สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม่ ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
จัดโดย
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีร่วมจัด ๗๘ องค์กร

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ สรุปผลภาพรวมการจัดงาน

๑

ส่วนที่ ๒ การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ฯ

๑๔

ส่วนที่ ๓ การสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรภาคี

๑๘

ส่วนที่ ๔ ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

๑๙

ส่วนที่ ๖ (ร่าง)แผนการขับเคลื่อนหลังการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

๑๙

ภาคผนวก
- ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
- ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
- รายชื่อองค์กรภาคีร่วมจัดงานฯ
- โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี”

๒๒
๒๓
๒๔
๒๘

สรุปผล
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
********************************************

ส่วนที่ ๑ สรุปผลภาพรวมการจัดงาน
ด้ว ยคณะกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ ได้ให้ ความเห็ นชอบให้ ศูนย์คุณ ธรรม(องค์การมหาชน)
ด าเนิ น การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้ แ นวคิ ด “รวมพลั งประชารัฐ ขั บ เคลื่ อ นสั งคม
คุณธรรม” โดยให้เป็นงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
๑. ข้อมูลทั่วไปของการจัดงาน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่าง ๆ จัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่ งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่ อนสังคมคุณธรรม” เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กันยายน
๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็ คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยการจัดงานประกอบด้วยการ
ประชุมเสวนา และการจัดแสดงนิทรรศการนาเสนอผลงาน ในรูปแบบต่าง ๆ มีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดงาน
จานวน ๗๘ องค์กร ประกอบด้ว ย หน่ ว ยงานรัฐ ๒๔ องค์กร องค์ กรอิส ระและองค์การมหาชน ๓ องค์ก ร
หน่วยงานด้านการศึกษา ๘ องค์กร หน่วยงานด้านศาสนา ๕ องค์กร หน่วยงานภาคประชาสังคมและองค์กร
สาธารณประโยชน์ ๑๖ องค์กร องค์กรด้านสื่อมวลชน ๕ องค์กร องค์กรภาคธุรกิจและกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ๑๐
องค์กร จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและกรุงเทพมหานคร ๗ องค์กร (รายชื่อองค์กรภาคีร่วมจัดฯ ในภาคผนวก)
มีผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๓,๐๕๐ คน จาก ๔๗๘ องค์กร ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัด
งาน กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๘ กลุ่ม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศาสนา การศึกษา ธุรกิจ ชุมชน สื่อมวลชน และเยาวชน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรภาค
ประชาสังคม เครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดนาร่อง และประชาชนทั่วไป
๒. ผลการจั ด กิ จ กรรมภาพรวม การจัดงานมีกิ จกรรมเฉลิ ม พระเกีย รติ ฯ ใน ๒ โอกาส กิ จกรรมเชิ ง
วิชาการ ปาฐกถา เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลาย การแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย
คุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ได้แก่
๑) กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ มีการนาเสนอวีดิทัศน์ “หลักการทรงงานกับการส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย”เปิดนาเข้าการจัดงาน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๒ โอกาส เพื่อเป็นการจุดประกายการรวม
๑

พลังทุกภาคส่วนในการน้อมนาหลักทรงงานไปดาเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของสังคมไทย พร้อมเปิดตัว
โครงการ“๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” เพื่อรณรงค์ต่อเนื่องหลังจากงานจนถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒) การจั ดนิทรรศการของภาคีเครือข่าย มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการทั้งสิ้ น ๑๙๓ หน่วยงาน
ประกอบด้วย องค์กรภาคีร่วมจัด ๔๒ หน่วยงาน เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ๑๐ ชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาล
คุณธรรมและองค์กรสาธารณประโยชน์ ๕ องค์กร เครือข่ายธุรกิจ ๘ หน่วยงาน เครือข่ายเยาวชน ๖ หน่วยงาน
เครือข่ายศาสนา ๓ ศาสนา เครือข่ายองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ๓ หน่วยงาน เครือข่ายจังหวัดคุณธรรม ๖
จังหวัด เครือข่ายโรงเรีย นคุ ณ ธรรม ๔ ภาค ๘๙ โรงเรียน เครือข่ายคุณ ธรรมอาเซียน ๒ หน่ วยงาน และ
เครือข่ายสื่ อคุณ ธรรม ๑๙ หน่ วยงาน โดยองค์กรเหล่ านี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานกรณี ศึกษาด้ าน
คุณธรรม แบ่งพื้นทีเ่ ป็น ๘ โซน ประกอบด้วย
โซน ๑ เฉลิมพระเกียรติฯ : จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๒ โอกาส
โซน ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
โซน ๓ การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม
โซน ๔ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
โซน ๕ การแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัดงาน
โซน ๖ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
โซน ๗ คุณธรรมอาเซียน
โซน ๘ แสดงผลงานองค์ความรู้เครือข่ายคุณธรรม ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายธุรกิจ
และเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
๓) การแสดงปาฐกถาในประเด็นต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ รายการ ประกอบด้วย
 ปาฐกถาพิเศษเปิดงาน เรื่อง “คุณธรรมนาการพัฒนา” โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรี
สาระสาคัญ :
- คนไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีมรดกทางธรรมชาติที่งดงาม มีศักยภาพทางวัฒนธรรมสูง เป็นสิ่งที่
เพิ่มคุณค่าแก่สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วทาให้บาง
คนไม่สามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในกรอบจริยธรรมได้ นามาสู่ปัญหาสังคม การทุจริตคอรัปชั่น ความขัดแย้ง ขาด
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและสัมมาคารวะ
- รัฐบาลให้การส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) เพื่อให้คนไทยนามาเป็นรากฐาน
ในการดารงชีวิ ตด้วยหลั กคาสอนของทุกศาสนา ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง สืบ สานความเป็ นไทย ร่วมรักษา
วัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยรัก และสามัคคี

๒

- การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้ ใช้แนวคิดการรวมพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม
ความดีในทุกภาคส่วน สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งนาไปขยายผลสู่สิ่งที่ดี ผ่านกล
ยุทธ์ น้าดี ไล่น้าเสีย มีการจัดระเบียบสังคมโดยใช้หลักคุณธรรมสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ผ่านคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา
- การขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต้องอาศัยการรวมพลังจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรทางศาสนา รวมเป็นพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เข้าถึงประชาชน และ
องค์กรทั้งหมด โดยสิ่งสาคัญควรเริ่มต้นที่ตนเองและใช้ทุนทางสังคมที่ดีของประเทศ ปลูกฝังให้มีความต่อเนื่อง
แนวทางการขับเคลื่อน
ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ
ฉบับที่ ๑ ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ และองค์กรสื่อมวลชน นาคุณธรรม
ด้านความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และจิตอาสา เป็นแนวนโยบายของหน่วยงาน และร่วมกันขับเคลื่อน
ด้วยระบบกลไกประชารัฐ
 ปาฐกถา เรื่อง “หลักการทรงงานกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” โดย หม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
สาระสาคัญ :
- คุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคน
ไทยมาโดยตลอด มีหลักคาสอนต่าง ๆ ทาให้ข้าราชการและคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศหรือคนไทยใน
ต่างแดน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านได้นาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแบบอย่างใน
การทางานตามบทบาทภารกิจ
- การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดสังคมที่ดี มีการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่ ได้น าหลั กการดังกล่ าวนี้ ไปปฏิบั ติ เกิดเป็ นองค์กรคุณ ธรรมเพื่ อพั ฒ นาประเทศชาติที่ มีคุณ ธรรม
ตลอดไป
- ผู้ น าควรดารงตนให้ เป็ น แบบอย่ างกับ ทุกคน ข้าราชการต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดี ยึดหลั กการทรงงาน
การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการใช้กลไกประชารัฐในการบริหารงานราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนา
และคนไทยต้องทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ครองตน โดยธรรม รู้ รักสามัคคี ไม่แบ่งแยก
- ปัญหาจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) โพสต์ทาร้ายประเทศ โดยไม่สานึกถึงประเทศที่
เป็ น แผ่ น ดิ น เกิ ด เด็ ก สมั ย ใหม่ ด่ า พ่ อ แม่ ผ่ า นโซเชี ย ล เป็ น ต้ น สิ่ ง ที่ เป็ น ทางออกส าคั ญ คื อ ทุ ก คนต้ อ งช่ ว ยกั น
ข้าราชการต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ถูกทานองครองธรรม เด็กและเยาวชนต้องนาความสุขกลับมาให้ประเทศไทย
หยุดแชร์ หยุดโพสต์อะไรที่ไม่ดีทาให้คนอื่นเดือดร้อน และส่วนรวมเสียหาย
๓

- ประเทศของเราจะเป็นประเทศที่มีคุณธรรมได้ คนในชาติต้องหยุดทะเลาะกัน หันหน้าเข้าหากัน การ
ทางานไม่ควรแบ่งแยก แบ่งฝ่าย แบ่งจังหวัด เพราะงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ทาให้ชุมชน สังคม จังหวัดและประเทศดีขึ้น
อย่ างยั่ งยื น ประชาชนคนไทยทุ ก คนจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม จงรัก ภั ก ดี ต่ อ ต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
แนวทางการขับเคลื่อน/ข้อเสนอ
- ควรมุ่งเน้น การทางานอย่างมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ ภายใต้หลักการ รู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา
 การปาฐกถา “กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน เด็กดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว” โดย
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มีสาระสาคัญ ดังนี้
- สถาบั น ครอบครั ว ถือเป็ น หน่ ว ยท าหน้าที่ ให้ ความรู้ด้านทั กษะชีวิต แต่ ด้ว ยสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงและมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงไม่สามารถทาหน้าที่
เป็นฐานรากที่สาคัญให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง สถาบันการศึกษาจึงต้องทาหน้าที่แทน โดยต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้
ในปัจจุบันไม่ใช่ให้ความรู้เฉพาะด้านวิชาการ แต่ควรเพิ่มทักษะชีวิตซึ่งเป็นเบ้าหลอมผลิตคนคุณภาพให้แก่สังคม
ด้วย
- บทบาทของครูต้องทาหน้าที่ทั้งงานวิชาการและทาหน้าที่เป็นพ่อแม่สอนทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
ด้วย เปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ เป็นต้นแบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้ชุมชนตนเอง
เตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคมและพัฒนาทักษะอาชีพ
- กระบวนการปฏิรูปให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ที่มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้นักเรียนเป็นเด็กดี
สร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า คือ
๑) จั ดระบบการศึกษา โดยการตั้งเป้าหมาย กาหนดอั ตลักษณ์ และลักษณะของนักเรียนที่ พึ ง
ประสงค์ เพื่อมุ่งเน้ น การสร้างคุณ ธรรมควบคู่กับการสร้างความรู้ มุ่งเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จริง ตั้งโจทย์ให้
นักเรียนแก้ไข ส่งผลให้นักเรียนเกิดความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าตั้งคาถามและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่อน
๒) ครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา นักเรียน
เห็นคุณค่าของการมีคุณธรรม รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมบรรยากาศคุณธรรมในโรงเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ไม่ให้เด็กแข่งขันกันเรียน
แต่สร้างบรรยากาศการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยเด็ก
อ่อน “มีน้าใจ แบ่งปัน สามัคคี เรียนรู้จากการลงมือทา” คุณธรรมเหล่านี้จะทาให้ประเทศชาติเข้มแข็งได้
แนวทางการขับเคลื่อน/ข้อเสนอ
๑. ส่งเสริมให้เครือข่ายทางการศึกษาร่วมกันค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา ค้นหาครูต้นแบบ
อย่างมีส่ วนร่วม เพื่อสร้างคุณธรรมให้ส อดคล้ องกับบริบทของสถานศึกษา โดยนาคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย
สุจริต และจิตอาสาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และทาให้เกิดผลเชิงประจักษ์อย่างทิ่มหู ทิ่มตา ทิ่มใจ
๔

๒. กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ต้องทาให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ครูต้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยภาครัฐต้องมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวของครู เช่น เงินเดือนครู หนี้สินครู และที่อยู่อาศัย
เป็นต้น เพื่อให้ครูทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการบรรจุคุณธรรมลงในหลักสูตรการเรียนการสอน
๔) การ“น าเสนอยุท ธศาสตร์ การส่งเสริมคุณ ธรรมของสังคมไทย ภายใต้ แ ผนแม่ บทส่งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ” โดย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม มีสาระสาคัญดังนี้
- เหตุผลความจาเป็น ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ถือเป็นฉบับแรกของไทยที่มุ่งมั่น
แก้ปัญหาสังคมวิกฤติคุณธรรม พัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจและใช้คุณธรรมนาการพัฒนาด้วย
การ“สร้างสังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๙ มียุทธศาสตร์ ดังนี้
™ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
™ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสร้างคุณธรรมให้
เป็นเอกภาพ
™ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
™ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
มีวิสัยทัศน์ คือ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต สืบสานความเป็นไทย และอยู่
ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”
- แผนแม่บทเป็นกลไกสาคัญของรัฐและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชน โดยจะ
ส่งผลให้ ประชาชน มีพฤติกรรมที่ถูกต้อ งดีงามด้วยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคง ด้วยมิติทาง
ศาสนา อย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
- การทางานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต้องใช้เวลาและทาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนต้อง
เริ่มต้น จากตัวเอง มีการรณรงค์อย่างกว้างขวางต่อเนื่อง โดยผู้บริห ารต้องให้ความสนใจและใส่ใจจักทาให้ การ
ส่งเสริมคุณธรรมสาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ และที่สาคัญควรการนากรอบแนวทางของแผนแม่บทฯ ไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับองค์กรเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๕) การเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรม ๗ หัวข้อ ได้แก่
 เสวนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
สาระสาคัญ :
ภาคศาสนา ส่ งเสริ ม ให้ อ งค์ ก รศาสนาทุ ก ศาสนาให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าหลั ก ค าสอนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ปัจจุบันในการปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกที่ดีแก่ประชาชน เกิดปัญญาใน
๕

การแก้ปัญหาและดารงชีวิต มุ่งเน้นปลูกฝังผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบัน
การเมืองการปกครอง รวมถึงสื่อมวลชน
ภาครัฐ ทิศทางหลักมุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัย ปฏิบัติตามหน้าที่ มีการป้องกันการประพฤติ
ปฏิบั ติอันทุจริตมิชอบ และมีการสร้างค่านิยมหลัก คือกล้ายืนหยัดในสิ่ง ที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นผลสัมฤทธิ์ โดยมีแนวทางขับเคลื่อนคือ มีแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
กลไก มี ป ระมวลจริ ย ธรรมเป็ น แกนกลาง ท าให้ ร าชการมี ค วามโปร่ ง ใส โดยมี เครื่ อ งมื อ วั ด ด้ ว ยตนเอง
มีกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม และอนุกรรมการกากับติดตามฯ
ภาคธุรกิจเอกชน บทบาทภาคธุรกิจจะมุ่งเน้นการดาเนินการ สร้างมาตรฐานในองค์กร ส่งเสริม
คุณธรรมให้แก่องค์กรและพนักงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีวินัย และรู้จักคิดเป็นทาเป็น มีค่านิยม
หลัก คือ มีวินัย ทาตามหน้าที่ และมีการทางานร่วมกันกับชุมชน องค์กรในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ภาคการศึกษา บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทาหลักสูตรที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เช่น มีหลักสูตรโตไปไม่โกงที่ปลูกฝังในเด็กเล็ก มีโรงเรียนคุณธรรมจานวน ๓๐๐ แห่ง และ
มีแผนขยายเป็น ๓,๐๐๐ แห่ง ในปีหน้า เป็นต้น มีการปรับหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองมาสอนใหม่เพื่อให้นักเรียน
รู้จักหน้าที่และสิทธิของตน และจัดทานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาในห้องเรียน ให้เด็ก
รุ่นใหม่สนใจเรื่องส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน ซึ่งสอดรับกับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ภาคสื่อมวลชน สื่อมวลชนต้องเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติให้เป็นแบบอย่าง มี
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสื่อ ทาหน้าที่ watch dog ตรวจสอบและใช้สื่อสังคมให้เป็นประโยชน์ มีหน้าที่หลัก
๒ ประการ คือให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่ องคุณธรรม จริยธรรม และสื่อมวลชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เสนอข่าวด้วยความเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสนอข่าวที่จริง และถูกต้อง
ภาคชุมชน การขับเคลื่อนคุณธรรมจากชุมชนฐานราก ต้องสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการระเบิดจากภายใน ซึ่งจะนาไปสู่การพึ่งพา
ตนเอง และควรมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายฐานรากของสถาบันครอบครัว ในการสร้างชุมชนต้นแบบ
ควรขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนฐานล่างเป็นฐานในการทางานระหว่างเครือข่ายในระดับพื้นที่
แนวทางการขับเคลื่อน
- การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อนาแผนสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตจากล่างขึ้นบน
- ควรส่งเสริมคุณธรรมในเยาวชนผ่านหลักสูตรการศึกษาที่สอนให้เด็กคานึงถึงสังคมส่วนรวม โดย
กระทรวงศึกษาธิการ
- ควรส่งเสริมค่านิยมหลักคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยหามาตรการในแต่ละจุด และส่ง
ต่อสู่ค่านิยมร่วมในระดับอาเซียน
- หน่วยงานระดับกระทรวงต้องเป็นต้นแบบที่ดี ช่วยกันพัฒนา มีมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลากร
เข้าทางานโดยใช้เกณฑ์เป็นคนดี มีจิตอาสาเพิ่มด้วย
- ควรใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนฐานล่างเป็นฐานในการทางานระหว่างเครือข่ายในระดับ
พื้นที่
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- คนในองค์กรและชุมชนควรมีส่วนร่วมคิดหาค่านิยมหลักของตน (share value) โดยเกิดจาก
ความต้องการขององค์กรและชุมชนนั้น ๆ มีการออกแบบการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันภายในองค์กร
- หน่วยงานระดับกระทรวงต้องเป็นต้นแบบที่ดี มีมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทางานโดย
ใช้เกณฑ์เป็นคนดี
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
๑.ส่งเสริมการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม
๒.ในการขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ในระยะต่อไปควรนากลไกประชารัฐมาใช้
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในการพัฒนาให้เกิดความสมดุลจะต้องพัฒนาทางด้านจิตใจด้วย
 การนาเสนอบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนาแนวทางการสร้างมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม
สาระสาคัญ :
- กระบวนการสร้ างโรงเรี ยนคุ ณ ธรรม คือ การก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ (identity) ของโรงเรียนที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ไม่ควรนาตัวชี้วัดไปกาหนด โดยเริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้ทุก ฝ่ายมีส่วนร่วม
กาหนดและจัดการศึกษาแบบคุณธรรม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ สมาคมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา
- ระดับนโยบายควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน ในระดับปฏิบัติการควรมีกลไก
ระบบการสื่อสารและกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดคุณธรรมไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และมีตัวชี้วัดที่สามารถนาวัตถุประสงค์ไปสู่ความสาเร็จได้
- เป้ าหมายสูงสุด (ultimate outcomes) ของการสร้างสั งคมคุณ ธรรมคือความสุข คุณธรรม
ความดีนาไปสู่ความสุข เป็นการสร้างสังคมการแบ่งปัน Caring and Sharing Society สังคมมีการใส่ใจแบ่งปัน
ย่อมนาไปสู่ความสุข
- การวัดความสาเร็จของโรงเรียนคุณธรรม คือต้องเห็นในเชิงประจักษ์ “ทิ่มตา ทิ่มหู และทิ่มใจ”
เมื่อเข้าไปในสถานศึกษานั้น ต้องได้เห็น ได้ยินและประทับใจ
- กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมคื อ มี กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม เด็ ก คิ ด เด็ ก ท า เด็ ก น าเสนอ ใช้ PBL
project based learning ส่งเสริมโครงงานคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา”
ข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อน
- การสร้างคุณธรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนและเป็นหน้าที่ของทุกคน และมีทัศนะ
ตรงกันคือ ผลลัพธ์สุดท้ายของการทางานเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของความสุข
- ควรส่งเสริมให้ ครูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก มีการสนับสนุนให้โรงเรียนคุณธรรมเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง หน่ วยงานภาครัฐ ต้องนาระบบต่าง ๆ มาสนับสนุนครู เช่น ระบบสวัสดิการ ครูและนักเรียนต้องทา
ข้อตกลงร่วมกันและทาให้เห็นเชิงประจักษ์ “ทิม่ ตา ทิ่มหู ทิ่มใจ”
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- หั วใจสาคัญ ของกระบวนการส่งเสริมโรงเรียนคุณ ธรรม คือ ผู้นา ระบบกลไกที่ต่อเนื่อง การ
สื่อสารเชิงรุก สอดแทรกคุณธรรมในหลักสูตร โดยมีผู้รับผิดชอบในการสร้างกิจกรรม และตัว ชี้วัดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
 การนาเสนอสือ่ ส่งเสริมคุณธรรม “ลดเรียน เพิ่มรู้”
สาระสาคัญ :
- ประเด็นหลัก คือความสาคัญของการนาสื่อมาใช้ในการบ่มเพาะคุณธรรมแก่เยาวชน แนะนาสื่อ หนังสือ
องค์ ความรู้ เครื่อ งมือ การส่ งเสริ ม คุณ ธรรม พร้อมเทคนิ คการประยุ กต์ใช้ในการเรีย นการสอน การจัด ท าสื่ อ
สร้างสรรค์ให้เหมาะกับผู้เรียน ด้วยการใช้กรณีศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ เพื่อสร้างศักยภาพของผู้เรียน ครู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และนาเสนอหลักสูตรการเรียนรู้สาคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมความดีในองค์กรเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ คือ การสร้างทักษะทางสังคม เท่าทันสื่อ สร้างเครือข่ายครู
และนักเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ทักษะทางคุณธรรมจริยธรรมได้ ทักษะที่จาเป็นสาหรับคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑
การจัดการเรียนการสอนของครู การสร้างเสริมแรงบันดาลใจของผู้เรียน และเปิดโลกกว้างของการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยยกตัวอย่างครูสอนดี และการสอนที่ดีในต่างประเทศ
- สื่อเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมเป็นอย่างมาก ครูควรผลิตสื่อเพื่อใช้เป็นเครื่ องมือใน
การพัฒนาคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี ยกตัวอย่าง เช่น สื่อวีดิทัศน์ชุดสารคดีดอกไม้บาน
โดยศูนย์คุณธรรม, สื่อโครงการ “ลูกอยุธยาค้นหา unseen” ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวอย่างของการใช้
สื่อสร้างสรรค์ที่เด็กนักเรียนดาเนินการเอง ดาเนินการโดย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมกับสานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) , หนังสือ “แผนที่คนดี” โดย รศ.ประภาภัทร นิยม , หนังสือ “ครูนอก
กรอบกับห้องเรียนนอกแบบ” โดยเรฟ เอสควิท ทั้งนี้ครูควรทาหน้าที่เป็น coach และ feedback ทาให้เด็กใช้
ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ และพร้อมปรับการเรียนรู้ไปกับเด็ก
แนวทางการขับเคลื่อน /ข้อเสนอ
- ควรจัดทาสื่อให้สร้างสรรค์เหมาะกับบทบาทผู้เรียน และส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้
เด็กเป็นผู้คิดและผู้ทา
- พัฒ นาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีความสามารถในการสร้างการ
เรียนรู้ ครูเป็นผู้ให้คาแนะนาเด็กที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 เสวนาการส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์กร
™
สาระส าคั ญ : จากบทเรียนของการพัฒ นาโรงเรียนคุณ ธรรม โรงพยาบาลคุณ ธรรม ชุมชน
คุณธรรม ธุรกิจคุณธรรม แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีทาให้องค์กรมีธรรมาภิบาลและสมาชิกมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น จึงควรมีการขยายผลการพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้ครอบคลุมองค์กรทุกประเภทและให้มีจานวน
มากขึ้นและควรมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมให้มีมาตรฐานในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ โดยให้มี การพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐานกลางของชาติ และ
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เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรประเภทต่างๆ มีกลไก กระบวนการ การตรวจประเมินชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันได้
ควรมีการเผยแพร่หน่วยงานต้นแบบที่นามาตรฐานคุณธรรมให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ผลที่เกิด ขึ้น ประเทศไทยยังไม่มีแนวปฏิบัติ และเป้าหมายที่ชัดเจนทาให้องค์กรขาดแรงจูงใจ
ดังนั้นการปฏิรูปด้านคุณธรรมต้องดาเนิน การเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม คือ ปฏิรูปให้มีมาตรฐานในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานของสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยให้มีเกณฑ์มาตรฐานกลางของชาติ
และมีการตรวจประเมินที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ต้องผลักดันร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติให้สามารถใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องความโปร่งใสและคอรัปชั่นของประเทศ
- ควรมีการเผยแพร่หน่วยงานที่นามาตรฐานคุณธรรมให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทั้งนี้การขับเคลื่อนทางด้านคุณธรรมไม่ควรเป็นการบังคับเพราะจะนาไปสู่วิกฤติคอรัปชั่นทางคุณธรรม
- การสร้างมาตรฐานคุณธรรมต้องเริ่มจากการมี ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกาหนด โดยต้องเกิด
จากความสมัครใจ ให้รู้สึกระเบิดมาจากข้างใน ต้องมีการสร้างตัวชี้วัด การประเมินผล
- ควรมีการสร้างวัฒนธรรมในการใช้ความดีเป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิต
 เสวนาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
™
สาระสาคัญ : การสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจาก ๖ จังหวัดนาร่อง คือ
บุรีรัมย์ พิจิตร ราชบุรี พัทลุง ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ เห็นว่าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีปัจจัยความสาเร็จสาคัญ
คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เอาจริง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนและการนาเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์หรือคุณค่าของพื้นที่จังหวัด มาปรับใช้อย่างเหมาะสม ทิศทางในอนาคตต้องทาให้เกิดการบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในระดับพื้นที่ เข้ากับแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และความยั่งยืนใน
การขับเคลื่อน คือการนากลไกประชารัฐเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจากฐานราก และ
สร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ได้ และควรต้องขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยประสานทาง
นโยบายกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
- ส่งเสริมการถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรมเพื่อขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ
- ส่ งเสริมการนาแผนแม่บ ทส่ งเสริม คุณ ธรรมแห่ งชาติฉบับที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติในองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมตามบริบทขององค์กร
- การสร้างมาตรฐานคุณธรรมต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกาหนด แต่ต้องเกิด
จากความสมั ค รใจ ให้ รู้ สึ ก ระเบิ ด มาจากข้ างใน ต้ อ งมี ก ารสร้ างตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น ผล ควรมี ก ารสร้า ง
วัฒนธรรมในการใช้ความดี เป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิต

๙

 เวทีเยาวชน “YOUTH Talks” พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
สาระสาคั ญ : กระบวนการสร้างเด็กดีในรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป้าหมาย ในการ
สร้างโรงเรียนคุณธรรมให้คุณธรรมกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนในโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปเกี่ยวข้องเรื่องการศึกษา เยาวชนมีส่วนสร้างสังคมโดยการทาจิต
อาสา มีการปลูกฝังการทาจิ ตอาสาอย่างต่อเนื่องในการทาโซเซียล มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การฝากจิตอาสา
มีเครือข่ายมีอุดมการณ์ ที่แนวทาง มีแรงบั นดาลใจที่จะสร้างสรรค์สังคม มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้อง โดยนาข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นน่าสนใจมาจัดทาสื่อวิดีโอถ่ายทอดอย่างถูกต้อง ตัวอย่างกิจกรรม
จิตอาสาที่เยาวชน
แนวทางการขับเคลื่อน
- สร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่เยาวชนโดยสร้างบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อให้เยาวชนเลียนแบบและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
- จัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม
- สภาเยาวชนเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ โดยทางานภายใต้แนวคิด
ที่ว่าเด็กทาผู้ใหญ่หนุน
- มีผู้สนับสนุนเยาวชน สร้างจิตสานึก ฝึกประสบการณ์ หาโอกาส หาเวที ให้เยาวชนแสดง
ความสามารถ
- กาหนดอัตลักษณ์จากการวิเคราะห์สังคมและวิเคราะห์ปัญญา หลังจากที่ได้อัตลักษณ์มาแล้วก็
นาลงสู่การปฏิบัติ ให้กลายเป็นวิถีชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม นาความดีของแต่
ละบุคคลมานาเสนอ เพื่อขยายผล ปลูกฝังความดี การชื่นชม การให้กาลังใจ พูดคุย เพื่อให้คนอื่น ๆ อยากทา
ความดี
- การปลูกฝังคุณธรรมนั้นต้องเริ่มจากเยาวชนปลูกฝังตั้งแต่เด็กให้เข้าไปในจิตใจจนเป็นนิสัย
™
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
™
- สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานระหว่างเครือข่ายที่ทากิจกรรมเพื่อสังคม ให้เยาวชน
เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพในการทางานการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้
- ควรมีผู้นาและตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนนาเป็นแบบอย่างโดยสนับสนุนบุคคลที่
ทาความดี มีจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนมีจิตสานึกที่ดี
 เสวนา “ร่วมสร้างจิตอาสาในอาเซียน”
สาระสาคัญ : งานอาสาสมัครในระดับบุคคลเริ่มจากใจที่อยากช่วยเหลือสังคม ซึ่งต้องควบคู่ไป
กับ การมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจ เนื่ องจากการดาเนิ น งานอาสาสมั ค รต้ อ งมี ก ารวางระบบบริห ารจัด การคน งาน
เครือข่าย งบประมาณ เป้าหมายและความรู้ การทางานอาสาสมัครเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ภาครัฐไม่สามารถ
ทางานเชิงรุกได้ สังคมต้องใส่ใจและให้ความสาคัญเรื่องจิตอาสา การช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ควรมีการปลูกฝัง
๑๐

ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนแบบซึมซับค่อยเป็นค่อยไป และควรมีทัศนะที่ตรงกันว่าขอบเขตของอาสาสมัครไม่ได้
จากัดที่พรมแดนประเทศแต่มีการเชื่อมโยงกันในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการขับเคลื่อน /ข้อเสนอ
- ภาครัฐควรเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครภาคประชาชนในการพัฒนาศักยภาพ เช่น การเข้ารับ การ
อบรม บทบาทในการท างานควบคู่ ไปกั บ การด าเนิ น งานของภาครัฐ ควรมี การสร้างกระบวนการเรียนรู้ท าง
วัฒนธรรม และสนับสนุนให้แรงงานอาเซียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
- กระบวนการสร้างอาสาสมัคร ต้องเริ่มจากตัวเราและขยายสู่ภ ายนอก ขับเคลื่ อนจากความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น สิ่ งส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ท าให้ อาสาสมั ค รได้ เรีย นรู้ ว่ าเป้ าหมายและประโยชน์ สู งสุ ด ของการเป็ น
อาสาสมัคร
- การขับเคลื่อนด้านจิตอาสาสามารถใช้เวทีสมัชชาและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมร้อยทั้งเชิงประเด็นและเครือข่ายสู่งานอาสาสมัครระดับภูมิภาคอาเซียนได้
 เสวนาคุณธรรมสื่อมวลชน “ละคร...สอนอะไร”
สาระสาคัญ : ปัจจุบันละครแต่ละเรื่องมีความสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปมีการสอดแทรกสื่อ
คุณธรรมจริยธรรมภายในสื่ออยู่แล้ว เพียงแค่คนดูต้องสร้างความรู้เท่าทันสื่อที่ฉายออกมา เพื่อให้คนดูได้คิดตามได้
เอง ซึ่งจริง ๆ แล้วละครทุกเรื่องมีเหตุผลของมันในตัวว่าทาขึ้นมาเพื่ออะไร เพราะอะไร ทาแล้วจะมีผลตอบรับ
อย่างไร ละครคือ สิ่งที่ทาให้คนเราได้ เรียนรู้ด้วยตนเองได้ดูและคิดตาม แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่า จะสร้าง
ละครออกมาอย่างไรให้คนดูได้คิดตาม ในกรณีที่นาเรื่องวัยแสบสาแหลกขาดมาทาเป็นละครเพราะว่า ผู้เขียนบท
และผู้ผลิตมองเห็นว่า ปัญหาสังคมสมัยนี้มีเยอะมาก จึงหยิบยกปัญหาที่มีอยู่ในสังคมใกล้ตัว และคนมองข้ามมาทา
เป็นละคร ซึ่งที่เราต้องการนาเสนอ คือ การให้มองเห็นว่าทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขเสมอ ซึ่งเนื้อเรื่องในละคร
เรื่องนี้จะยกและสะท้อนปัญหาออกมา ๕ แบบ ได้แก่ ความรุนแรง, cyber bullying , การโกหก , การทาร้าย
ตนเองและเด็กที่ขโมยของ
ข้อเสนอแนะ
- รัฐบาลควรให้ความสาคัญสนับสนุนละครไทยมากขึ้น เพื่อให้ละครไทยก้าวหน้าเหมือนกับละคร
ต่างชาติ
- รัฐบาลควรมีมาตรการในการควบคุม บทลงโทษสื่อที่ละเมิดจริยธรรมวิช าชีพ อย่างจริงจั ง เพื่อ
ป้องปรามการกระทาผิดของสื่อ
๖) ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
ผู้แทนองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรม” ๗๘ องค์กร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ศาสนา ธุรกิจ
เอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เยาวชนและประชาชน ขอประกาศเจตนารมณ์
ความมุ่งมั่น ผนึกกาลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังนี้ จานวน ๗ ข้อ ดังนี้
๑๑

 เราจะมุ่งมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ที่มี
ต้น ทุนความดีมายาวนาน โดยจะร่วมกันสร้างสังคมคุณ ธรรมจากฐานรากของแต่ละองค์กรและชุมชนต่อไป อย่าง
จริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถฯ
 เราจะมุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นวาระ
ของภาคประชาชน โดยจะสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 เราจะมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณธรรมของประชาชนและองค์กร
 เราจะพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับสังคมไทย
 เราจะร่วมกันเผยแพร่รณรงค์ ขยายความดีในสังคมไทยต่อไปอย่างเต็มที่ เต็มกาลังของตน
 เราจะร่วมกันยกย่องเชิดชูการทาความดีในทุกรูปแบบ
 เราจะมุ่งมั่นรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทั้ง ๗๐ ล้านคน ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี
๗) ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการรวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จานวน ๕ ข้อ ดังนี้
 รัฐบาลควรชูคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็น วาระแห่งชาติ โดย
รณรงค์ให้คนชั้นนาของสังคมเป็นแบบอย่าง
 จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและถือเป็นภารกิจร่วม
 ส่งเสริมบทบาทการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ภาครั ฐ
และเอกชน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
 จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนและบูรณาการความ
ร่วมมือ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
 รัฐบาลควรมีการยกย่ องเชิดชูต้นแบบความดีของชุมชน องค์กร หน่วยงานและบุคคล รวมถึง
พิจารณากาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ เช่นเดียวกับรางวัลศิลปินแห่งชาติ
๘) การประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
ผลการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงาน
- การแถลงข่ าวการจั ด งานฯ จานวน ๑ ครั้ง วัน ที่ ๒๙ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้ น ๑๒
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิด
การแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” พร้อม
ด้วยนายอดิศักดิ์ ภาณุ พงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัช ชาคุณ ธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และนายสิน สื่อสวน
ผู้ อ านวยการศู น ย์ คุ ณ ธรรม ร่ ว มให้ ข้ อมู ล และนายธาดา เศวตศิล า กรรมการศูน ย์คุ ณ ธรรมน าเสนอผลโพล
๑๒

สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมเปิดตัวโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี”
เพื่ อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ใน ๒ โอกาส มีสื่อมวลชนเข้าร่วมจานวนกว่า ๑๐ สื่อ ลงข่าวเผยแพร่ทางหนังสื อพิมพ์
มติชน ข่าวสด เดลินิ วส์ (๓๐ สค.) สยามรัฐ (๓๐ สค.) ไทยโพสต์ (๑ กย.) แนวหน้า (๓๑ สค.) และบ้านเมือง
(๓๑ สค.) ฯลฯ
- การจั ด กิ จ กรรมโรดโชว์ เชิ ญ ชวนกลุ่ ม เป้ าหมายต่ า งๆ เข้ า ร่ว มโครงการ จ านวน ๓
จุดสาคัญ ได้แก่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนธรรม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้าสยาม
- การเผยแพร่สปอตวิทยุเชิญชวนร่วมงานสมัชชาฯ ความยาว ๑๕ วินาที และ ๓๐ วินาที
เผยแพร่ทาง (คลื่น FM ๙๒.๕ , ๙๘.๕ ,๙๗.๕ ,๑๐๕.๕ ช่วงวันที่ ๒๒-๓๑ สิงหาคม และ๑-๒กันยายน ๕๙) รวม
จานวนไม่น้อยกว่า ๖๔ ครั้ง
- การสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ เผยแพร่ทางวิทยุ จานวน ๕ รายการ
- การเผยแพร่ส ปอตโทรทัศน์ เชิญชวนร่วมงานสมัชชาฯ ความยาว ๑๕ วินาที และ ๓๐
วินาที (สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ รายการ ๕ เม้าส์ใหญ่ รายการ Good Morning และรายการ Farmer Lover)
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ครั้ง
- การสัมภาษณ์ผู้บริหารฯเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ ช่อง ๕ (รายการ ๕ เม้าส์ใหญ่) และ
Nation TV
ผลการประชาสัมพันธ์ระหว่างการจัดงาน
- การถ่ายทอดสดพิ ธี เปิ ด การจัด งานทางสถานี โทรทั ศ น์ แ ห่ งประเทศไทย (NBT) เวลา
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. มีสถิติผู้ชมช่วงการถ่ายทอด จานวน ๕๔๐,๐๐๐ คน และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
Nation TV ในเวลาเดียวกันมีผู้ชมช่วงการถ่ายทอดสด จานวน ๔๕๐,๐๐๐ คน
- การถ่ายทอดสดทางแอพพลิเคชั่นมือถือ Mobi TV มียอดผู้เปิดเข้าชม ๔,๖๕๐ ครั้ง จาก
สมาชิกที่อัพโหลด ๑๕,๐๐๐ คน
- การถ่ายทอดสดภาพและเสียงทางวิทยุออนไลน์ www.aorsocho.com ตลอดการจัด
งาน และเชื่อมโยงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุชุมชน ๘๐ สถานี ครอบคลุมผู้รับข่าวสารใน ๗ ภูมิภาค ทั่วประเทศ
- มีสื่อมวลชนเข้าร่วมทาข่าวภายในงาน จานวน ๑๑๐ คน
- การเผยแพร่ข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ จานวนกว่า ๑๐ ฉบับ
การประชาสัมพันธ์หลังการจัดงาน
- การสัมภาษณ์สดผลการจัดงานฯ ทางสถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ (วันที่ ๗ ก.ย. ๕๙) จานวน ๑ ครั้ง
- การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร (ผอ.ศู น ย์ คุ ณ ธรรม) ผลการจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมฯ และสั ม ภาษณ์
ผู้ เกี่ย วข้องในประเด็น คุณ ธรรมอาเซีย น ต่อเนื่องจากการจัดงาน ทางสถานีโทรทั ศน์ NBT วัน ที่ ๑๓ ก.ย.๕๙
(จานวน ๒ ครั้ง)
- เผยแพร่สปอตโทรทัศน์รณรงค์โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” ความยาว ๓๐
วินาที ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ ระหว่าง ๒-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ (จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง)
๑๓

- เปิ ด ช่ อ งทางการเข้ าร่ ว มโครงการ“๗๐ บุ ค คลต้ น แบบ ๗ ล้ านความดี ” ทางเว็บ ไซต์ ศู น ย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าไปที่หน้าเพจ ๗๐บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๕๙ เป็นต้นมา)
- มีการปล่อยข้อความเชิญชวน/คลิปการเขียนปณิธานทาความดีของศิลปินดารา และผู้มีชื่อเสียง
เพื่อเชิญชวนทาความดีผ่าน ช่องทาง Facebook : ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙
เป็นต้นมา)
- มีการเชิญชวนผ่านช่องทาง official line : moralcenter (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙เป็นต้น
มา)
- ช่องทางอื่นๆ เช่น จดหมาย และไปรษณียบัตร ส่งมายัง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- อยู่ ระหว่างการผลิ ต โปสเตอร์ จานวน ๒๐,๐๐๐ ใบ และแผ่ น พั บ จานวน ๕๐,๐๐๐ แผ่ น
สาหรับแนะนาโครงการฯ เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- การเผยแพร่ช่องทางอื่นๆ (อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการเผยแพร่)

ส่วนที่ ๒ การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ
การจั ดงานครั้งนี้ ได้มีการประเมิน ผลการจัดงานฯ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลั ยธุรกิจ
บัณฑิต สามารถสรุปผลได้ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความคิดเห็ นและระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมงาน
สมัชชาคุณธรรมครั้งนี้มี จานวน ๓,๐๕๐ คน ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมงาน
สมัชชาคุณธรรมได้จานวน ๓๔๘ คน
ผลการวิจัยในภาพรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจานวน ๒๔๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๗๐.๑ มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๕ ปีมากที่สุด จานวน ๑๐๔ คนคิดร้อยละ
๒๙.๙ และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน ๒๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด ๒๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด
จานวน ๓๑๖ คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๘ โดยอยู่ในเครือข่ายชุมชน/ภาคประชาสังคม มากที่สุด จานวน ๑๔๖ คน
คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๒ และเหตุผลส าคัญการเข้าร่วมงานสมัช ชาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นภารกิจ/ยุ ทธศาสตร์ของ
หน่ วยงานจ านวน ๑๕๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๓.๑ การทราบข่าวการจัดงานสมัช ชาคุณ ธรรมแห่งชาติจากสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือเชิญ จานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒ และเคยเข้าร่วมงานสมัชชา
คุณธรรมในครั้งที่ผ่านมาจานวน ๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ ซึ่งส่วนใหญ่ได้นาความรู้จากการเข้าร่วมไปใช้
ประโยชน์ จานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙
สถิติ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ในงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๘ ทั้ง ๒ วัน พบว่า
กิจกรรมโซน จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มีผู้เข้าชมมากที่สุดจานวน ๓๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔ รองลงมาเป็น
๑๔

โซน การแสดงผลงานองค์กรภาคีร่วมจัดงาน จานวน ๓๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓ และการเสวนา/อภิปราย/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน ๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘
ความเหมาะสมของกิจกรรมและการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า กิจกรรมโซนการแสดงผลงาน
องค์กรภาคีร่วมจัดงาน และการประกาศเจตนารมณ์และส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติมีความเหมาสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ ตามลาดับ รองลงมา โซน จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ค่าเฉลี่ย
๔.๑๙ และกิจกรรมการเสวนา/อภิปราย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหามะสมน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ ส่วนในด้าน
การนาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ พบว่า โซนจังหวัดส่งเสริมคุณ ธรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ ย ๔.๓๓ รองลงมา คือ โซนการแสดงผลงานองค์กรภาคีร่ว มจัดงาน ค่าเฉลี่ ย ๔.๒๑ และกิจกรรมการ
ปาฐกถาพิเศษ/การปาฐกถานาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ค่าเฉลี่ย ๓.๘๗ ตามลาดับ
ระดับ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานฯ ด้านประสิทธิภาพของงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ ดังนี้ ระยะเวลาในการจัดงานมี
ความเหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปตามแผน/วัตถุประสงค์ที่กาหนด และการได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการ
ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ และการได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากการ
ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ ตามลาดับ
ระดั บ ความคิ ดเห็ น ของผู้ เข้ าร่ ว มงานฯ ด้ านประสิ ท ธิผ ลของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๘
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดงานมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
๔.๑๘ และด้านการจัดงานมีความสอดคล้ องกับความคาดหวังของท่านที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ๔.๑๖
ระดับ ความคิ ดเห็ น ของผู้ เข้าร่ว มงานฯ ด้านกระบวนการของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๘
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ กระบวนการจัดงานทาให้
เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ รองลงมาได้แก่
กระบวนการจัดกิจกรรมมีแผนการดาเนินงานชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ และด้านกระบวนการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติมีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้า
ร่วมอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้าร่ ว มงานฯ ด้ านความส าเร็จ ของงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๘
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ ผลจากการเข้าร่วมงานครั้ง
นี้ทาให้เกิดกระแสตื่นตัวการทาความดีอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ รองลงมา การ
จัดงานครั้งนี้ทาให้เกิดพลังการขับเคลื่อนขององค์กร/เครือข่ายต่าง ๆ เช่น การประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอ
ต่าง ๆ ๔.๐๖ และผลจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ท่านได้นาความรู้ด้านคุณธรรมไปต่อยอด ขยายผลสู่การปฏิบัติ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒

๑๕

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อการบริหารจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ พบว่า สถานที่การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง และระยะเวลาการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อกระบวนการจัดงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ พบว่า กิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบคิด
การจัดงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ รองลงมา เนื้อหาในเอกสาร/นิทรรศการ/สื่อประกอบการ
บรรยายหรือเสวนามีความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดการจัดงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และ
องค์ปาฐก/วิทยากร/ผู้ดาเนินการเสวนามีการเปิดโอกาสให้ตอบข้อซักถาม/รับฟังความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อกระบวนการสื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามลาดับ พบว่า การจัดงานมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ รองลงมา การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนอยู่ ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อภาพรวมการจัดงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาตารางสรุปผลการประเมินผลการจัดงานฯ ในภาพรวมของแต่ละส่วน ดังนี้
ค่าคะแนน

ระดับความพึงพอใจ

(เต็ม ๕ คะแนน)

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม)

๑. ความเหมาะสมของกิจกรรมและการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โซนการ
แสดงผลงานและกิจกรรมภายในงานทั้งหมด

ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑

อยู่ในระดับมาก

๒. ระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ : ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
เหมาะสม ชัดเจนและเป็นไปตามแผน/วัตถุประสงค์ที่กาหนด

ค่าเฉลี่ย ๔.๐๗

อยู่ในระดับมาก

๓. ระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิผล : การจัดงานมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และสถานการณ์คณ
ุ ธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗

อยู่ในระดับมาก

๔. ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ : ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีแผนการดาเนินงานชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้จริง

ค่าเฉลี่ย ๔.๑๔

อยู่ในระดับมาก

๕.ระดับความคิดเห็นด้านความสาเร็จ : ทาให้เกิดกระแสตื่นตัวการทาความดี
อย่างต่อเนื่อง เกิดพลังการขับเคลือ่ นขององค์กรเครือข่ายต่างๆ เช่น การ

ค่าเฉลี่ย ๔.๐๕

อยู่ในระดับมาก

ประเด็นการประเมิน

๑๖

ค่าคะแนน

ระดับความพึงพอใจ

(เต็ม ๕ คะแนน)

(ค่าเฉลี่ยโดยรวม)

๖.ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานฯ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ ด้ า น
ระยะเวลา และสถานที่การจัดกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙

อยู่ในระดับมาก

๗. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อกระบวนการสื่อสาร

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕

อยู่ในระดับมาก

๘. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อกระบวนการสื่อสาร :การจัด
งานมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและทั่วถึง

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕

อยู่ในระดับมาก

๙.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ ต่อภาพรวมการจัดงาน

ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕

อยู่ในระดับมาก

ประเด็นการประเมิน
ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอต่าง ๆ การนาความรู้ด้านคุณธรรมไปต่อ
ยอดขยายผลสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งต่อไป
๑. ควรเพิ่มความถี่ของการจัดงานหรือขยายเวลาการจัดงานให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับความรู้อย่างละเอียด
ขึ้นเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ในทุกภูมิภาคต่าง ๆ กระจายไปให้ครอบคลุม และควรนาเสนอ
คุณธรรมที่เป็นรูปธรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
๒. ควรจัดในช่วงปิดภาคการศึกษา ในช่วงเดือนเมษายน เพื่อเยาวชนสามารถได้เข้าร่วมได้
๓. ควรให้เวลากับกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนให้มากขึ้น เพื่อผู้เข้าร่วมและวิทยากรได้ซักถามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้มากขึ้น และเห็นมุมมองหรือแนวทางการสร้างคุณธรรมในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
๔. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานยังไม่ทั่วถึง เท่าที่ควร และควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายตรงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในท้องถิ่น วิทยุชุมชนหรือสื่อสังคมออนไลน์
และควรการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแก่เครือข่ายที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถเตรียมงานมานาเสนอและจัดนิทรรศการ
ได้สอดคล้องกับแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ความสมบูรณ์ของการนาเสนอข้อมูลบางพื้นที่ยังไม่สมบูรณ์และเพียงพอ โดยเนื้อหากิจกรรมภายใน
งานควรเน้ น เรื่ อ งคุ ณ ธรรมให้ ม ากขึ้น เพื่ อ แสดงถึ งต้ น แบบและรู ป ธรรมในการท างานในพื้ น ที่ ควรน าเสนอ
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ แก้ไขปัญหาได้จริงอย่างยั่งยืน มาออกบูทแสดงผลงาน
๖. ควรให้ภาคเยาวชนโดยสภาเด็กและเยาวชนทั้ง ๗๗ จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงผลงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
๗. การจัดสรรที่นั่งให้แก้ผู้เข้าร่วม ไม่ควรบล็อกที่นั่งให้กับเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน เพราะผู้เข้าร่วมงาน
บางท่านไม่มีที่นั่ง ทาให้พลาดการนาเสนอ การเสวนาและการปาฐกถา

๑๗

ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคม (เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบาย, การสร้างพื้นที่คุณธรรมต้นแบบ,
การนาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ, ประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น )
๑. เรื่องการนาคุณธรรมไปปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจน ที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์
๒. ควรเชิญหน่วยงานที่ผลิตครูมาร่วมงานในลักษณะนี้ให้มากขึ้น และจัดการเชิงนโยบายควรให้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมควรเป็นหน่วยงานเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
๓. ควรเน้นโรงเรียนเครือข่ายในกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เพราะส่วนมากเห็นแต่โรงเรียนในต่างจังหวัด
๔. ควรมีการร่วมมือหลากหลายเครือข่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมสู่สังคม
๕. ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมที่ทาให้เกิดการนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
ข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมวลผลเบื้องต้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ส่วนที่ ๓ การสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรภาคี
ในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีภาคส่วนต่างๆ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร สื่อองค์ความรู้ต่างๆ ในการจัดงานฯ ได้แก่
๑. บริษัท ปตท. ให้การสนับสนุนกาแฟอเมซอน แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน ๕๐๐ แก้ว/
วัน รวม ๑,๐๐๐ แก้ว
๒. สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้การสนับสนุน
ชุดนิทรรศการหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจ ๗ ทศวรรษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช
กรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ เพื่อจัดแสดงโซนเฉลิมพระเกียรติฯ
๓. สภาการหนั งสื อพิ มพ์ ให้ การสนั บ สนุ น หนั งสื อ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ สื่ อคุ ณ ธรรมเพื่ อ แจกจ่ ายในโซนสื่ อ
คุณธรรม จานวนประมาณ ๓,๐๐๐ เล่ม
๔. สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนหนังสือพร้อมแผ่นซีดีจรรยาวิชาชีพและแนวทาง
ปฏิบัติ จานวน ๑,๐๐๐ ชุด
๕.กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนหนังสือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ฉบับเต็ม และสรุปสาระสาคัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ จานวน ๑,๐๐๐ ชุด
๖. สานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุ นหนังสือกิจกรรมเทิดพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ จานวน ๑,๐๐๐
เล่ม
๗. หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายคุณธรรมอื่นๆ ที่เข้าร่วมงานได้ให้การสนับสนุนบุคลากร หนังสือ สื่อ องค์
ความรู้ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ อีกจานวนมาก (ซึ่งไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้)
๑๘

ส่วนที่ ๔ ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
หลังจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มีหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายหลายแห่งที่เห็น
ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม การรวมพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุ ณธรรม ได้ประสานมายังศูนย์
คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ ศู น ย์ คุ ณ ธรรมเป็ น แกนหลั ก ในกระบวนการส่ งเสริม คุ ณ ธรรม ทั้ งในด้ า นกระบวนการและ
องค์ความรู้ นาไปดาเนินการและขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทขององค์กร อาทิ
๑. พลเอก ธนะศั กดิ์ ปฏิ มาประกร รองนายกรัฐ มนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่ งเสริ ม คุณ ธรรม
แห่งชาติ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชื่นชมการทางานของศูนย์คุณธรรม
โดยเฉพาะการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ และ
มอบนโยบายให้ศูนย์คุณธรรมจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงและขยายการทางานเชิงพื้นที่ร่วมกับ
วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยชูคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุ จริต จิตอาสา พร้อมส่งเสริมบทบาท
การขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติ
การของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๒. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สนใจขอรายละเอียดแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อนาไปผนวกกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓
๓. ผู้ แทนจากส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน(สพฐ) สนใจขอรายละเอียดการรณรงค์
คุณธรรมสาคัญ ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อนาไปเผยแพร่โรงเรียนในสังกัด
๔. หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดนาร่องเกิดความตื่นตัว โดยหลังจากการจัดงานได้มีการหารือและ
มอบนโยบายให้กับส่วนราชการในสังกัดจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่าย
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๕ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนหลังการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
จากสรุป สาระสาคัญ ของการจัดงานในแต่ล ะกิจกรรม และตามประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น ของ
เครื อ ข่ ายสมั ช ชาคุ ณ ธรรม และข้ อ เสนอต่ อ รัฐ บาลในการรวมพลั งประชารัฐ ขั บ เคลื่ อ นสั งคมคุ ณ ธรรม ฝ่ า ย
เลขานุการจัดงานฯ ได้ประมวลสรุปเป็น (ร่าง) แนวทางแผนการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ร่วมกับ
ทุกภาคส่วนต่อเนื่อง ดังนี้
การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง
- จัดทาวีดิทัศน์พร้อมสรุปสาระสาคัญการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ นาเสนอในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ได้ดาเนินการจัดทาวีดิทัศน์และส่งหนังสือผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นาเรียนรอง
นายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เพื่อนาเรียนเลขานุการคณะรัฐมนตรี พิจารณานาเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีต่อไป)
๑๙

- สรุปข้อมูลการจัดงาน พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล นาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายต่อไป
การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่าย
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เพื่อรายงานผลการจัดงานฯ และ
หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามคาประกาศเจตนารมณ์
- จั ด เวทีส รุป ผลการจั ดงานร่ วมกับ หน่ว ยงานองค์ กรภาคีร่ว มจัดงานฯ ๗๘ องค์กร เพื่ อวางแผนการ
ขับ เคลื่ อนงานร่ว มกั น ต่อ เนื่ อ ง ภายใต้คาประกาศเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่ น ของเครือข่ายสมัช ชาคุณ ธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โดยมีกาหนดประชุมประมาณวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่
- วางแผนเตรียมการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค จานวน ๔ ครั้ง ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
- สร้างกระบวนการเชื่อมโยงการทางานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานจังหวัด วัฒนธรรม
จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาองค์กรชุมชน ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นทีใ่ นระดับตาบล/ชุมชน อาเภอ และจังหวัด
- วางแผนเตรียมการเชื่อมโยงผนึกกาลังเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ รวบรวมฐานข้อมูลความรู้เพื่อ
เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
การสื่อสารและเผยแพร่ชุดความรู้จากการจัดงานฯ
- สรุปรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในรูปเอกสาร และจัดทาวีดีทัศน์สรุปผล
การจัดงานฯ ส่งให้องค์กรภาคี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ข้อมูลการจัดงาน ตัดต่อคลิปการปาฐกถา การเสวนา และกิจกรรมสาคัญ พร้อมทั้ง ชุดความรู้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และสื่อต่าง ๆ
- รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเคลื่อนงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างกิจกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย/ประเด็น
- ถอดองค์ความรู้ บุคคล องค์กร พื้นที่รูปธรรมด้านคุณธรรมทั้ งในเชิงประเด็นและพื้นที่ เพื่อนามาเป็น
กรณีศึกษาและขยายผล
การรณรงค์โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี” ต่อเนื่องถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
การรณรงค์เชิญชวนหน่วยงานองค์กรต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้าน
ความดี” ต่อเนื่องถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดฯ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มี
ส่วนร่วมค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นาหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการทางานและ
ดาเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ “๗๐ บุคคลต้นแบบ” และการรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนตั้ง
ปณิธานหรือ แสดงเจตจานงในการทาความดี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีเป้าหมาย ๗ ล้านความดี ผ่านช่องทางต่างๆ
๒๐

ภาคผนวก
- ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
- ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
- รายชื่อองค์กรภาคีร่วมจัดงานฯ
- โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี”

๒๑

ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เรา ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคี ร่ ว มจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๘ “รวมพลั งประชารั ฐ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ๗๘ องค์กร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
ศาสนา ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสัง คม เยาวชนและประชาชน ขอประกาศ
เจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ผนึกกาลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังนี้
 เราจะมุ่งมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ที่มี
ต้น ทุนความดีมายาวนาน โดยจะร่วมกันสร้างสังคมคุณ ธรรมจากฐานรากของแต่ละองค์กรและชุมชนต่อไป อย่าง
จริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถฯ
 เราจะมุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นวาระ
ของภาคประชาชน โดยจะสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 เราจะมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณธรรมของประชาชนและองค์กร
 เราจะพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับสังคมไทย
 เราจะร่วมกันเผยแพร่รณรงค์ ขยายความดีในสังคมไทยต่อไปอย่างเต็มที่ เต็มกาลังของตน
 เราจะร่วมกันยกย่องเชิดชูการทาความดีในทุกรูปแบบ
 เราจะมุ่ งมั่ น รณรงค์ ให้ ป ระชาชนชาวไทยทั้ ง ๗๐ ล้ า นคน ได้ ร่ว มกั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

๒๒

ข้อเสนอต่อรัฐบาล
ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
 รัฐบาลควรชูคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดย
รณรงค์ให้คนชั้นนาของสังคมเป็นแบบอย่าง
 จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและถือเป็นภารกิจร่วม
 ส่งเสริมบทบาทการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ภาครัฐ
และเอกชน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
 จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนและบูรณาการความ
ร่วมมือ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
 รัฐบาลควรมีการยกย่องเชิดชูต้นแบบความดีของชุมชน องค์กร หน่วยงานและบุคคล รวมถึง
พิจารณากาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ เช่นเดียวกับรางวัลศิลปินแห่งชาติ
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
นนทบุรี

๒๓

หน่วยงานองค์กรร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (จานวน ๗๘ องค์กร)
รายชื่อองค์กรร่วมจัด
หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับกอง
๑. กระทรวงวัฒนธรรม
๒. กระทรวงศึกษาธิการ
๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. กระทรวงมหาดไทย
๕. กรมการศาสนา
๖. กรมอาเซียน
๗. กรมการพัฒนาชุมชน
๘. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๙. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑๐. สานักงานจเรตารวจแห่งชาติ
๑๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๔. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๕. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๖. สานักงานสภาพัฒนาการเมือง
๑๗. สถาบันพระปกเกล้า
๑๘. กองบัญชาการศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๙. สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
๒๐. สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒๑. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)
๒๒. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๓. สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๔. สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงานองค์กรอิสระ
๒๕. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒๖. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หน่วยงานองค์การมหาชน
๒๗. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานด้านการศึกษา
๒๘. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๔

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

รายชื่อองค์กรร่วมจัด
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
หน่วยงานด้านศาสนา
สานักงานจุฬาราชมนตรี
มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม
มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สานักงานประเทศไทย
สมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
หน่วยงานภาคประชาสังคม
มูลนิธิสื่อสารความดี
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
มูลนิธิเพื่อคนไทย
มูลนิธิหัวใจอาสา
สภาองค์กรชุมชนตาบล
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สานักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)
มูลนิธิสยามกัมมาจล
เครือข่ายความสุขชุมชน
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
สมาคมสยามอารยะ
องค์กรด้านสื่อมวลชน
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
๒๕

๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.

รายชื่อองค์กรร่วมจัด
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.FM๙๑
ภาคธุรกิจ / ธุรกิจเพื่อสังคม
หอการค้าไทย
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จากัด
บริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จากัด
กองทุนเวลาเพื่อสังคม
บริษัทบางสะพานสัมพันธ์ จากัด
บริษัทโอเพ่นดรีม จากัด
บริษัทสุจริตไทย จากัด
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร

๒๖

ตารางแสดงประเภท และจานวนองค์กร/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
ประเภทองค์กร/หน่วยงาน
จานวน (หน่วยงาน)
เครือข่ายสื่อมวลชน
๕๖
หน่วยงาน เครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
๑๐๙
เครือข่ายศาสนา
๒๕
กลุ่มองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
๔
หน่วยงานภาคธุรกิจ
๑๑
เครือข่ายองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
๔๖
องค์กรภาคีร่วมจัดงาน
๗๘
ภาคประชาชน (แกนนากลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน)
๑๔
เครือข่ายการศึกษา
๑๒๗
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔
องค์กรภาคประชาสังคม
๔
(จานวนองค์กรที่เข้าร่วมงาน) รวมทั้งหมด
๔๗๘
หมายเหตุ : มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จานวนทั้งสิ้น ๓,๐๕๐ คน จาก ๔๗๘ องค์กร

๒๗

โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี”
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๑. กรอบแนวคิด :
การค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นาหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการทางาน
และดาเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ “๗๐ บุคคลต้นแบบ” และการรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุก
คนตั้งปณิธานหรือ แสดงเจตจานงในการทาความดี เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีเป้าหมาย ๗ ล้ านความดี ผ่ านโครงการ “๗๐ บุคคล
ต้นแบบ ๗ ล้านความดี”
๒. กระบวนการดาเนินงาน
๒.๑ การค้นหา “๗๐ บุคคลต้นแบบ” เป็นการค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคลที่น้อมนาหลักการทรง
งานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นคุณธรรม ๔ ข้อ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการ
ทางาน และดาเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ของสังคม
วิธีการดาเนินงาน
๑) วางแผนเตรียมการ และเปิดตัวโครงการในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
๒) จัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรบุคคลต้นแบบ ๑ คณะ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
หน่ ว ยงานมี ป ระสบการณ์ ก ารให้ ร างวั ล ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และเจ้ าหน้ าที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม เพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดสรร กากับติดตามการดาเนินงาน
๓) กาหนดเกณฑ์การคัดสรร ๗๐ บุคคลต้นแบบ เป็นการรวบรวมบุคคลต้นแบบที่นาหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการทางานและดาเนินชีวิตจนเป็นที่ประจักษ์ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อายุ ทุกสาขาอาชีพ
๔) การค้นหาบุคคลต้นแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
- ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน
- ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการคัดสรรและส่งชื่อบุคคลต้นแบบ
- การค้นหาจากฐานข้อมูลหน่วยงาน ที่เคยให้รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนามาคัดสรร
ตามหลักเกณฑ์
๒๘

๕) กระบวนการคัดสรร “๗๐ บุคคลต้นแบบ” โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
๖) การประกาศ ยกย่อง เชิดชู และให้รางวัล แก่ “๗๐ บุคคลต้นแบบ”
- มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ “๗๐ บุคคลต้นแบบ”
- การสนับสนุน ส่งเสริม (promote) บุคคลต้นแบบในระบบคุณค่าอื่น ๆ ทางสังคม
ต่อไป เช่น การเป็นพรีเซนเตอร์ของหน่วยงานในการรณรงค์ ลักษณะของการเป็น co-brand หรือฑูตคุณธรรม
- การสร้างขวัญกาลังใจโดยประสาน /แจ้ง/ เชื่อมโยง/ส่งต่อผลการทาความดีไปยัง
หน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบและยกย่องต่อไป
- รวบรวมเรื่องราว ถอดความรู้บุคคลต้นแบบ จัดทาหนังสือ และวีดีทัศน์ เพื่อการ
เผยแพร่ขยายผล
๗) การจัดเวที “รวมพลคนต้นแบบด้านคุณธรรม” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แรง
บันดาลใจในการทาเรื่องราวดี ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสื่อสารเผยแพร่เรื่องราวความดีของบุคคลต้นแบบ
คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๑. เป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดย องค์กร/หน่วยงาน ทุกประเภท ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาคประชาสังคม โดยไม่จาเป็นต้องเป็นนิติบุคคล จะเป็นบุคคลภายในองค์กรหรือภายนอก
องค์กรก็ได้ เว้นแต่บุคคลที่มาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นคณะกรรมการ
๒. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อไม่จาเป็นต้องได้รับการยินยอมจากตัวบุคคลก่อน ทั้งนี้หากบุคคล
ดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นก่อน
๓. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
๔. ไม่จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
๕. เป็นบุคคลที่มีประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรมเชิงประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
วิธีการเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ
๑. กรอกเอกสารการนาเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบโดยระบุให้ชัดเจนว่า
เสนอเป็น บุคคลต้นแบบด้านใดด้านหนึ่งตามคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา”
๒. เอกสาร ประวัติและผลงานในเชิงประจักษ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓. องค์กรที่เสนอชื่อบุคคลต้องลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน /องค์กรนั้น
๔. ส่งใบเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงานมายัง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙ /๑๖ - ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณา
บุคคล ทีน่ าเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ ข้อ
ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์ที่ ๑ การน้อมนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นคุณธรรม
พอเพี ยง วินั ย สุจ ริต และจิตอาสา (คุณ ธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง) มาใช้ในการดาเนิ นชีวิตหรือ
ดาเนินงานจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
หลักเกณฑ์ที่ ๒ มีการส่งเสริม ปลูกฝัง ขยายผลคุณธรรมจากการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ที่ ๓ การเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร สังคมอย่างเป็น
รูปธรรม
โดยขั้นตอนการพิจารณาคัดสรร แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน
๑.การกลั่นกรองจากเอกสารเสนอรายชื่อจากหน่วยงานที่ส่ง
๒.การประเมินเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์โดยตรง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือลงพื้นที่เพื่อสอบทาน
ข้อมูลตามความเป็นจริง
คณะกรรมการในการคัดสรร
ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน โดย แต่งตั้งจากคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
๑. คณะกรรมการคัดสรรบุคคลต้นแบบ จานวน ๗ - ๙ คน
๒. คณะกรรมการกลั่นกรอง (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ระยะเวลาดาเนินการ :
สิงหาคม ๒๕๕๙
- การเตรียมการ
กันยายน ๒๕๕๙
- เปิดตัวโครงการฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
- การจัดตั้งคณะกรรมการคัดสรร
ตุลาคม ๒๕๕๙ - มกราคม ๒๕๖๐ - การรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ
- การค้นหา/เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดสรร
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐–มีนาคม ๒๕๖๐ - การกระบวนการคัดสรร
เมษายน ๒๕๖๐–พฤษภาคม ๒๕๖๐ –จัดทาข้อมูลประวัติ ผลงานบุคคลต้นแบบเพื่อยกย่อง เผยแพร่
ขยายผล
มิถุนายน ๒๕๖๐
- เวทีรวมพลังคนต้นแบบด้านคุณธรรม ประกาศยกย่อง เชิดชู
บุคคลที่ได้รับรางวัล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ( ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓๐

๒.๒ การรณรงค์ “๗ ล้านความดี”
เป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวไทยตั้ง ปณิธาน หรือแสดงเจตจานงในการทาความดี เพื่อ
ตนเอง องค์กร หรือส่วนรวม โดยมีเป้าหมาย ๗ ล้านความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปณิธาน คือ ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
เจตจานง คือ ความตั้งใจมุ่งหมาย ความจงใจ
วิธีการดาเนินงาน
๑) วางแผนเตรียมการ จัดทาระบบรองรับการร่วมตั้งปณิธาน หรือเจตจานงการทาความดีใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมาย และช่องทางอื่นๆ
๒) เปิดตัวโครงการในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
๓) สร้างความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่โครงการ
- ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ในการ
รณรงค์เชิญชวนทาความดี
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน
- ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการทาความดี “คุณเป็น ๑ ใน ๗
ล้านความดี”
๔) จัดกิจกรรมสร้างกระแส การทาความดีผ่านศิลปิน ดารา ทูตคุณธรรม ๔ เรื่อง “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” อย่างต่อเนื่อง
๕) เวทีรวมพลังคนต้นแบบด้านคุณธรรม และนิทรรศการรวบรวมความดี ๗ ล้านความดี เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗
รอบ
๖) รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลการตั้งปณิธาน แสดงเจตจานงของผู้ร่วมโครงการ ๗ ล้านความดี
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต
ระยะเวลาดาเนินการ :
สิงหาคม ๒๕๕๙
- การเตรียมการ
กันยายน ๒๕๕๙
- การเปิดตัวโครงการ “๗ ล้านความดี”
กันยายน ๒๕๕๙–มิถุนายน ๒๕๖๐ - การรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ
- เชิญชวนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน พื้นที่จังหวัด เข้า
ร่วมโครงการฯ
- จัดกิจกรรมสร้างกระแสการทาความดีอย่างต่อเนื่อง
มิถุนายน ๒๕๖๐ ( ๙ มิถุนายน) - เวทีรวมพลังคนต้นแบบด้านคุณธรรม และนิทรรศการรวบรวม
๓๑

ความดี ๗ ล้านความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๓. ช่องทางการเข้าร่วมโครงการ
ช่องทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์
- เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าไปที่หน้าเพจ ๗๐บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี
- ทาง Facebook : ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี
- ทาง line@ : moralcenter
ช่องทางอื่นๆ เช่น จดหมาย และไปรษณียบัตร
ส่งมายัง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙ /๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๔. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ
- แถลงข่าว เปิดตัวโครงการและสร้างการรับรู้ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
- ผลิตสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิค อินโฟกราฟฟิก หลักทรงงานและข้อความ
เชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน
- หนังสือพิมพ์ ทาสกู๊ปข่าวโครงการและสัมภาษณ์ตัวอย่างของคนต้นแบบ เพื่อสร้างกระแส
และสร้างแรงบันดาลใจ
- โทรทัศน์ ๑) คัดเลือกคนต้นแบบไปออกรายการทีวี ๒) ประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์
และข้อความตัววิ่ง เชิญชวนให้คนเข้าร่วมโครงการฯ และมาร่วมกิจกรรม
- จัดทาวีดีทัศน์ /คลิปประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็น ๑ ใน ๗ ล้านของผู้ตั้ง
ปณิธานทาความดี ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และเชิญชวนองค์กรต่างๆ มาร่วมส่งเสริมให้
คนในองค์กรทาความดี โดยส่งชื่อองค์กร พร้อมรายชื่อและคาปณิธานของคนในองค์กร
- การสร้างกระแสโดยใช้ศิลปินดารา เป็นทูตคุณธรรมในคุณธรรมต่างๆ ในการเชิญชวน ทา
กิจกรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายในประเด็นคุณธรรมที่เน้น ได้แก่ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th
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๓๒

