังหวัด 

 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สมัชชาสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้า
ใช้งานระบบดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
เชิงปริมาณ:  
๑) องค์ความรู้ในการส่งเสรมิการพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรม และหรือองค์
ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ท่ีเครือข่ายทางสังคมสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติ
คุณธรรม อย่างน้อย ๑ เรื่อง      
๒) จ านวนองค์กรคุณธรรม ท่ีส่งเสรมิ
พัฒนาคุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กร 
อย่างน้อย ๓๐๐ องค์กร 
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์กรคุณธรรมในภาคส่วนส าคัญทาง
สงัคมไทย ทีส่่งเสริมพัฒนาคณุธรรม แก่
สมาชิกในองค์กร 
๒) องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็น
องค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 

๑. จ านวนองค์ความรู้ ๒ เร่ือง  ได้แก ่ 

๑) การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม   

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการองค์ความรู้กระบวนการ

รับรององค์กร  

๒. จ านวนองค์กรท่ีได้ประสานความร่วมมือ

ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมแก่

สมาชิกในองค์กร   

๑) เครือข่ายภาคชุมชน จ านวน ๓ องค์กร/

เครือข่าย  

๒) เครือข่ายภาคการศึกษา  จ านวน ๖ 

เครือข่ายจังหวัด  

๓) เครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 

๗ องค์กร  

๑. องค์ความรู้ ๒ เร่ือง ได้แก่  

๑ )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ธ ร ร ม
(ระดับชาติ )  อยู่ ร ะหว่ า งพัฒนาองค์กร
คุณธรรม องค์การสะพานปลา/อสค./คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯลฯ เพื่อถอด
บทเรียนเป็นองค์ความรู้ต่อไป  
๒) การส่งเสรมิกระบวนการรับรององค์กร
องค์กรส่งเสริมคณุธรรม(รายประเด็น) มีแผน
ด าเนินการกับเครือข่ายการศึกษา ๔ ภูมภิาค 
๒. องค์กรท่ีได้ประสานความร่วมมือความ

ร่วมมือเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรม แก่สมาชิกในองค์กร ได้แก่  

๑) เครือข่ายภาคชุมชน ประสานงานกับ

ภาคีหน่วยงาน เช่น พอช. และขบวนชาวบ้าน 

เพื่อก าหนดแผนการส่งเสรมิการน ามาตรฐาน

คุณธรรมและธรรมาภบิาล ในไตรมาส ๓  

๒) เครือข่ายภาคการศึกษา ส่งเสริม

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล เป็น

กลไกส่งเสริมด าเนินการรับรองโรงเรียน

คุณธรรม ๖ เครือข่ายจังหวัด เพื่อการ

ประเมินผลและรับรองโรงเรียนในเครือข่าย 

ในปี ๒๕๖๕ 

๓) เครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เช่น  

- องค์การสะพานปลา MOU แล้วเสร็จ อยู่

ระหว่างจัดท าแผนปฏิบตัิการ 

- อสค. จัดอบรมแล้วเสรจ็ และจะตดิตาม

ความก้าวหน้าต่อไป 

- ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่

ระหว่างนัดหมายจดัท าแผนการพัฒนา

องค์กร 

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั อยู่ระหว่างติดตาม



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ความก้าวหน้าและเตรียมท า MOU 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
เชิงปริมาณ 

๑) จ านวนหลักสตูรการส่งเสรมิคุณธรรม 

ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ขับเคลือ่นการ

ส่งเสริมคณุธรรม อย่างน้อย ๓ หลกัสูตร  

๒) จ านวนวิทยากรและผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง ที่น า องค์ความรู้และ

นวัตกรรมไปใช้ขยายผลขับเคลื่อน

คุณธรรม อย่างน้อย ๑๕๐ คน 

๓) จ านวนองค์กรภาคี ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนคณุธรรมในองค์กร อย่าง

น้อย ๕ องค์กร 

๔) จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ในบรบิท

ต่างๆของสังคม อย่างน้อง ๔ ช้ิน/เรื่อง 

เชิงคุณภาพ 

๑) หลักสตูรการส่งเสรมิคุณธรรม ที่

เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนส าคญัทาง

สังคมทั้ง ๖ ภาคส่วน 

๒) ผู้น าการเปลีย่นแปลงขับเคลื่อนพัฒนา

องค์กรคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้

ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคณุธรรมในองค์กร

ตนเอง 

๓) องค์กรภาคี ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

น าองค์ความรู้ไปใช้ สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมคนในองค์กรตนเอง และขยาย

ผลไปสูส่ังคม 

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 ในรูปแบบออนไลน์ 

เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์โควดิและเปิด

ให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยท า

สัญญาจ้างผลิตสื่อประกอบหลักสตูรแล้วเสร็จ 

และอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร ๒ หลักสูตร 

ได้แก ่

๑) หลักสตูรกลยุทธ์การสร้างและพัฒนา

องค์กรคุณธรรม   

๒) หลักสตูรต้นทุนชีวิต และพัฒนาหลักสตูร

ใหม่ ๓ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสตูรการ

บริหารจดัการชุมชนท้องถิ่นในยุค New  

Normal (อยู่ด ำเนินกำรจำ้ง) (๒) หลักสตูร

การพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม (ประสำน

ผู้ทรงคุณวุฒิจดัท ำโครงร่ำงหลักสตูร) (๓) 

หลักสตูรการประเมินรับรองโรงเรยีน

คุณธรรม (อยู่ระหว่ำงติดตำมผลกำรอบรม) 

๒. คณะกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม 

พิจารณากรอบโครงร่างหลักสูตรผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่าง

เตรียบการจดัอบรมไตรมาส ๔    

๓. ประชุม/ประสานความร่วมมอืท างานกับ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมพัฒนาหลักสูตรและ

หรือ น าหลักสูตรไปใช้ส่งเสริมขบัเคลื่อน

คุณธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้   

   ๑) ส านักนวัตกรรม สพฐ. ร่วมเป็นภาคี

อบรมหลักสูตรโครงงานคุณธรรม โดยจดั

อบรม รุ่นท่ี ๔ (ธ.ค.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕) แล้ว

เสร็จ 

   ๒) มศว. ร่วมพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร

ส าหรับชุมชนและโรงเรียน เป็น “โรงเรียน

ชุมชน” - ท ำสัญญำแล้วเสร็จ  

  ๓) มสธ. ร่วมพัฒนาและอบรม หลักสตูร

การพัฒนาผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น ในการจัดท า



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ธรรมนญูชุมชน - อยู่ระหว่ำงท ำสญัญำจ้ำง 

   ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ร่วม

พัฒนาและอบรม การพัฒนาครูแกนน า ใน

การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการรับรอง

โรงเรียนคุณธรรม   

   ๕) อสค.ร่วมพัฒนาและอบรมหลักสูตร

องค์กรคุณธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามผล 

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 

เพื่อให้กระจาย ครอบคลมุ ไปทุกกลุ่ม

เครือข่ายประเด็นต่าง ๆ และในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ 

๓) มีวิทยากรด้านการส่งเสรมิคณุธรรมใน

แหล่งเรียนรู้กลุม่เครือข่ายประเดน็

๑) มีแผนในการผลติสื่อ  
(๑) การผลิตสื่อวีดีทัศน์กระบวนการและ

รูปธรรมการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
คุณธรรมต่อต้านทุจริต ๑ เรื่อง 

(๒) จัดท าหน้าเว็ปไซท์โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้โครงการ 

๒) มีหน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีร่วมพฒันา
หลักสตูร coach ยกระดับวิทยากร
ส่งเสริมคณุธรรม จ านวน ๓ จังหวัด  

๓) ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด (กลไก
จังหวัด) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัด
คุณธรรม 

๑) ท าความร่วมมือ MOA กับสถาบันวิชาการ

เป็นหน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสตูรและจัด

อบรม 

(๑) พื้นที่ ๔ จังหวัด ด าเนินการ โดย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิ

อยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏัล้านนา 

เชียงราย อุดรฯ (มรภ.)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตสรุาษฏร์ธาน ี

(๒) เครือข่าย ๖ จังหวัดคุณธรรมเดมิ 

ร่วมกับสมาคมนักสร้างสุขภาวะ   

และมหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย์  

๒) คัดเลือกองค์กรในพื้นที่เป้าหมาย ๔ 

จังหวัดคุณธรรม พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และคัดเลือกองค์กร ๖ จังหวัด  ยกระดับ

ศักยภาพบุคลากร เป็นวิทยากรส่งเสรมิ

คุณธรรมระดับ Coach 

๓) จัดจ้างนักวิขาการด าเนินการประเมินผล

และถอดองค์ความรู้โมเดลการพัฒนา 

และรูปธรรมความส าเรจ็จากโครงการ 

 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ต่างๆ ท่ีสามารถขับเคลื่อนส่งเสริม

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  

รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 
25656 โครงการและแผนการด าเนินงาน 
การจัดท ารายงานสถานการณค์ุณธรรม ปี 
2565 และประเด็นคณุธรรมส าหรบัอนาคต 

๑) โครงร่างรายงานสถานการณ์คณุธรรม ปี 
๒๕๖๕ และประเด็นคุณธรรมส าหรับอนาคต  
๒) การวิเคราะห์ข้อมลูเบื้องต้นจากข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

(๑) รายงานสถานการณค์ุณธรรมระดับ
จังหวัด ปี ๒๕๖๓  

(๒) รายงานการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ 

(๓) รายงานการส ารวจโพลสถานการณ์
คุณธรรม ปี ๒๕๖๓ 

(๔) รายงานต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ฯ 
พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม โครงการและ
แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ส ารวจสถานการณ์คณุธรรมด้วยดชันีช้ีวัด
คุณธรรม 

อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณธรรมของ
กลุ่มคนไทยช่วงอายุ ๑๓ – ๒๔ ป ีและ ๔๑ – 
๖๐ ปี 

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

๑) โครงร่างองค์ความรู้การพัฒนาระบบ
นิเวศ / เครื่องมือในการส่งเสริมพืน้ท่ี
คุณธรรม ปี ๒๕๖๕ 
๒)  แผนการด าเนินงาน  
 

๑)  แผนการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย  
๑.๑) ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนตาม

โมเดลการพัฒนาระบบนเิวศของพื้นที่
คุณธรรม ซึ่งได้ด าเนินการคัดเลือกพื้นที่
ส่งเสริมคณุธรรม จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่         
(๑) โรงเรยีนเล็กในทุ่งกว้าง จังหวัดบุรีรมัย์  
(๒) ชุมชนบ้านม้าร้อง ชุมชนบ้านทางสาย 
ชุมชนบ้านฝายท่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และ (๓) ไร่รื่นรมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
จังหวัดเชียงราย  

๑.๒) แผนการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชน
ทั้ง ๓ แห่ง เพื่อน ามาจัดท าเป็นองค์ความรู้
โมเดลการพัฒนาระบบนเิวศและเครื่องมือใน
การส่งเสริมพื้นที่คณุธรรม 

๓. องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน ๑ เร่ือง 
น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร ก าหนดนโยบาย 
และออกแบบการส่งเสริมคณุธรรมใน

๑) รายงานการถอดบทเรียนองค์กรน าร่อง
ที่น ามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ จ านวน 
๓ องค์กร คือ  
(๑) สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
(๒) ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

ชุดองค์ความรู้การน ามาตรฐานด้านคุณธรรม
ไปใช้ 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ระดับปฏิบัต ิ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(๓) บริษัท พีทีจี เยนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
๒) ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ วิดิ
ทัศน์ในรูปแบบโมช่ันกราฟฟิก (Motion 
Graphic) ๒ เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก 

โมช่ันกราฟฟิก (Motion Graphic) ๒ เรื่อง 
และอินโฟกราฟฟิก ส าหรับเผยแพร่องค์
ความรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานด้านคณุธรรมการส่งเสรมิการพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรม 

๓) การวางแผนการด าเนินงานการขยาย
ผลและติดตามผลการส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการ "ยกระดับ อ.ส.ค. ให้
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 
๒๕๖๕” วันที ่๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ
ผ่านระบบออนไลน์ Webex 

บุคลากร อ.ส.ค.มีความเข้าใจเกีย่วกับการงาน
พัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้าน
คุณธรรม  
 

 ๔) การพัฒนาแบบประเมินออนไลน์งาน
มาตรฐานด้านคุณธรรม จัดท าขอบเขตการ
ด าเนินงานในการพัฒนาแบบประเมิน
ออนไลน์งานมาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร 

- 

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

๑) การหารือความร่วมมือการพัฒนา
กระบวนการรับรององค์กรคณุธรรมร่วมกับ
เครือข่าย จ านวน ๔ ครั้ง ประกอบไปด้วย 

(๑) ประชุมหารืองานกระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ
คณะกรรมการจรรยาบรรณหอการค้าไทย 
วันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  

(๒) หารือการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันท่ี ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Zoom Meeting 

(๓) หารืองานกระบวนการรับรอง

แนวทางความร่วมมือในการเป็นองค์กรน าร่อง
และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
องค์กรส่งเสริมคณุธรรมร่วมกับบรษิัท พีทีจี 
เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) วันที่ ๑๗ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom 
Meeting 

(๔) หารืองานกระบวนการรับรอง
องค์กรส่งเสริมคณุธรรมร่วมกับสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 
๒) ประชุมทีมวิจยังานพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๓ 
ครั้ง 

แนวทางการพัฒนากระบวนการรบัรององค์กร
ส่งเสริมคณุธรรมและการน ากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปทดลองใช้กับ
องค์กรน าร่อง 

๕. องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดี จ านวน ๒ เร่ือง น าไปใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบ
การส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบตัิ 

๑) จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการการจัด
กิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) 
ออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ด ี

๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดกจิกรรมแฮก
กาธอน (Hackathon) 
 

๒) จัดท าโครงร่างองค์ความรู้ การสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)   

๒) โครงร่างองค์ความรู้ การสร้างนวัตกรรม
ทางสังคม (Social Innovation)   

๖. องค์ความรู้การสื่อสารอย่างสันติข้าม
รุ่นในองค์กร จ านวน ๑ เร่ืองน าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจในการ
บริหาร ก าหนดนโยบาย และออกแบบการ
ส่งเสริมคณุธรรมในระดับปฏิบตัิ (เปลี่ยน
จากองค์ความรู้การส่งเสริมคณุธรรมของ
ชาวดิจิทัล) 

๑) คณะนักวิจยัจัดท าข้อเสนอโครงการและ
แผนการด าเนินงานโครงการศึกษาและ
พัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุน่ในองค์กร 

ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานท่ีจะ
จัดกระบวนการร่วมกบัองค์กรน ารอ่ง ๓ 
องค์กร 

๒) เชิญชวนบุคลากรของศูนย์คุณธรรมร่วม
กิจกรรมเวิร์กชอปของโครงการในฐานะ
องค์กรน าร่อง 

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

๑) ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงาน ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานท่ีจะ
ด าเนินการร่วมกับพื้นท่ี/องค์กรน าร่องใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดบรุีรัมย์ 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รวม ๑๐ กรณีศึกษา 

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
เชิงปริมาณ :  

1) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคณุธรรม

๑) การผลิตและเผยแพร่รายการ THE VISHION 
กับ บริษัท ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จ ากัด 
จ านวน 4 ตอน (รวม ไตรมาส ๑ และ ๒ 

๑) บุคคล และองคก์ร/หน่วยงานภาคีเครือขา่ย 

ที่เป็นต้นแบบด้านคณุธรรม หรือมี



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาทั้ง On Air 
Online On Ground 

- รายการ “คุณธรรม คณุท าได”้ 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  

และแชรผ์่าน Online จ านวน 48 

ตอน 

-  เกิดช่องการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร

ทาง เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/ เฟสบุ๊ค ของ

สมาชิกเครือข่ายสื่อคณุธรรมพลังบวก

กว่า 20 เครือข่าย/ ช่องทาง 

  - ประชาสมัพันธ์สรา้งการรับรู ้

ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ผ่าน

กิจกรรม On Ground อย่างน้อย 10 

ครั้ง 

2) Social Network เนื้อหาส่งเสรมิคณุธรรม 

หรือ content based เสริมสร้างค่านิยม

และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสรมิ

คุณธรรมพอเพยีง วินัย สุจรติ และจิตอาสา 

อย่างน้อย 48 content และถูกแชร์ต่อไป

ยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย 

20 เครือข่าย 

3)  เผยแพรส่ื่อท่ีผลิตในระดับองคก์ร  

ภาคี เครือข่าย Co Brand 20 องค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

๔) เผยแพร่สื่อที่ผลติในระดับภูมภิาค 

ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ายเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรม, สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่าย

สื่อคุณธรรมพลังบวกในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  

= ๑๑ ตอน) 
๒) ผลิตและเผยแพร่รายการคณุธรรม  

คุณ ท า ได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทีวีช่อง 10 โทรทัศน์รัฐสภา รวม
จ านวน ๑๘ ตอน(รวม ไตรมาส ๑ และ ๒ 
= ๒๖ ตอน) 

๓) ผลิตและเผยแพร่รายการนักสืบคณุธรรม 
ออกอากาศทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ ช่องทาง 
Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral 
Center Thailand และ Youtube : 
Moral Channel จ านวน ๖ ตอน  

๔) เกิดการแชร์และส่งต่อเนื้อหาจากทาง 
เฟซบุ๊กเพจ และไลน์กลุ่มไปยังเครอืข่าย
ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 20 
เครือข่าย 

๕) ประชาสมัพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจเรือ่ง
คุณธรรม ผา่นกิจกรรม On 
Ground/Online รวมจ านวน ๒ ครั้ง 
(รวม ไตรมาส ๑ และ ๒ = ๓ ครั้ง) 

๖) ผลิตเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟกิ และ

เผยแพร่ข้อมลูบทความ/โปสเตอร์

ประชาสมัพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่าน 

สื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม 

จ านวน ๖๒ ช้ิน (รวม ไตรมาส ๑ และ ๒ 
= 129 ช้ิน) 

๗) เผยแพรค่ลิปวิดโีอ บนยูทูป Moral 

Channel จ านวน ๒๕ คลิป  (รวม ไตร

มาส ๑ และ ๒ = ๘๖ ช้ิน) 
๘) เกิดการแชร์และส่งต่อเนื้อหาจากทาง 

เฟซบุ๊กเพจ และไลน์กลุ่มไปยังเครอืข่าย
ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม รวมกว่า 20 
เครือข่าย 

๙) บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน Co Brand 

ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศนส์ง่เสรมิ

คุณธรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ่ง ได้แก่  

 รายการ THE VISION สถานีโทรทศัน์ 
Cable Channel 37 HD และโครงข่าย
เคเบิ้ลทีวีท่ัวประเทศ : ภายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ผู้เข้าถึง 2,400,000 คน และ

พฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ได้มีพื้นที่

ในการน าเสนอบทเรียน ประสบการณ์

ด าเนินงานด้านคณุธรรมเผยในมติติ่างๆ 

เผยแพรสู่่สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์ และ

เคเบิ้ลทีวี นอกจากน้ียังสามารถขยายผล

รายการดังกล่าวไปยังสื่อออนไลน์ได้ เพื่อ

ติดตามรับชมย้อนหลัง   

๒) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของศูนย์

คุณธรรมผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์  
 เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์คณุธรรม Moral 

Center Thailand จ านวน 
137,502 คน (รวม ไตรมาส ๑ 
และ ๒ = ๒๗๙,๔๗๒ คน) 

 ยูทูบ Moral Channel (ยอดดูคลปิ
วิดีโอ) จ านวน 41,537 คน  (รวม 
ไตรมาส ๑ และ ๒ = ๑๕๑,๓๘๖ 
คน) 

๓) เกิดการแชร/์ส่งต่อข้อมลูข่าวสารทั้ง

เนื้อหาในประเด็นคณุธรรมต่าง ๆ รวมทั้ง

กิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ตา่ง ๆ ผ่าน

ทางเฟซบุ๊กเพจ ของศูนย์คุณธรรม ท าให้

เกิดการรับรู้ต่อประชาชนในวงกว้างมาก

ยิ่งข้ึน  

๔) ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารของ 

ศูนย์คุณธรรมและเป็นที่รู้จักมากยิง่ขึ้น 

จากความถี่และความเคลื่อนไหวในการ

โพสต์เนื้อหาในรูปแบบตา่งๆ อย่าง

หลากหลายบนสื่อสังคมออนไลน์ดว้ย

ความต่อเนื่อง  

๕) เกิดรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม 

โดยความร่วมมือกับ Co Brand ตอ่เนื่อง 

สะท้อนถึงการส่งเสรมิ ขับเคลื่อนงานด้าน

คุณธรรมอย่างจริงจัง   

๖) เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 

กันในกลุ่ม Co-band สร้างการรับรู้ถึง 

การด าเนินงาน และขับเคลื่อนงาน



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ:  

1) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง

ประสงค์ ส่งเสริมคณุธรรมพอเพียง วินัย สุจริต 

และจิตอาสา เป็นเครื่องมือในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการทาง

ความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อรูปแบบตา่ง ๆ  

ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน 

เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น   

2) เกิดกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนพลังบวกใน

ระดับพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อน และการ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคณุธรรมและวัฒนธรรมที่

พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการสร้างเสรมิทักษะรู้

คิด (Cognitive Development) และจติส านึก

ที่ดี (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและ

สิ่งแวดล้อมที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ รวมทั้ง

ครอบครัว สถานศึกษา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม

ท้องถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพื่อน  ๆ

เพื่อท าให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมในการจัดการ

กับปัญหา หรือสภาวการณ์เสี่ยงต่าง ๆ   

3) เกดิช่องทางและเครือข่ายสื่อมวลชน 

พลังบวก ทีส่ามารถเป็นกระบอกเสยีง ขอ้ต่อการ

รับข้อมลูและสื่อสารข้อมลูด้านคณุธรรมในระดับ

พื้นที่จังหวัด ภูมภิาค และในส่วนกลางเพิ่มขึ้น 

ครอบคลมุโครงข่ายพื้นที่ท่ัวประเทศ (โอกาส
การเข้าถึงวัดจากจ านวนสมาชิกโครงข่าย
เคเบิ้ลทีวีท่ัวประเทศ)  
 รายการคณุธรรม คณุ ท า ได ้
สถานีโทรทัศนร์ัฐสภาช่อง 10 ครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศ  

๑๐)   เผยแพร่เนื้อหาขา่วสาร การขับเคลื่อน

งานของศูนย์คุณธรรมผ่านช่องทาง 

ไลน์กลุ่ม Co Brand  

๑๑) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารบทบาทภารกิจ

ศูนย์คุณธรรม ไปยังสื่อตา่งๆ ทั้งสือ่

กระแสหลัก และสื่อท้องถิ่น โดยได้รับ

การเผยแพร่จากสื่อต่างๆ เช่น เวที

วิชาการโครงการวิจยัเรื่อง ชุดแผนงาน

ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ครั้งที่ 2 

เผยแพรร่วมไม่น้อยกว่า ๔๑ ข่าว, การ

ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์

คุณธรรม กับ องค์การสะพานปลา ใน 

“โครงการประมงคณุธรรม” เผยแพร่

รวมไม่น้อยกว่า ๑๓ ข่าว  

๑๒) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ ไดส้นับสนุนความร่วมมือ

ในการ  ผลิตสารคดสี่งเสริมคณุธรรม

ความดี “ดอกไม้บานสื่อสารความดี” 

ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงาน

การผลิตสารคดี ร่วมกับผู้รับจ้าง และ

ประสานความร่วมมือด้านการเผยแพร่

ต่อไป  

๑๓) เกิดเนื้อหาสื่อเสริมสร้างค่านิยมทีม่ี
ประเด็นเกี่ยวกับคณุธรรมด้านต่างๆ 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งอินโฟกราฟิก 
ข้อมูลบทความ/ข่าว องค์ความรู้ตา่งๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ที่หลากหลาย รวมทั้งการ
ประชาสมัพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คณุธรรม 
อาทิ เฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม ยูทบู 

ระหว่างกันในแต่ละองค์กรผ่านรายการ

ส่งเสริมคณุธรรม  

๗) เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทบาท

ภารกิจของศูนย์คณุธรรม ซึ่งส่งเสริม

สนับสนุนการเป็นองค์กรด้านคุณธรรม 

และผลักดันใหเ้กิดสังคมคุณธรรม  

ซึ่งประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะด้าน

การพัฒนาสังคมและคณุภาพมนุษย์ ด้าน

เด็กและเยาวชน จากโครงการชุดแผนงาน

ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงที่ศูนย์

คุณธรรมขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ทั้งต่อหน่วยงาน/องค์กรจากระดับ

นโยบายสู่ระดับปฏิบตั ิ

๘) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในประเด็น

เกี่ยวกับคุณธรรมด้านต่างๆ ผ่านทางสื่อ

สังคมออนไลนไ์ด้อยา่งกว้างขวาง โดย

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่อย่างตอ่เนื่อง 

ท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร เนื้อหา ใน

ประเด็นด้านคณุธรรม และเป็นการเพิ่ม

พื้นที่สื่อเชิงบวกบนพ้ืนท่ีโซเชียลมเีดีย 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น  

 

 
 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ไลน์ TikTok เป็นต้น  
๑๔) อยู่ระหว่างการเตรยีมการหารือกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน เพื่อน า

ข้อเสนอแนะมาพัฒนากลไกการมสี่วน

ร่วมของสื่อมวลชนในภาคี ให้เกดิการ

ร่วมกันขยายผลการสื่อสารข้อมลู

ข่าวสาร หรือขับเคลื่อนมติิคณุธรรม

ร่วมกัน  

๑๕) อยู่ระหว่างรวบรวมฐานข้อมูลของสื่อมวลชน 
ผ่านการจดักิจกรรมตา่งๆ ของศูนย์
คุณธรรม ที่จะเกดิขึ้นในระยะถัดไป  

๗. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 
เชิงปริมาณ :  

๑) จ านวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก  
ที่ควรค่าแก่การยกย่องในปี  2565  
รวมจ านวน 200 คน/ปี  โดยผ่ าน
กระบวนการความร่วมมือกับสื่อมวลชน 
ภาคีเครือข่าย และกลไกส่งเสริมคุณธรรม
ระดับต่างๆ ภายใต้นโยบายของกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม   

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

๓) จ านวนสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
9 รายการ 

เชิงคุณภาพ:  

1) บุคคล และองค์กรที่มีพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง ได้รับ

การยอมรับทางสังคม และเป็นแบบอย่างท่ี

ถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และ

ประชาชนในสังคมไทย 

2) บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม จะ

เกิดกระแสยอมรับ และขยายตัวไปมากขึ้น ส่งผล

ให้เกิดแบบอย่างที่หลากหลายกระจายไปตาม

กลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคมไทย 

3) ประเทศไทย มีต้นแบบความดีทั้งในลักษณะ

บุคคล ลักษณะกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มากขึ้น 

๑) ด า เนินการจั ดจ้ างผู้ ประกอบการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและ
ขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม เพื่อด าเนินการโครงการฯ 
เสร็จสิ้นเรียบร้อย 

๒) ป ร ะ ส า น ท า บ ท า ม ค ณ ะ ท า ง า น
อ านวยการ และคณะท างานคัดเลือก
รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี  ๒๕๖๔ 
ประเภท บุคคล ชุมชนและองค์กร 
และสื่ อคุณธรรมสร้ า งสรรค์  เพื่ อ
ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ฯ 
ด าเนินการค้นหา คัดเลือก ต่อไป  

๓) อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างหลักเกณฑ์
ก า ร คั ด เ ลื อ ก  เ พื่ อ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะท างานอ านวยการฯ พิจารณาตาม
แผนการด าเนินงานต่อไป  

๔) ด า เนินการจั ดจ้ างผู้ ประกอบการ
ด า เนินการและประชาสัมพันธ์สื่ อ
สร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 
(Moral Media Awards 2021) เพื่อ
ด า เ นิ นกา ร โ ค ร งก า รฯ  เ ส ร็ จ สิ้ น
เรียบร้อย  

๑) มีคณะท างานอ านวยการฯ ประเภท 

บุคคล ชุมชนและองค์กร จ านวน ๑ ชุด 

และคณะท างานคัดเลือกฯ จ านวน 2 ชุด 

คือ ประเภทบุคคล ๑ ชุด และ ประเภท 

ชุมชนและองค์กร ๑ ชุด  

๒) มีคณะท างานอ านวยการฯ ประเภทสื่อ

คุณธรรมสร้างสรรค์ จ านวน ๑ ชุด และ

ค ณ ะ ท า ง า น คั ด เ ลื อ ก สื่ อ คุ ณ ธ ร ร ม

สร้างสรรค์ จ านวน ๙ สาขา  

๓) มีร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งมีการ

เปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกจากการ

จัดงาน Moral Media Awards ปี 2564 

มาพัฒนาให้มีความ ชัดเจนในแต่ละ

ประเภทสื่อมากยิ่งขึ้น ส าหรับน าเสนอต่อ

คณะท างานอ านวยการฯ และคณะท างาน

คัดเลือกฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นให้

สมบูรณ์ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

สามารถจะพัฒนาและขยายผลไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  

ได้อย่างกว้างขวาง เกิดการลอกเลียนแบบ การปรับ

ใช้จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 

 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความด ี
๑. ระบบประเมินวัดระดับการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ 

มีระบบประเมินวัดการพัฒนาองค์กร

คุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ ๒ ฐานข้อมูล 

ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

องค์กรคุณธรรมทีเ่ชื่อมโยงการวัดระดับ

การพัฒนาการเป็นองค์กร 

คุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริมและ 

พัฒนาองค์กรคุณธรรม แผนแม่บท 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลประเมินดัชนีช้ีวัดความสุข

ด้วยคุณธรรมความดี (PI) จ านวน ๓๒๗ คน / 

๔๐ องค์กร  และ ระบบประเมินวัดระดับการ 

พัฒนาองค์กรคุณธรรม (OI)  

จ านวน ๗ องค์กร / ๑๒๕ คน 

 

 

 

 

 

 

มีระบบการประเมิน เพื่อให้บริการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่

สามารถเช่ือมโยง วัดระดับในการพัฒนาการ

เป็นองค์กรคุณธรรมตามแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรคุณธรรม แผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และการเผยแพร่

ฐานข้อมู ลองค์ กรส่ ง เส ริ มคุณธรรมแก่

ประชาชนท่ัวไป 

๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศการ

เรียนรูเ้ชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วย

จิตวิทยาเชิงบวก จ านวน ๑ ระบบ 

มีระบบสารสนเทศการเรยีนรู้เชิง

พฤติกรรมด้านคณุธรรมด้วยจติวิทยาเชิง

บวก จ านวน ๑ ระบบ สามารถใหบ้ริการ

ได้ทุกแพลตฟอร์ม โดยการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัย Mixed Reality หรอื MR 

มาพัฒนาระบบ 

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศการเรียนรู้ เ ชิงพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบ 

“Hybrid Mobile Application”ส่งเสริม

คุณธรรม จ านวน ๑ ครั้ง (อยู่ในระหว่างการ

พัฒนา) 

 

 

 

ด า เนินการพัฒนาระบบ และสามารถ
ให้บริการได้ทุกแพลตฟอร์ม โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย Mixed Reality 
หรือ MR มาพัฒนาระบบ เป็นเครื่องมือใน
การส่ ง เสริมการเรี ยนรู้พฤติกรรมด้ าน
คุณธรรมทั้ง ๕ ด้าน 
 

๓. ระบบบริหารโครงการและติดตาม

ประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร 

เชิงปริมาณ จ านวน ๑ ระบบ 

มีระบบบริหารโครงการและติดตาม

ประเมินผลตัวช้ีวัดองค์กร ท่ีสามารถ

บริหาร ตดิตามโครงการ ประเมินผล

ตัวช้ีวัดองค์กร แสดงรายงานที่ส าคัญ

เพื่อให้ผู้บริหารตดัสินใจ 

ประชุมหารือการวางแผนในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการส านักงานและ องค์ความรู้ศูนย์

คุณธรรม จ านวน ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  แ ล ะ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล 

แบบฟอร์มต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน าไป

ก าหนดสายการอนุมัติ ก าหนดค่าเริ่มต้นของ

ระบบ 

 

๔. ระบบบริหารจัดการส านักงานและ

องค์ความรู้ศูนย์คุณธรรม จ านวน ๑ 

ประชุมหารือการวางแผนในการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการส านักงาน และองค์ความรู้ศูนย์

มีระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์

ความรู้ศูนย์คุณธรรมที่รวบรวมองค์ความรู้



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ระบบ 

มีระบบบริหารจัดการส านักงานและ 

องค์ความรู้ศูนย์คณุธรรมจ านวน ๑  

ระบบ สามารถรวบรวมข้อมลูองค ์

ความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและ 

ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัลให ้

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

คุณธรรม จ านวน ๑ ครั้ง 

 

ภายในหน่วยงาน  

 

๕. ระบบสารสนเทศเวบ็ไซต์การ 

ให้บริการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 

และการติดตามกระบวนการ 

ขับเคลื่อนสมชัชาคุณธรรม จ านวน  

๑ ระบบ 

มีระบบที่ปรับปรุงเพื่อให้บริการกบัภาคี

เครือข่าย และประชาชน ในการสบืค้น

ข้อมูล และลงทะเบียนเข้าร่วมกจิกรรม 

ประชุมหารือการด าเนินงานพัฒนาระบบ 

จ านวน ๒ ครั้ง 

ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์กร และวิทยากร 

จัดท าข้อมูลกิจกรรม และการลงทะเบียน

ออนไลน์ 

๖. ปรับปรุงระบบโมบาย 

แอพลิเคชั่น Moral Touch ของศูนย์

คุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ 

มีระบบที่ปรับปรุงเพื่อให้บริการกบั

ประชาชน ให้ได้ข้อมลูข่าวสาร กิจกรรม 

ของศูนย์ 

ประชุมหารือการด าเนินงานพัฒนาระบบ 

และแผนการด าเนินงาน จ านวน ๑ ครั้ง 

แผนงาน และระยะเวลาการด าเนินงาน ใช้

เวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ เดือน 

๗. ปรับปรุง เนื้อหา บนเว็บไซต์ของศูนย์

คุณธรรม จ านวน ๑ ระบบ 

มีระบบที่ปรับปรุงโครงสรา้ง และข้อมูล 

เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต ์

ประชุมหารือการด าเนินงาน เพื่อสรุปเนื้อหา 

และโครงสร้างเว็บ จ านวน ๓ ครั้ง 
 เอกสารข้อมูลที่ต้องปรับปรุง 

 เอกสารโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
เชิงปริมาณ  

๑) เกิดคณะท างานพัฒนาครอบครัวใน

การเสริมสร้างป้องกันคุ้มครองและจัดการ

ความรุนแรงในครอบครัว  

๒) เกิดภาคีความร่วมมือเพื่อเสรมิสร้าง

ทักษะด้านต่างๆ ที่ส าคัญด้วยบริบท

ท้องถิ่น 

๓) เกิดกระบวนการสร้างครอบครวั

๑) มีภาคีความร่วมมือ ในการด าเนินการ 

๑.๑  ส่วนกลาง ท้ัง ๓ องค์กร ไดแ้ก่ 

(๑) คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

(๒) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย และส านักงานอัยการสูงสุด  

      ๑.๒  หน่วยงานวิชาการพื้นท่ี (๔ 

จังหวัด) จ านวน ๔ องค์กร ได้แก่  

๑) ภาคีความร่วมมือทางวิชาการ 

    ๑.๑ ส่วนกลาง รับงบสนับสนนุการวิจัย

เพื่อการด าเนินโครงการ  

     (๑) โครงการ Healthy Gamer คณะ

แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

     (๒) โครงการย่อย Family Violence 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เข้มแข็งในการเสริมสร้างป้องกันคุม้ครอง

และจัดการความรุนแรงในครอบครัว ผ่าน

คณะท างานพัฒนาครอบครัว 

๔) เกิดครอบครัวพลังบวกในชุมชนที่มี

ทักษะและสามารถในการสร้างเสรมิพลัง

บวก ปกป้อง คุ้มครองและการใหก้าร

ช่วยเหลือแก้ไขป้องกันปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว  

เชิงคุณภาพ 

๑) พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกและ

มีความผูกพันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

เพิ่มขึ้น 

๒) เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดตีอ่พ่อแม่

มากขึ้น 

๓) คณะท างานพัฒนาครอบครัวสามารถ

ใช้ทักษะ ๕ ด้านในการจัดกิจกรรม 

เสรมิสร้างพลังบวกในชุมชน และทักษะ

การให้ค าปรึกษาและจดัการปญัหา

เบื้องต้นได้  

(๑) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

(๒) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

(๓) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์

ธาน ี

(๔) 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

หลักสตูร(ออนไลน)์ ค่ายครอบครวัพลังบวก 

จ านวน ๑ หลักสูตร  

๓) ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

โครงการ จ านวน ๑ ช้ิน 

๒) ภาคีวิชาการพ้ืนที่ ๔ จังหวัด เป็นหน่วย

หลักในการด าเนินการส ารวจสถานการณ์

ครอบครัว และด าเนินการวิจัยโครงการย่อย 

Positive Parenting  

 - ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

 - ภาคตะออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

 - ภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 - ภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี 

๓) ข้อมูลจากการส ารวจสถานการณ์ปัญหา

ครอบครัวและรวบรวมผลวิเคราะห์ผล

ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด ใช้เป็นข้อมูลสร้าง

ความตระหนักร่วมของภาคีจังหวดัใช้การ

ด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา

ภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ได ้

๔)  นักวิชาการส่วนกลางส่วนภมูภิาค และ

หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที

วิชาการ คร้ังที่ ๑  ได้รับรู้ เป้าหมายและ

กระบวนการในการด าเนินโครงการ 

 และทิศทางการด าเนินงาน  

๕) การด าเนินโครงการย่อย Positive 

Parenting  

- การพัฒนาแกนน าพลังบวก หน่วยงาน

วิชาการภาคีพื้นที่ ด าเนินกิจกรรมในพื้นที่

เป้าหมาย มีการวิเคราะห์ชุมชนตนเอง

เพือ่จัดท าแผนท่ีชุมชน และออกแบบ

กิจกรรม 

- ภาคีครอบครัว นักวิชาการที่เข้าเรยีน

หลักสตูรออนไลน์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

เรื่อง ต้นทุนชีวิต และสามารถน าไปขยาย

ผลให้แก่แกนน าพลังบวกในโครงการได้ 

- หลักสตูรค่ายครอบครัวพลังบวก 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อยู่ระหว่างเปดิระบบให้แกนน าและ

ครอบครัวเข้ารับการอบรม(กิจกรรมค่าย

ออนไลน์) 

๖) มีสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ในหน้า

เว็บไซตศ์ูนย์คณุธรรม ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

และเป็นพื้นที่กลางในการเรยีนรู้ของภาคี

พื้นที ่

๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 
เชิงปริมาณ  

๑) ครอบครัวพลังบวกน าร่อง ๕๐ 

ครอบครัว จ านวน ๑๕๐ คน 

๒) เกิดระบบพ่ีเลีย้งท่ีปรึกษาในชุมชน 

ระดับอ าเภอ ใน ๔ จังหวัดคณุธรรม 

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) ส่งเสริมระบบพี่เลีย้งท่ีปรึกษาใน

ชุมชน โดยพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ใน

การส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และ

พัฒนาเด็กในพ้ืนท่ี 

๔) พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พ่ีเลี้ยงชุมชน 

และเครือข่ายสู่การขยายผลเพื่อตอ่

ยอดสิ่งดีๆ  ขยายผลสู่สังคม ชุมชน

ต่อไป 

มีแผนด าเนินการ ๙ พื้นที่ (๙ จังหวัด

คุณธรรมเดิมและพื้นท่ีจังหวัดขยายผล)  

๑) ลงนามความร่วมมือกับ มศว.ด าเนนิ

โครงการ และออกแบบกระบวนการใช้

องค์ความรู้ในหลักสูตรต้นทุนชีวิตและ

ค่ายครอบครัว ในการสร้างระบบพี่เลี้ยง

ชุมชน  

๒) ประชุมซักซ้อมกับแกนน าชุมชน ในพ้ืนท่ี 

๗ จังหวัด ประกอบด้วย ล าปาง แพร่ 

ชัยนาท กาญจนบุรี บุรรีัมย์ 

นครศรีธรรมราช ราชบุรี  เพื่อคัดเลือก

แกนน าชุมชนเป็นพี่เลี้ยงชุมชนและ

ครอบครัวเข้าร่วมโครงการ  

 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  ๑) กิจกรรม In-House Training  ร่วม ๑) พัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรม 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๑) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน (ร้อย

ละ 100) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มี

สมรรถนะและทักษะหลักด้าน 

Digitalization Collaboration และ 

Innovation รวมถึงทักษะเสริมที่จ าเป็น

ตามบทบาทและค่านิยมขององค์กรของ

ตน 

๒) แผนยุทธศาสตร์การจดัการและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์

คุณธรรม ที่เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินได้บรรลุตามตัวช้ีวัดองค์กร 

๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคน (ร้อย

ละ ๑๐๐) เข้าร่วมการด าเนินงานองค์กร

คุณธรรม 

เชิงคุณภาพ 

๑) บุคลากรทุกคนของศูนย์คุณธรรม

สามารถใช้เทคโนโลยีตามระบบการ

ท างานของส านักงานได้ตามมาตรฐานที่

ก าหนดไว ้ 

๒) บุคลากรเกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิด (Mindset) 

เพื่อสร้างคุณค่าในการเป็นบุคลากร

ภาครัฐที่ด าเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อ

ประชาชน 

๓) ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายมีความพึงพอใจใน

การด าเนินงาน ด้านการประสานงาน

ร่วมกับศูนย์คุณธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

๔) เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานตามบทบาท

ของแต่ละงาน 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อพัฒนามาตรการใน
การปฏิบัติงานภายในของศูนย์คุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕จ านวน ๒ ครั้ง 
เป็นการจัดกจิกรรมภายในระบบออนไลน์ 
(On-Line) บุคลากรจ านวนเกือบ  ๔๐ คนใน
แต่ละรุ่น ไดเ้ข้ารับความรู้จากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การจัดกิจกรรม  

 ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
ประเด็นเกี่ยวกับงานการเงิน ท า
ความเข้าใจข้อบังคับฉบับใหม่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน /
แบบฟอร์ม และข้อค าถามต่างๆ 
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประเด็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ความรู้
ความเข้าใจ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
และข้อค าถามต่าง ๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

๒)   กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คณุธรรมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสา/ การร่วม
กิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม) 
๓) กิจกรรมพัฒนาค่านยิมองค์กร 
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่านการประชุมบุคลากร
ประจ าเดือน จ านวน ๓ ครั้ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน และ

พัฒนาค่านิยมองค์กร  
๓) การรับรูร้่วมกันในประเด็นทีส่ าคญัต่าง ๆ

ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 
๔) แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อพัฒนามาตรการใน

การปฏิบัติงานภายในของศูนย์คุณธรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 
เขิงปริมาณ 

๑) จ านวน "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" 

