รายงานสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค
โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทส่ งเสริ ม
คุณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ และนโยบายของรั ฐ บาล ที่มุ่ ง พั ฒ นาเสริ มสร้ า งศัก ยภาพให้ ค นไทยมี ค่ านิ ย มที่ ดี
มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย และจิต ส านึก ที่ ดีต่ อสั ง คมส่ ว นรวม เป็ น พลเมื อ งให้ ตื่ นรู้ อยู่ ร่ว มกัน อย่ า ง
ปรองดอง สามัคคี มีสันติสุข และมีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่ ง ชาติ ให้ ด าเนิ น การจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ ภู มิ ภ าคขึ้ น เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกและการประพฤติปฏิบัติ
ของเจ้าหน้ าที่ รั ฐ และประชาชน ให้ยึ ดมั่นในคุณธรรมความดีในการดาเนินชีวิตและอยู่ร่ว มกันในสั งคม ซึ่ง การ
ดาเนินงานมีความก้าวหน้ามาระยะหนึ่งและได้ผลดี จึงขอรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๑. ได้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ให้เป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทุกภาค
ส่วน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล ซึ่งจัดแล้วใน ๓ ภูมิภาค
สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
เจ้าภาพ โดยมี ๖ จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ และมีหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง ๑๖ องค์กร เป็นองค์กรร่วมจัด ภายใต้
ชื่อ “ทาดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพ และมี ๖
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง
และมีหน่วยงาน ๓๓ องค์กร เป็นองค์กรร่วมจัด ภายใต้ชื่อ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยพหุ
วัฒนธรรม”
สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง เมื่อวันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพ และมี ๘
จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานคร และมีหน่วยงานส่วนกลาง ๔๙ องค์กร เป็นองค์กรร่วมจัด
ภายใต้ชื่อ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ตามวิถีพอเพียง”
๒. การจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้ง ๓ ภูมิภาค ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ คือ
 การร่วมกันตั้งปณิธานความดี “ทาดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และถวายความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
๑

 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดทาโพลสถานการณ์คุณธรรมแต่ละภูมิภาค
เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณธรรมความดี
 การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 การค้นหาต้นทุนคุณธรรม และการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูให้กับ บุคคล และองค์กรที่
ทาความดีเป้นแบบอย่างด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
 การค้นหา ถอดองค์ความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่
ประสบความสาเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมความดี เพื่อนาไปขยายผล
 การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความดีในระดับจังหวัดและภูมิภาค และการแสดง
เจตนาความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 กิจกรรมทางวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานขององค์กรต่างๆ
๓. ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค สร้างความตื่นตัวในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่าง
มาก โดยมี ๑๕๗ องค์กรร่วมจัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานและ ๕,๒๒๕ คน และมีผู้รับรู้ผ่านสื่อ
วิทยุชุ มชนและสื่อสั งคมออนไลน์ มากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน มีผู้ ที่ได้รับ ประกาศเกียรติคุณเป็น
ต้นแบบด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ระดับบุคคล ๗๘ คน และระดับองค์กร ๒๔ องค์กร
 เกิด การแลกเปลี่ ย นความรู้เ กี่ยวกับการส่ งเสริม คุณธรรมในมิ ติต่า งๆ เช่ น การส่ งเสริมชุ มชน
คุณธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม จังหวัดส่งเสริม
คุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชน องค์กรศาสนา
 เกิ ด การเชื่ อ มโยงบู ร ณาการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และภาค
ประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ ที่จะร่วมกันเป็นกลไกการส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและนโยบายรัฐบาล ในระดับจังหวัดและเครือข่ายองค์กร
ประเภทต่างๆ ชัดเจนขึ้น
 มีองค์กรภาคส่ว นต่างๆ ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม จานวน ๑๘๓ เครือข่าย/องค์กร ซึ่งมีสาระสาคัญคือ เครือข่ายองค์กรที่เข้าร่วมงานจะ
มุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรมความดี ในครอบครัว ชุมชน องค์กรโดยใช้ทุนความดี หรือหลักธรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสาเป็นฐานในการดาเนินชีวิต และจะสร้างเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กร
คุณธรรมไปสู่อาเภอคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม และจะยกย่องเชิดชูการทาความดีทุกรูปแบบ
๒

 นอกจากนีเ้ ครือข่ายสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคยังมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
- รัฐ บาลควรกาหนดคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุ จริต จิตอาสา ให้ เป็นวาระ
แห่งชาติรณรงค์ให้องค์กรต่างๆ และประชาชนนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง
- ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและเอกชนมีบทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
- จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมความดีมีการ
บู ร ณาการความร่ ว มมื อทั้ง เป้ าหมายแผนงานการด าเนิน การและงบประมาณ ทั้ง ภายใน
หน่ ว ยงานและระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นสั ง คมคุ ณ ธรรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- รัฐบาลควรมีการยกย่องเชิดชูต้นแบบความดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และบุคคล รวมถึงพิจารณากาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาเป็นวาระ
การพัฒนาของจังหวัด และจัดให้มีแผนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดที่มีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ประชาสังคม ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. การติดตามและขยายผลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
 นาบทเรียนและองค์ความรู้จากองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เช่น โรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดคุณธรรม องค์กรภาคธุรกิจ และเครือข่ายเด็กและเยาวชนไปขยายผล
ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด
 สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงองค์กรประเภทต่างๆเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมให้เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมคุณธรรมความดี ทั้งในพื้นที่และระดับภาค
 ติดตามและสนั บ สนุ น การด าเนิ นงานขององค์ก รต่า งๆ ที่ร่ว มประกาศเจตนารมณ์เป็ นองค์ก ร
ส่งเสริมคุณธรรม
 ประมวลผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานจากทุกภูมิภาค จัดทาเป็นรายงานเสนอในสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ
 สร้ า งความรั บ รู้ ความเข้ าใจกั บ ประชาชนเกี่ ย วกั บ นโยบายและการด าเนิ น งานของรั ฐ บาลที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ความดีในสังคมไทย

๓

ภาพผลโพลสถานการณ์คณ
ุ ธรรมในสังคมไทย ๔ ภูมิภาค
ประกอบการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

๔

ภาพผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดปัตตานี

สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง วันที่ ๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕

