กรอบแนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙
……………………………………………………………………………………………………………..

๑. แนวคิดหลักการจัดงาน (Theme)
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้ Theme แนวคิดหลักการจัดงาน“พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”
๒. ประเด็นการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
ภายใต้ Theme แนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”จะมีการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมสาคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติใน ๔ ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ ๑ การขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง” : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณธรรม “วินัย” : การจัดการขยะ และสร้างวินัยจราจร
ประเด็นที่ ๓ การขับเคลื่อนคุณธรรม “สุจริต” : ร่วมสร้างสังคมสุจริต
ประเด็นที่ ๔ การขับเคลื่อนคุณธรรม“จิตอาสา”: จิตอาสา สู่จิตสาธารณะ
๓. วัตถุประสงค์การจัดงาน
๑) เพื่อเป็นเวที กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนาเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างกว้างขวาง
๒) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้าน
คุณธรรมในการนาเสนอความก้าวหน้า การขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้
และขยายผลในวงกว้าง
๓) เพื่อติดตาม นาเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
แห่ งชาติ ครั้งที่ ผ่ านมา และการขยายผลสู่ การปฏิ บั ติ ในระดับ ภู มิ ภ าค และหาแนวทางร่วมในการขับ เคลื่อ น
คุณธรรมในอนาคต
๔. ระยะเวลาการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๓ ระยะ ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน)
- ก่อนการจัดงาน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีเพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาคุณธรรมที่เป็นปัญหาสังคมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในเชิง
ประเด็นและในเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค ๔ ภาค เพื่อรวบรวมประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในเวทีสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติต่อไป
- ระหว่างการจัดงาน การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ (จำนวน ๒ วัน ในระหว่ำงวันที่
๑๔-๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยง
เครือข่ายคุณธรรม นาเสนอรูปธรรมการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ เป็นฉันทามติร่วม
และรวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างกว้างขวาง
- หลังการจัดงาน ขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับองค์กร สถาบัน และระดับพื้นที่ในแต่ละ
ประเด็นคุณธรรม การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ ของ
องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
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๕. เนื้อหาหลัก
๑) การรายงานสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยประจาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ภายใต้คุณธรรม
๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
๒) แนวทางการขับเคลื่ อนคุณ ธรรม พอเพี ยง วินั ย สุจริต จิตอาสา จากการระดมความคิดเห็ น ของ
หน่วยงานประชารัฐทั้งเชิงนโยบาย หน่วยสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา กาหนด
เป้าหมาย กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาคุณธรรมร่วม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) การนาเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับจังหวัด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมระยะต่อไป
๔) นาเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
และผลจากสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค รวมถึงการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมเพื่อ
กาหนดวาระการขับเคลื่อนคุณธรรมผ่านมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในรอบปีต่อไป
๕) การนาเสนอนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมและ
พัฒนาการ เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรม เป็นต้น
๖) การรณรงค์ เสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมโดยมุ้ง
เน้นคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และประชาชนให้นึกถึงประโยชน์
ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๖. ภาพรวมการจัดกิจกรรม
๑) การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐบาล
เวทีแลกเปลี่ยนของหน่วยงานที่เชิง นโยบายด้านคุณธรรม เพื่อ ร่วมกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณ ธรรมของ
สังคมไทย และฉันทามติเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอ
ทางนโยบายในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะต่อไป ในรูปแบบ“สมัชชำคุณธรรม”
๒) การจัดการความรู้/ เวที ทางวิชาการ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์ คุณ ธรรมของสังคมไทย การ
รายงานความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และจังหวัด การเสวนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นคุณธรรม อาทิ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม นาเสนอ
กระบวนการ หรือเครื่องมื อการส่ งเสริม คุณ ธรรมในบริบ ทต่างๆ น าเสนอบทเรียนความสาเร็จชุมชน องค์กร
คุณธรรม เป็นต้น
๓) การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบ
ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อาเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ของภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาค
ส่วนต่างๆ ในรูปแบบ “ตลำดนัดคุณธรรม”
๔) การยกย่อง เชิดชูบุ คคล องค์กร ที่ เป็ น แบบอย่างในด้านคุณ ธรรม พอเพี ยง วินัย สุจริต จิตอาสา
๕) กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับศิลปิน
ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๔ ประการของ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่สื่อถึง
วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย
๗. ผลลัพธ์จากการจัดสมัชชาฯ
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๑) สังคมเกิดความตื่นตัวและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายประชารัฐในการขับเคลื่อนคุณธรรมสุจริต จิต
อาสาเพื่อพลเมืองมีความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง
๒)หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมนาเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งเสริม
คุณธรรมจากการปฏิบัติจริง เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงาน องค์กรเพิ่มขึ้น
๓) เกิดการนานโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินาสู่
การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับองค์กร/พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
๔) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณ ธรรมได้รับการพัฒ นา ยกระดับและเชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๘. การจัดนิทรรศการ
โซนที่ ๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โซนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทาง นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม
โซนที่ ๓ การขับเคลือ่ นคุณธรรม พอพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขององค์กรเครือข่าย
โซนที่ ๔ การขับเคลือ่ นองค์กรคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างชุมชนคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างครอบครัวคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างสถานศึกษาคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างสถานพยาบาลคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างธุรกิจคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างท้องถิ่นคุณธรรม
- กรณีตัวอย่างอาเภอและจังหวัดคุณธรรม
- แนวทางการส่งเสริม พัฒนาและคัดเลือกองค์กรคุณธรรม
โซนที่ ๕ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม (นำเสนอสือ่ หนังสือ ชุดควำมรู้ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำน
กำรส่งเสริมคุณธรรม สำหรับดำวน์โหลดผ่ำนคิวอำร์โค๊ต)
โซนที่ ๖ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (คุณธรรมอาเซียน ,นิทรรศการบุคคลคุณธรรมต้นแบบ , สื่อคุณธรรม ,อื่นๆ)
โซนที่ ๗ ลานกิจกรรมสาระบันเทิง /เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
๙. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ( ๒,๐๐๐ คนต่อวัน)
๑) บุคคล/หน่วยงาน เชิงนโยบาย
- คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ / คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติชุดต่างๆ / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับคณะปฏิรูป ประเทศ/ คณะกรรมการศูนย์คุณ ธรรม/คณะอนุ
กรรมการฯ ชุดต่างๆ / ผู้แทนรัฐบาล /ผู้บริหารกระทรวง / องค์ปาฐก / วิทยากร
๒) ผู้แทนหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเฉพาะประเด็น (ประมำณ ๘๐๐ คน)
- ผู้แทนหน่วยงานขับเคลื่อนประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
๓) ผู้แทนหน่วยงาน กลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ประมำณ ๒๐๐ คน)
- ผู้แทนกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง
- ผู้แทนกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ๗๖ จังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรม
จังหวัด หน่วยงานในกลไกจังหวัด ฯลฯ)
๔) ผู้แทนหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม (ประมำณ ๔๐๐ คน)
- เครือข่ายองค์กรภาครัฐ (สถานศึกษาคุณธรรม สถานพยาบาลคุณธรรม และอื่นๆ)
- เครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชน - เครือข่ายภาคประชาสังคม
- เครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่ ชุมชนคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม อาเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม
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๕) กลุ่มเป้าหมายทั่วไป (ประมำณ ๕๐๐ คน)
- สื่อมวลชน (เครือข่ายสื่อคุณธรรม ๑๙ องค์กร , เครือข่ายสื่อ คจส.๑, สื่อมวลชนทุกแขนง)
- เยาวชน นิสิตนักศึกษาโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล (สถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวะ /โรงเรียนวิถี
คริสต์/โรงเรียนเครือข่ำยของศูนย์ และเครือข่ำยสถำนศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นๆ)
- หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจ
- ประชาชนทั่วไป
๑๐. หน่วยงาน องค์กรภาคีร่วมจัดงาน
- ๕ กระทรวงหลั ก ในคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ไ ด้ แ ก่ กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข
- หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดงาน (อยู่ระหว่ำงกำรประสำนร่วมมือ)
๑๑. ผู้รับผิดชอบหลักการจัดงาน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ โทรสาร๐๒๖๔๔๔๙๐๑-๒
www.moralcenter.or.th
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