จ านวนวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรม จากแหล่ง

เรียนรูเ้ส้นทางตามรอย รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒๕ 

วิทยากรส่งเสริมจากแหล่งเรียนรู้เส้นทางตาม

รอยพระราชา ท่ีเข้าอบรม สามารถน าความรู้



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตามรอยพระราชา ๓๐ คน 

เชิงคุณภาพ 

"วิทยากรส่งเสริมคณุธรรม" สามารถ

สื่อสารศาสตร์พระราชาให้กับผู้เรยีนรู้ได้

ง่ายตรงความต้องการ 

คน ไปใช้ออกแบบกิจกรรมในการสื่อสารเผยแพร่

ศาสตร์พระราชาได ้

 

 
๓. แผนการด าเนนิงานในไตรมาสถัดไป  

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 

๑) การประชุมกลไกคณะท างานกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในระดับ
พื้นที่ ๔ จังหวัด เพื่อเตรียมการจดังานสมัชชาคุณธรรมและ
ตลาดนดัคณุธรรมในไตรมาส ๓ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ใน ๔ จังหวัดที่ด าเนินการ 

๒) ด าเนินการขับเคลื่อนกลไกคณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม ปีท่ี ๓ กับหน่วยงานประสานงาน
หลักในจังหวัด(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด) ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง MOA และแผนการด าเนนิงานของแต่ละจังหวัด 

มีนาคม -กันยายน ๒๕๖๕ ๔ จังหวัดที่ด าเนินการจังหวัดคณุธรรม 
ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา 
อุดรธานี สุราษฏร์ธานี  

๓) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ ด าเนินการด้านวิชาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรม ปีท่ี ๓  ใน ๒ เรื่อง
หลัก ได้แก ่
(๑) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนคณุธรรมของกลุ่มเครือข่าย

ทางสังคมในแต่ละจังหวัด 
(๒) ประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวม ๓ ปี 

เริ่มด าเนินการในเดือน
เมษายน ๒๕๖๕  

จนสิ้นสดุไตรมาสที่ ๔ 

๔ จังหวัดที่ด าเนินการจังหวัดคณุธรรม 
ได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา 
อุดรธานี สุราษฏร์ธานี  

๔) การประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ๖ กลุม่เครือข่าย
ส่วนกลางเพื่อเตรียมการจดัสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (ประชุมแบบ
ปกติและประชุมผ่านระบบออนไลน์) 

- เตรียมงานเดือนเมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- จัดงานสมัชชาฯจังหวัด
ช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๕ 

 

ณ ศูนย์คณุธรรม และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 

๕) เตรยีมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒  เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
(ยังไม่ได้ก าหนดวันจดังาน) 

ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมและ
กระทรวงวัฒนธรรม 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๑) ผลติสื่อเผยแพร่ กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคณุธรรม 

(Learning Box)  
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

๒) นัดหมายส านักปลัดกระทรวงสาธารสุข เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐาน 

เมษายน ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณะสุข 

๓) ลงนามความร่วมมือกับ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา มิถุนายน ๒๕๖๕ กทม. 

๔) ติดตามลงพื้นทีเ่สรมิกระบวนการพัฒนาและกระบวนการ
รับรองมาตรฐานให้โรงเรียนในโครงการ 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕  ๔ จังหวัดคุณธรรม 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
๕) ติดตามลงพื้นทีเ่สริมศักยภาพคณะท างานและระบบการรับรอง

มาตรฐานใหโ้รงเรียนในโครงการ 
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ๔ ภูมภิาค 

๖) ลงพื้นที่จัดเวทีประเมินผลกองทุนสวัสดิการ ๒๐ พื้นที่ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ๔ ภูมภิาค 

๗) จัดจ้างเขียนโปรแกรมเช่ือมระบบศูนย์คุณธรรมกับเครือข่ายจิต
อาสา 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ กทม. 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
๑) จัดจ้างผลิตหลักสตูร ปรับปรุงหลกัสูตร ๒ หลักสูตร/พัฒนา

หลักสตูรใหม่ ๓ หลักสูตร รวม ๕ หลักสตูร 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๒) จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กร

คุณธรรม (Learning Box set) 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ กทม. 

๓) จัดท า MOA สนับสนุน มสธ. ใช้หลักสูตรธรรมนูญชุมชน 

อบรมให้ อปท. มหาดไทย  

เมษายน ๒๕๖๕ กทม. 

๔) ประชุมนักวิชาการผู้แทนเครือข่ายเตรียมการ จดัเวทีวิชาการ 

นวัตกรรมการส่งเสริมคณุธรรม “แชร์ โชว์ เชียร์” 

เมษายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑. จัดจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์กระบวนการและรูปธรรมพัฒนากลไก

ขับเคลื่อนคณุธรรม ต่อต้านการทจุริตใน ๔ จังหวัด 

 

มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕ 

กรุงเทพมหานคร 

๒. ผลิตหน้าเว็บโครงการปปช. หน้าเว็บไซต์ศูนยค์ุณธรรม กรุงเทพมหานคร 

๕. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 
๒๕๖๕ 

ประสานกับภาคีวิชาการเพื่อด าเนนิงานร่วมกัน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
และระบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่คุณธรรม  

๑) รวบรวมข้อมลูเบื้องต้น  

๒) ลงพื้นที่สัมภาษณ ์

๓) วิเคราะหส์ังเคราะห์ข้อมลูจัดท าองค์ความรู้  

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ระบบออนไลน ์
(๑) โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จังหวัด

บุรีรัมย ์
(๒) ชุมชนบ้านม้าร้อง ชุมชนบ้านทาง

สาย ชุมชนบ้านฝายท่า จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์  

(๓) ไร่รื่นรมย์ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน

ด้านคุณธรรม 

ประสานกับภาคีวิชาการเพื่อด าเนนิงานร่วมกัน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ
ระบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็น

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ประสานกับภาคีวิชาการเพื่อด าเนนิงานร่วมกัน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
กิจกรรมที่ ๕ จัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ออกแบบ

กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมทีดี่ 

ประสานภาคีวิชาการและทมีจัดงานแฮกกาธอน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๖ ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม 

ด าเนินกิจกรรมครบตามแผนการด าเนินงาน 

- - 

กิจกรรมที่ ๗ ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้ามรุ่นใน
องค์กร  

ประสานกับภาคีวิชาการเพื่อด าเนนิงานร่วมกัน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
และระบบออนไลน ์

กิจกรรมที่ ๘ ศึกษาและทดลองด าเนินงานระบบเครดิตสังคม 
ประสานกับภาคีวิชาการเพื่อด าเนนิงานร่วมกัน 

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
๑)  ผลติเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิก และเผยแพร่ข้อมูล

บทความ/ข่าว โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายผลคลิปวิดโีอ ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของศูนย์คณุธรรม อาทิ เฟซบุ๊กเพจศูนย์คณุธรรม ยู

ทูบ และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ของศูนย์คุณธรรม  

เมษายน-มิถุนายน 256๕  แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์ธรรม 

๒) ผลติและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส่งเสริมคณุธรรม อาทิ 
รายการ The Vision รายการคณุธรรม คณุ ท า ได้ และรายการ
นักสืบคุณธรรม โดยเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และขยายผล
ยังสื่อออนไลน์  
 

เมษายน-มิถุนายน 256๕ สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา/ ศูนยค์ุณธรรม/ 

ผ่านระบบโปรแกรม Zoom 

๓) ด าเนินการผลิตสารคดีส่งเสรมิคุณธรรมความดี “ดอกไมบ้าน

สื่อสารความดี” ในความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณการ

ด าเนินงานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  

เมษายน-มิถุนายน 256๕ ศูนย์คุณธรรม / พ้ืนท่ีต่างจังหวัด  

๔) จัดประชุมคณะท างานอ านวยการและคณะท างานคัดเลือกฯ 
รางวัลคณุธรรมอวอร์ด  
ปี ๒๕๖๔ ประเภท บุคคล ชุมชนและองค์กร และสื่อคณุธรรม
สร้างสรรค์ เพื่อก าหนดหลักเกณฑก์ลาง ในการสรรหา คัดเลือก
บุคคล องค์กร และสื่อ ที่มีพฤติกรรมด้านคณุธรรมที่โดดเด่นควร
ค่าแก่การยกย่อง  

เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม/ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

Zoom Meeting 

๕) จัดกิจกรรมแถลงข่าว พร้อมกับเปิดรับสมัคร เสนอช่ือร่วม
พิจารณา รางวัลคณุธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๔ ประเภท บุคคล 
ชุมชนและองค์กร และสื่อคณุธรรมสร้างสรรค์ 
 
 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน

๒๕๖๕  

โรงแรมในกรุงเทพมหานคร /  

ระบบออนไลน์  

๗. โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 
๑) น าเสนอรายชื่อคณะท างานอ านวยการ และคณะท างาน

คัดเลือกรางวัลคณุธรรมอวอร์ดฯ แต่ละประเภท (บุคคล /ชุมชน
เมษายน 256๕  ศูนย์คุณธรรม  



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
และ องค์กร / สื่อคณุธรรมสร้างสรรค์) ต่อประธาน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละสื่อสารสูส่าธารณะ 

พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะท างานฯ ตามกระบวนการต่อไป 

๒) ประชุมร่วมกับผูร้ับจ้างเพื่อจัดเตรียมข้อมลูในการประชุม

ร่วมกับคณะท างานอ านวยการฯ แตล่ะประเภท อาทิ ธีมงาน เกณฑ์

การคัดเลือกและวิธีการคดัเลือกรางวัลแต่ละประเภทเบื้องต้น, 

แผนการด าเนินงานของโครงการ     

เมษายน 256๕ ศูนย์คุณธรรม และระบบออนไลน ์

๓) ประชุมคณะท างานอ านวยการรางวัลคณุธรรม 

อวอร์ด ประเภท สื่อคณุธรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี ๑ เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลอืก   

เมษายน 256๕ ศูนย์คุณธรรม และระบบออนไลน ์

๔) ประชุมคณะท างานอ านวยการรางวัลคณุธรรม 

อวอร์ด ประเภท บุคคล ชุมชนและองค์กร ครั้งท่ี ๑ เพื่อก าหนด

หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลอืก   

เมษายน 256๕ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  

และระบบออนไลน ์

๕) จัดประชุมคณะท างานคัดเลือกรางวัลคณุธรรม 
อวอร์ด ส าหรับแตล่ะประเภท/สาขา เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเฉพาะในแตล่ะประเภท/สาขา  

พฤษภาคม 256๕ ศูนย์คุณธรรม และระบบออนไลน ์

๖) จัดกิจกรรมแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ เปิดรับการเสนอช่ือ
คัดเลือกรางวัลต่อไป 

พฤษภาคม 256๕ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร  

และระบบออนไลน ์

๗) เปิดรบัผลงาน/การเสนอช่ือ เขา้คัดเลือกรางวัลฯ ตาม
กระบวนการต่อไป  

พฤษภาคม - มิถุนายน  
256๕ 

ศูนย์คุณธรรม และระบบออนไลน ์

๘) ผลติและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส่งเสริมคณุธรรม อาทิ 

รายการคณุธรรม คณุ ท า ได้ รายการ The Vision และรายการ

นักสืบคุณธรรม โดยเผยแพรผ่่านทางสถานีโทรทัศน์ และแพลตฟอรม์

ออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม  

เมษายน - มิถุนายน   
256๕ 

สถานีโทรทัศนร์ัฐสภา/ ศูนยค์ุณธรรม/ 

ช่องทางสื่อออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับการพัฒนา

องค์กรคุณธรรมคุณธรรม 

- จัดเก็บสถิติการน าไปใช้งาน 

 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

ด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก  

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ  

กิจกรรมที่ ๓ ระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดองค์กร 

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานและองค์

ความรู้ศูนย์คุณธรรม 

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
กิจกรรมที่ ๕ ระบบสารสนเทศเว็บไซต์การ 

ให้บริการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและการ 

ติดตามกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม  

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๖ ปรับปรุงระบบโมบาย 

แอพลิเคชั่น Moral Touch ของศูนย์คุณธรรม 

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุง เนื้อหา บนเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม  

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ น าเสนอผลสรุปการ

ส ารวจการข้อมูลสถานการณ์ปญัหาครอบครัวระดับจังหวัด ๔ 

จังหวัด น าเสนอต่อสมัชชาจังหวัด 

 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 

จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดอุดรธานี   

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ แกนน าพลังบวก ครู ก.(แกนน า

ชุมชน/ภาคีสนับสนุน)  

๑) ประชุมหารือแกนน าเครือข่ายความสุขชุมชน พม/พมจ. 

หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  

๒) ก าหนดปฏิทินด าเนินการพัฒนาศกัยภาพ ครู ก. (นักวิชาการ 

แกนน าและภาคีสนับสนุน) ๘ จังหวัดละ ๒๐ คน รวม ๑๖๐ 

คน 

 

 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

 

กทม./และ ๔ ภมูิภาค 

 

กิจกรรม สนับสนุนเครือข่ายครอบครัวพลังบวกระดับจังหวัด  

ประสาน/ประชุมแกนน าเครือข่ายความสุขชุมชน พม/พมจ. 

หน่วยงานวิชาการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ท าความเข้าใจภารกิจและ

เตรียมการรับงบสนับสนุนขับเคลือ่นงาน 

 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

กทม. 

 

บริหารจัดการ 
๑) จัดท า MOA สนับสนุนพ้ืนท่ี 
๒) การก ากับติดตามโครงการ ท้ังประชุมติดตามและลงพื้นที่ 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 กทม./ ๙ จังหวัด 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
๑) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรศูนย์คุณธรรมตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 
๑. สรุปความส าเร็จของโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรม

ตามรอยพระราชา น าเสนอต่อสาธารณะ 

กรกฎาคม – กันยายน  

๒๕๖๕ 

กรุงเทพมหานคร  

 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
 

 

ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ 
และการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดและ
ภูมิภาค ๔ ภาค 
        ๑.๑ การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่และ
การจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดและ
ภูมิภาค ๔ ภาค 
        ๑.๒ การขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมในระยะต่อไป 
      โดยมีการออกแบบกระบวนการขยายผล
จังหวัดคุณธรรทไว้ ในปี  ๒๕๖๕ จ านวน ๔ 
ขั้นตอนดังน้ี 

๑) เวทีสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดคุณธรรม
ให้กับ กลไกจังหวัดทุกจังหวัด 

๒) กระบวนการประกาศเชิญชวนให้จังหวัด
ที่มีความพร้อมสมัคร/แจ้งความ
ประสงคเ์ข้าร่วมกระบวนการเตรียมการ
ในปี ๒๕๖๕ และร่วมขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมในปี ๒๕๖๖ 

๓) จัดอบรมแกนน าขับเคลื่อนคณุธรรมเชิง
พื้นที่ จังหวัดคุณธรรมให้กับกลุม่จงัหวัด
ที่สนใจ เป็นภูมภิาค ๔ ภาค 

๔) สนับสนุนวิทยากร/จดักระบวนการสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ให้กับส่วนราชการและภาคี
เครือข่ายในจังหวัด (ตามความพรอ้ม
ของแต่ละจังหวัด) 

๕) สนับสนุน/เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมที่ศูนย์
ด าเนินการ อาทิ งานสมัชชาคณุธรรม
และตลาดนดัคณุธรรมระดับจังหวดั  
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๒ 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ ที่

๑.๑ ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ และการจัดสมชัชาคุณธรรมในระดับจังหวัดและ
ภูมิภาค ๔ ภาค 
     ๑) ท าข้อตกลง MOA ขับเคลือ่นกลไกคณะท างานเครือข่ายทางสังคม ระหวา่งศูนย์
คุณธรรรม กับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด (๔ ข้อตกลง/จังหวัด) อยู่
ระหว่างด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนด 
    ๒)  ท าสัญญาจ้างสถาบันการศกึษาในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการถอด
บทเรียนและประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมภาพรวม ๓ ปี ร่วมกับ ๔ 
มหาวิทยาลยั/ทีม ใน ๔ จังหวัด อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
     ๓) การประชุมหารือภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม ปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ ๔ จังหวัด /ครั้ง ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสรุาษฏร์ธานี มีแกนน าหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายเข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น ๓๔ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ผู้เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น ๕๔๘ คน  จากจ านวน 
๓๙๓ องค์กร 
   ๔) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลไกติดตามเสรมิพลังฯ ของ ๔ จังหวัด ๔ ครั้ง รวมผู้
ผ่านการอบรม ๑๕๕ คน 
  ๕)  สนับสนุนการจดักิจกรรม พลเมืองดีมคีุณธรรม ร่วมกับชมรมคนดีศรีเชียงราย ณ 
จังหวัดเชียงราย เพื่อยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม จ านวน ๓๕๐ คน/
องค์กร 
 
๑.๒ ผลการด าเนินงานขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในระยะต่อไป 
๑) เวทีสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดคุณธรรมให้กับ 

กลไกจังหวัดทุกจังหวัด (จ านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีจังหวัดที่เข้า
ร่วม ๗๒ จังหวัด) 

๒) มีจังหวัดที่สนใจตอบรับ/แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมกระบวนการเตรียมการในปี 
๒๕๖๕ และร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๒๒ จังหวัด จาก ๔ 
ภูมิภาค   

๓) จัดอบรมแกนน าขับเคลื่อนคณุธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดคุณธรรมให้กับกลุ่มจังหวัดที่
สนใจ และจังหวัดเดมิที่ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมาก่อนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน ๖ จังหวัด  รวมจังหวัดเดมิ ๖ จังหวัด จังหวัดขยายผล ๒๒ จังหวัด 
รวม ๒๘ จังหวัด จ านวน ๔ ครั้ง/๔ ภาค มผี่านกระบวนการอบรม จ านวน ๒๐๐ 
คน 

๔) สนับสนุนวิทยากร/จดักระบวนการสรา้งความรู้ความเข้าใจในการขบัเคลื่อนชุมชน 
องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้กับส่วนราชการและภาคเีครอืข่ายในจังหวัด 
(ตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด จ านวน ๕ จังหวัด ได้แก่ ชลบรุี แพร่ มุกดาหาร 
สุรินทร์ และจังหวัดภูเก็ต) 

๕) สนับสนุน/เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมที่ศูนยด์ าเนินการ อาทิ งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคณุธรรม



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์คุณธรรมด าเนินการตามความสนใจ
ของจังหวัด 

๖)  แต่ละจังหวัดส่งแผนการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมในปี 
๒๕๖๕-๒๕๖๖ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาความพร้อม 

๗) การตอบรับยืนยัน/ท าข้อตกลงการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็น
ทางการในปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

ระดับจังหวดั  งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อื่นๆ ที่ศูนย์คณุธรรมด าเนินการตามความสนใจของจังหวัด (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

๖) แต่ละจังหวดัส่งแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความพร้อม (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

๗) การตอบรับยืนยัน/ท าข้อตกลงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นทางการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ น าสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอ
ต่อ ครม. เพื่อทราบ ผลการด าเนินงาน ครม.น าเรื่องเข้าที่ประชุมเมื่อวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๖๕ อยูร่ะหว่างการประชุมเครอืข่าย ๖ เครือข่ายเพื่อขยายผลมตสิมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส ๓-๔  

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

๑. การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง ๒๕๖๕) 
      โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการศาสนาใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามภารกิจขององค์กรโดยมีการด าเนินการดังนี้  

(๑) ในฐานะที่ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบหลักด้านวิชาการ ได้มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๓ ครั้ง ที่ประชุมมีการให้ความเห็นต่อ ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อน าไปปรับปรุงก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และน าเข้า ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๒) การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดอื่น ๆ  
 มีการสนับสนุนข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ครั้ง มีวาระรายงานผลการขับเคลื่อน
สมัชชาคุณธรรม ระดับจังหวัดและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อที่ประชุม 
และมีมติให้น ารายงานผลการจัดสมัชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่๑๑ เข้า ครม.
ต่อไป 

 ส่งผู้แทนศูนย์คุณธรรมเข้ารว่มประชุมในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จ านวน 
๘ ครั้ง 

 ๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรมฯ   
 มีการประชุมผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ๕ หน่วยงาน เพื่อพิจารณาร่าง อาร์ตเวิร์ค

หนังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรท้องถิ่นคุณธรรมที่ผ่านมา 
จ านวน  ๓  ครั้ง  

 จัดพิมพห์นังสือองค์ความรู้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรท้องถิ่นคุณธรรม
ต้นแบบ จากทั่วประเทศ  เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่  จ านวน  ๒๐๕  แห่ง    

 
 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 
กิ จ ก ร ร มที่  ๑  ส่ ง เ ส ริ ม อ ง ค์ ก รคุ ณ ธ ร ร ม 

ตามมาตรฐาน 

๑) องค์กรภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ ขอเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมไปใหค้วามรู้การเข้าใจ

การเป็นองค์กรคณุธรรม มีองค์กรที่ได้รับความรู้ สามารถน าความรู้ไปส่งเสริมพัฒนา



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
สมาชิกในองค์กรได้ ๓ องค์กร ไดแ้ก่ ๑) กองบริหารการสาธารณสุข (กปรส.) ๒) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ส านักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

๒) มคีวามร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเชิงนโยบายเครือข่ายภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ เช่น  

 องค์การสะพานปลา ลงนาม MOU และมีแผนความเพื่อร่วมมือในการพัฒนา

มาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์การสะพานปลา เครอืข่าย

เรือประมงให้เป็นประมงคุณธรรม  

 อสค. มีแผนความร่วมมือพัฒนา อสค.ทุกสาขาใหเ้ป็นองค์กรคณุธรรม  

 คณะแพทย์ศาสตร์จุฬา มีแผนความร่วมมือ ร่วมพัฒนาคณะแพทย์ศาสตรจ์ุฬา

ให้เป็นคณะคุณธรรมต้นแบบ และมีเป้าหมายในการผลิตนักศึกษาแพทย์ทุกคน

ให้ท่ีมีคุณธรรม  

กิจกรรมที่ ๒  ส่งเสริมเครือข่ายประเด็นพัฒนา

องค์กรคุณธรรมและประเมินรับรอง 

ประสานหน่วยงานและเครือข่ายเพื่อก าหนดแผนงานปี ๒๕๖๕ 

๑) เครือข่ายภาคชุมชน  

 กองทุนสวัสดิการ ประสานงานกับภาคีหน่วยงาน เช่น พอช. และขบวน

ชาวบ้าน เพื่อการประเมินตนเอง เพื่อการจัดท าแผนงานพัฒนาองค์กร  

 เครือข่ายความสุขชุมชน ท าสัญญาจ้างนักวิชาการ มศว.พัฒนาแกนน า

เครือข่ายความสุขชุมชนยกระดับแหล่งเรียนรู้เป็นโรงเรยีนชุมชน  

๒) เครือข่ายภาคการศึกษา  

 ส่งเสริมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส่งเสรมิด าเนินการ

รับรองโรงเรียนคณุธรรม ๖ เครือข่ายจังหวัด เพื่อการประเมินผลและรับรอง

โรงเรียนในเครือข่าย ในปี ๒๕๖๕ 

๓.โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม  
กิจกรรมที่ ๑  งานสถาบันวิทยากรคุณธรรม ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิทยากรคุณธรรม ครั้งท่ี ๒ พิจารณากรอบโครงรา่ง

หลักสตูรผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ๑ หลักสูตร โดยมีมตทิี่ประชุมเห็นชอบ ให้

จัดอบรมรุ่นพิเศษ เชิญผู้ทรงคุณวฒุิท่ีร่วมท างานกับศูนย์คุณธรรมและผู้น าทางสังคมจาก

หลากหลายสาขา ใช้กระบวนการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ระดมความคิดมากกว่าการ

บรรยายความรู้และเนื้อหาเป็นการพัฒนาคุณธรรมและการพัฒนาที่ความยั่งยืน

(SDGs,MDGs) และมีแผนจัดอบรมไตรมาส ๔   

กิจกรรมที่ ๒  งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริม

คุณธรรม 

๑) จัดอบรมหลักสตูรพัฒนาวิทยากรแหล่งเรียนรู้ตามรอย รุ่นที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕ ณ โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เขื่อนขุนด่าน

ปราการชล) และศูนย์การเรียนรู้ ภูกระเหรี่ยง จังหวัดนครนายก ผูเ้ข้าร่วม ๔๐ คน 

ลงพื้นที่เรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ มีกิจกรรมประกวดสื่อ

สร้างสรรค์ จากศูนย์เรียนรู้ ๖ ศูนย์เรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิตตามวิถีใหม่ New Normal 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๒) ประชุมกับ คณะบดี มศว. เพื่อท าความร่วมมือในการพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร

ส าหรับชุมชนและโรงเรียน เป็น “โรงเรียนชุมชน” เพื่อยกระดับแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ให้ชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรูร้่วมของคน ๓ วัย และเปดิพื้นท่ีการเรียนไมใ่ช่แค่ใน

โรงเรียน ผู้สอนไม่ใช่เพียงคุณครูแต่เป็นคนในชุมชน เพื่อฝึกทักษะชีวิตและการอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข 

๓) จัดอบรมให้กับ อสค. เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาแกนน าท าความ

เข้าใจมาตรฐานองค์กรคณุธรรมและออกแบบกิจกรรมการพัฒนาส่งเสรมิคุณธรรม

ในแต่ละสาขา  

๔) การให้บริการหลักสูตรออนไลน ์หลักสูตรโครงงานคุณธรรม ออนไลน์ รุ่นที่ ๓  ให้

คุณคร/ูอาจารย์ สพฐ. และ สช. จ านวน ๒๖๔ คน ให้เป็นพ่ีเลีย้งโครงงานคุณธรรม 

โดยมีการไลฟ์สดติดตามการเรียนรู้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. จ านวน 

๓ ครั้ง เพื่อให้คุณครูได้น าความรู้ไปสื่อสารชักชวนนักเรียนด าเนินโครงงานคุณธรรม

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ๑) ท าความร่วมมือ MOA กับสถาบันวิชาการเป็นหน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสตูรและจดั

อบรม  

(๑)  หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม ส าหรับกลไกเครือข่าย 4 จังหวัดคุณธรรม ด าเนินการ โดย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิอยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏัล้านนา เชียงราย 

อุดรฯ (มรภ.)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธาน ี

(๒)  หลักสูตร ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแหล่งเรียนรู้เป็นวิทยากร

ส่งเสริมคุณธรรมระดับ Coach ส าหรับกลไกเครือข่าย ๖ จังหวัดคณุธรรมเดมิ 

ได้แก่ มลูนิธิ  และมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์  

๒) คัดเลือกองค์กรในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งเรยีนรู้ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดคุณธรรม 

คัเลือก ๒๐ แห่ง/จังหวัด จากองค์กรคุณธรรม ๕๐ แห่ง/จังหวัด จ านวน ๑๖๐ คน 

และคัดเลือกองค์กรใน ๖ จังหวัด จากองค์กรที่ขับเคลื่อนงานส่งเสรมิคุณธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ยกระดับศักยภาพบุคลากร เป็นวิทยากรส่งเสริมคณุธรรมระดับ Coach 

จ านวน ๑๒๐ คน 

๓) จัดจ้างนักวิขาการด าเนินการประเมินผลและถอดองค์ความรู้โมเดลการพัฒนา และ

รูปธรรมความส าเร็จจากโครงการ 

๕. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
๑) จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรม

สังคมไทยปี ๒๕๖๕ 
 

 ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการรายงานสถานการณ์
คุณธรรม ปี 2565 และประเด็นคณุธรรมส าหรับอนาคต 

 ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเครื่องมือและ
ส ารวจสถานการณ์คณุธรรมด้วยดชันีช้ีวัดคุณธรรม 

๒) ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศของพ้ืนที่ แผนการด าเนินงานของโครงการและแผนการลงพื้นที ่



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
คุณธรรม  

๓) พัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการพัฒนา

มาตรฐานด้านคุณธรรม 

 

 องค์ความรู้ถอดบทเรยีนองค์กรน าร่องที่น ามาตรฐานด้านคณุธรรมไปใช้ 

 สื่อการเรียนรูม้าตรฐานด้านคณุธรรม 

 แบบประเมินมาตรฐานดา้นคุณธรรม 

๔) พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการ

เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม  

ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการ 

๕) จัดกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) 

ออกแบบกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี 

แผนการด าเนินงานโครงการ 

๖) ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม แนวทางใน

การด าเนินงานของโครงการ 

มากกว่าแผนการด าเนินการ โดยมกีารจัดเวทีน าเสนอรายงานสถานการณ์คณุธรรมปี 
๒๕๖๔ เพิ่มมาจากแผนอีก ๑ กิจกรรมย่อย และมีองค์ความรูเ้กิดขึน้ ๒ เรื่อง คือ 

๑) Proceedings เวทีน าเสนอรายงานสถานการณ์คณุธรรม ปี ๒๕๖๔ จ านวน 1 
เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์คณุธรรม 

๒) Proceedings ประชุมวิชาการด้านคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม “การพัฒนา
คุณธรรมที่ยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตในระบบนิเวศคุณธรรม” เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์
คุณธรรม 

๗) ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารอย่างสันติข้าม
รุ่นในองค์กร 

ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการ 

๘) ศึกษาและทดลองด าเนินงานระบบเครดิต
สังคม 

ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการ 

๖. โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย 
กิจกรรมที่  ๑  การพัฒนาเนื้ อหาสื่อส่งเสริม

คุณธรรมเพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้ สร้างความ

เข้าใจในการด าเนินการสื่อสารเสริมสร้างค่านิยม

คุณธรรม พอเพี ยง วิ นั ย สุ จริ ต  จิ ตอาสา 

ให้เหมาะกับช่วงวัย 

๑) ด าเนินการผลิตเนื้อหาสื่อสารประเด็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมในมิติต่าง ๆ หลากหลาย

รูปแบบ อาทิ Moral News, Moral Quote และ Moral Share โดยก าหนดประเด็นหรือ 

ธีมการสื่อสารให้เข้ากับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละเดือน (เดือนมกราคม 

๒๕๖๕ประเด็น ความมีวินัย, เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประเด็น จิตอาสา และเดือนมีนาคม 

๒๕๖๕ ประเด็น Positive Support : แรงบันดาลใจ) และเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมอย่างครอบคลุม    

๒) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนความร่วมมือ ในการผลิตสาร

คดีส่งเสริมคุณธรรมความดี “ดอกไม้บานสื่อสารความดี” ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกับผู้รับจ้าง  
กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัตกิารสื่อสารเสริมสร้าง

คุณธรรมอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง On Air  
๑) การผลิตและเผยแพร่รายการ THE VISHION ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือการผลิต

รายการกับ บริษัท ไทยเคเบิล บอรดแคสติ้ง จ ากัด สัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ตอนละ 30 นาที จ านวน ๔ ตอน  

๒) รายการคุณธรรม คุณ ท า ได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีช่อง 10 โทรทัศน์
รัฐสภา ทุกวันเสาร์เวลา 09.00 - 09.30 น. โดยบันทึกเทปและออกอากาศ จ านวน 
๑๘ ตอน   

 

กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง Online  



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
๑) ผลิตเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิก และเผยแพร่ข้อมูลบทความ/ข่าว โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม 

จ านวน ๖๒ ช้ิน  
๒) ส าหรับไตรมาส ๒ ประชาชนเข้าถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์คุณธรรม

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้  
 เฟซบุ๊กเพจศนูย์คณุธรรม Moral Center Thailand รวมจ านวน ๑๓๗,๕๐๒ 

คน ประกอบไปด้วย  
- เดือนมกราคม 256๕ จ านวน 3๙,๘๓๑ คน 
- เดือนกุมภาพันธ์ 256๕ จ านวน 4๐,6๖๘ คน 
- เดือนมีนาคม 256๕ จ านวน ๕๗,๐๐๓ คน 

 ยูทูบ Moral Channel (ยอดดูคลปิวิดีโอ) รวมจ านวน ๔๑,๕๓๗ คน ประกอบ
ไปด้วย  
- เดือนมกราคม 256๕ จ านวน ๑๔,๙๒๙ คน 
- เดือนกุมภาพันธ์ 256๕ จ านวน ๑๔,๙๓๐ คน 
- เดือนมีนาคม 256๕ จ านวน ๑๑,๖๗๘ คน 

 

กิจกรรมสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง On Ground/Online  รวมจ านวน ๒ ครั้ง 
(การจัดกิจกรรมและการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)  

 สร้างการรับรู้ในบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรม พร้อมทั้งหารือร่วมกับคณะ

ผู้บริหาร บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ในอนาคต  

 สร้างการรับรู้ในบทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรม ต่อผู้บริหาร สถานีวิทยุแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM ๑๐๑.๕ MHz. พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความ

ร่วมมือด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมต่อไป  

กิจกรรมที่ ๓  การเสรมิสร้างกลไกเครือข่ายสื่อ

คุณธรรมพลังบวกเพื่อส่งเสริมและพฒันาสื่อ

สร้างสรรค์การปรับเปลีย่นค่านิยมคุณธรรมของ

สังคมไทย 

อยู่ระหว่างการเตรียมการหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน เพื่อน าข้อเสนอแนะมา

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในภาคี ให้เกิดการร่วมกันขยายผลการสื่อสาร

ข้อมูลข่าวสาร หรือขับเคลื่อนมิติคุณธรรมร่วมกันผ่านกิจกรรม เป็นต้น  

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอื่น ๆ เพิม่เติม หรือการ

ประชุมคณะท างานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง   

 

 การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ ครั้งที่ ๖ 

(๒/๒๕๖๕) เพื่อน าเสนอการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม 

และรวบรวมข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เป็นแนวทางต่อการสื่อสาร

รณรงค์สู่สาธารณะต่อไป 

 ประชุมความคืบหน้าโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดี "ดอกไม้บาน
สื่อสารความดี" ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมวางแผน
งานการด าเนินงานระหว่างกัน 

๗. โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ ค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กร สื่อ 

ละคร คลิป ภาพยนตร์ และอื่น ๆ เพื่อช่ืนชมยกย่อง
 ประชุมร่วมกับส านักส่งเสริมและขบัเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพื่อหารือแนว

ทางการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งวางโครงร่างกระบวนการสรรหาและคัดเลือก



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี  บุคคล/องค์กรต้นแบบดา้นคุณธรรม และสื่อสรา้งสรรค์คณุธรรมในเบื้องต้น เพื่อ

รวบรวมข้อสังเกตุต่าง ๆ และจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการฯ รว่มกัน  

 จัดท าขอบเขตของงาน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการจดัจ้างผู้ประกอบการด าเนินงาน

โครงการให้เป็นไปตามแผนงาน จ านวน 2 ส่วน คือ 1) จัดจ้างผู้ประกอบการ 

๒) ประชาสมัพันธ์สื่อสร้างสรรค์คณุธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Media 
Awards 2021)   

กิจกรรมที่ ๒ เช่ือมโยงบุคคล องค์กร สื่อ ละคร 

คลิป ภาพยนตร์ และอื่นๆ เพื่อสร้างพื้นที่กลาง

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ผลิตเนื้อหารายการคุณธรรม คุณ ท าได้ ในไตรมารที่ ๒ จ านวน ๑๘ ตอน (รวมไตร
มาสที่ ๑ และ ๒ จ านวน ๒๖ ตอน)    

 ผลิตและเผยแพร่รายการ The Vision ในไตรมาสที่ ๒ รวมจ านวน ๔ ตอน (รวม
ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ จ านวน ๑๑ ตอน)    

 ผลิตและเผยแพร่รายการนักสืบคุณธรรม ออกอากาศทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ ช่องทาง 

Facebook: ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ Youtube : Moral Channel 

รวมจ านวน ๖ ตอน 
๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบประเมินวัด

ระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคุณธรรม 

ระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อย 

 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศการ

เรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วย

จิตวิทยาเชิงบวก 

ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ  

 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารโครงการ

และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร 

ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ส านักงานและองค์ความรู้ศูนย์คณุธรรม 

ระบบพัฒนาเสร็จเรียบร้อย 

 

กิจกรรมที่ ๕ ระบบสารสนเทศเว็บไซต์การ 

ให้บริการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและการ 

ติดตามกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชคุณธรรม  

ประชุมติดตามการพัฒนาระบบ 

 

กิจกรรมที่ ๖ ปรับปรุงระบบโมบาย 

แอพลิเคชั่น Moral Touch ของศูนย์

คุณธรรม 

ตรวจสอบการพัฒนาให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดในสัญญา  

กิจกรรมที่ ๗ ปรับปรุง เนื้อหา บนเว็บไซต์ของ

ศูนย์คุณธรรม  

ตรวจสอบการพัฒนาให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดในสัญญา 

 

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเตมิจากแผนปฏิบัติการ 

รายไตรมาสที่ก าหนด  
 ด าเนินการติดตั้งและตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในศูนย์คุณธรรม 

 สนับสนุนระบบการเรียนหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

 ปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี เพื่อให้ง่ายต่อ

การค้นหาองค์ความรู้มากยิ่งข้ึน 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 จัดท าสถิติการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศท่ีให้บริการของศูนย์ 

๙. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานโครงการย่อย ๑ PositiveParenting 

การพัฒนาหลักสูตร ค่ายครอบครัวพลังบวก 

๑) หลักสตูรค่ายครอบครัวพลังบวก ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 3EP  
- จัดอบรมให้กลุ่มเปา้หมาย ๒ ระดบั คือ แกนน าชุมชน และครอบครวั  จ านวน 

๒ ครั้งต่อสปัดาห์ รวม ๖ ครั้ง 
- ติดตามการประยุกต์ความรู้ของครอบครัวเป้าหมาย สัปดาห์ละครั้ง รวม ๓ ครั้ง 

แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อ

สาธารณะ 

๑. กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting 

Against Violence Society PPP Model] 

น าเสนอรูปธรรมความส าเรจ็ ครั้งที่ ๓ 

๑) จัดประชุมภาคีนักวิชาการภูมิภาค รายงานความก้าวหน้าโครงการครอบครัวพลังบวก 
เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  

๒) จัดประชุมภาคีนักวิชาการส่วนกลาง และนักวิชาการภูมภิาค เตรียมเนื้อหาเวที
วิชาการครั้งที่ ๒-๓ รวม ๔ ครั้ง 

๓) จัดเวทีวิชาการฯ ครั้งท่ี ๒ น าเสนอผลการส ารวจสถานการณจ์ังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด 
และน าเสนอรูปธรรมความส าเร็จจากผู้แทนพ้ืนท่ี ของทั้ง ๓ โครงการย่อย มีผู้เข้าร่วม
รับฟังไลฟส์ดกว่า ๑๘๐-๒๐๐ คน 

๔) จัดเวทีวิชาการฯ ครั้งท่ี ๓ มีกิจกรรม Family Talk โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเยาวชนและ
ครอบครัว การสรุปความส าเร็จโครงการฯ และการน าเสนอผลลักธ์การเปลีย่นของ
ครอบครัวพลังบวก ๔ จังหวัด ผู้เขา้ร่วมงาน ๑๕๐ คน และรับฟังไลฟ์สดกว่า ๑,๐๐๐ 
คน 

แผนการบริหารจัดการโครงการ 

๑) การติดต่อประสานจดัการงานเบิกจ่ายและ

รวบรวมรายงานน าเสนอต่อแหล่งทุน  

๒) การก ากับติดตามโครงการ ท้ังประชุมและลง

พื้นทีต่ิดตามงาน  

๑) ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินโครงการ ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันท่ี 

๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปบทเรยีนกับนกัวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลง

พื้นที่โรงเรียนบ้านศาลา ชุมชนต าบลโพงาม และโรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด 

ต าบลบ้านเชียง ๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุม

ร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงชุมชนบ้านระบาง 

ต าบลบ้านหบี อ าเภออุทัย ๓) จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มนีาคม ๒๕๖๕ 

สรุปบทเรียนกับนักวิชาการมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ้ืนท่ีต าบลนางแลใน หมู่ ๗ 

ต าบลนางแล บ้านดาวดิงส์ หมู่ ๑๑ และพื้นที่ต าบลนางแล บ้านใหม่ม่วงค า หมู่ ๑๕  

๓) จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี ๑๘-๒๐ มนีาคม ๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมตลาดนัด

มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม ณ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธาน ี

๒) ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้กับหน่วยงานภาคีส่วนกลางและภาคีในพ้ืนท่ีในการ

ด าเนินงาน 

๓) ประสานภาคีวิชาการรวบรวมรายงานความก้าวหน้าน าเสนอต่อแหลง่ทุนตาม

เงื่อนไข 

๑๐. โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก 
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ แกนน าพลังบวก 

ครู ก. (แกนน าชมุชน/ภาคีสนับสนุน)  

 

ประชุมร่วมกับคณบดี มศว.เพื่อท าความร่วมมือกับ เป้าหมายการใช้องค์ความรู้ใน

หลักสตูรต้นทุนชีวิตและค่ายครอบครัว ในการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงชุมชน เพื่อเป็นโมเดล

ให้กับสังคม และขับเคลื่อนเชิงนโยบายกต่อไป 

กิจกรรม สนับสนุนเครือข่ายครอบครัวพลัง

บวกระดับจังหวัด  

ประชุมแกนน าชุมชน ในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัด ประกอบด้วย ล าปาง แพร ่ชัยนาท กาญจนบุรี 
บุรีรัมย์ นครศรฯี ราชบุรี  เพื่อคัดเลือกแกนน ามาเป็นพ่ีเลี้ยงชุมชนและคัดเลือกครอบครัว



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 เข้าร่วมโครงการ 

๑๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรม   ๑) กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม (กิจกรรมจติอาสา/  

การร่วมกิจกรรมกระทรวงวัฒนธรรม) 
๒) กิจกรรมพัฒนาค่านยิมองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมบุคลากร

ประจ าเดือน จ านวน ๓ ครั้ง 
๓) กิจกรรม In-House Training  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนามาตรการในการ

ปฏิบัติงานภายในของศูนย์คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ ครั้ง 
เป็นการจัดกจิกรรมภายในระบบออนไลน์ (On-Line)  บุคลากรจ านวนเกือบ  ๔๐
คนในแต่ละรุ่น ไดเ้ข้ารับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดักิจกรรม 

 ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเด็นเกี่ยวกับงานการเงิน ท าความ
เข้าใจข้อบังคับฉบับใหม่ ขั้นตอนการด าเนินงาน /แบบฟอร์ม และ 
ข้อค าถามต่าง ๆ ของผู้ปฏิบตัิงาน 

 ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเด็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  
ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการด าเนินงาน และข้อค าถามต่าง ๆ  
ของผู้ปฏิบัติงาน 

๑๒. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบภายนอก) 
จัดกิจกรรมพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
จากแหล่งเรียนรู้เส้นทางตามรอย รุ่นที่ ๒ 

จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมจากแหล่งเรียนรู้ เส้นทางตามรอยพระราชา ๒ ระยะ โดยจัด

อบรมภาคทฤษฏี เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลัก

ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ และลงพื้นที่

เรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โครงการเขื่อนคลองท่า

ด่าน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล) และศูนย์การเรียนรู้  

ภูกระเหรี่ยง จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วม ๔๐ คน เรียนรู้หลักปรัชญาของเศษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ มี

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ จัดท าคลิปสื่อสารเผยแพร่ศาสตร์พระราชาตามบริทบ

ตนเอง จ านวน ๖ ช้ินงาน น าเสนอองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

ตามวิถีใหม่ New Normal 

 


