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กรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๐ 
................................................................................................................................................ 

๑. ความสอดคล้องเชิงนโยบาย  
การด าเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม 

ของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม
ประกอบด้วย  

๑.๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 

๑.๒) นโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพและสังคม
คุณธรรม  

๑.๓) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  ได้ให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔  โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  

๑.๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม 

 

๒. แนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  
     จากข้อมูลสถานการณ์ของสังคมไทย ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

นโยบาย เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และช่วงเปลี่ยนผ่านการบริหารงานของรัฐบาล มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการ
ปรับตัวการท างานของหน่วยงาน และการด าเนินชีวิตของประชาชน และเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งยังให้ความส าคัญกับการสร้างสังคม
คุณภาพและสังคมคุณธรรม และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมแก่ประชาชนรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยที่จะเกิดขึ้น และเป็นการน าเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือส่งต่อใหแก่รัฐบาลชุดปัจจุบัน ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒   

    คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีข้อสรุป (Theme) แนวคิดหลักการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” 

 

๓. วัตถุประสงค์การจัดงาน 
๓.๑)  เพ่ือเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและน าเสนอผลเชิงรูปธรรม

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและ
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างกว้างขวาง 



๒ 
 

๓.๒)  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔ ในการน าเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับ
กระทรวง และระดับจังหวัดเพ่ือสร้างการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง 

๓.๓) เพ่ือติดตาม รายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา และการขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมในปีต่อไป 

 
 

๔. เนื้อหาหลัก  
๔.๑) การรายงานสถานการณ์คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย ประจ าปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

และน าเสนอเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัยภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยในระยะต่อไป  

๔.๒) น าเสนอผลการเปลี่ยนแปลง จากการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔ ประกอบด้วย การน าเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน องค์กรระดับกระทรวง ระดับจังหวัด  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะ
ต่อไป  

๔.๓) น าเสนอผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๙  และผลจากสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค ในปี ๒๕๖๒  รวมถึงการผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านคุณธรรมเพื่อก าหนดวาระการขับเคลื่อนคุณธรรมผ่านมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในรอบปีต่อไป 

๔.๔) การน าเสนอนวัตกรรม องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  องค์กร 
เครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง  

๔.๕) การรณรงค์  เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
คุณธรรมโดยมุ้งเน้นคุณธรรม ๔ ประการให้ประชาชน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 

๕. วันและสถานที่จัดงาน/กิจกรรม   
      ก ำหนดจัดงำนในวันที่ ๒-๓ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

๖) รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม  
๖.๑) เวทีนโยบาย ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐบาลเวที

แลกเปลี่ยนของหน่วยงานที่เชิงนโยบายด้านคุณธรรม เพื่อร่วมก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย 
และฉันทามติเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งข้อเสนอทางนโยบาย
ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระยะต่อไป ในรูปแบบ“สมัชชำคุณธรรม” 

๖.๒) เวทีทางวิชาการ   
      - การจัดการความรู้  ได้แก่ การรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย การเสวนาและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคุณธรรม อาทิ น าเสนอกระบวนการหรือเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมใน
บริบทต่างๆ  น าเสนอบทเรียนความส าเร็จชุมชน องค์กรคุณธรรม อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม  และการขับเคลื่อน
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คุณธรรมในกลุ่มเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ เครือข่ายองค์กร
การศึกษา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และ
ครอบครัวเป็นต้น 

       - การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกรณีต้นแบบ 
ชุมชนคุณธรรม  องค์กรคุณธรรม อ าเภอคุณธรรม และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ของภาคี เครือข่ายคุณธรรม ๖ 
เครือข่ายในรูปแบบ “ตลำดนัดคุณธรรม”  

๖.๓) การยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม ความดีของสังคมไทย 
และเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มต่างๆ เช่น  บุคคล  องค์กร  ชุมชน จังหวัดต้นแบบด้านคุณธรรม  เป็นต้น 

๖.๔) กิจกรรมสาระบันเทิง ที่สอดแทรกด้านคุณธรรม อาทิ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กับศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงทางสังคม บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมของประชาชนทุกช่วงวัย การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สื่อถึงวิถีชีวิตอันเป็นรากฐานคุณธรรมของสังคมไทย  

 

๗. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน  ประมาณ ๑,๕๐๐  คน /วัน  ประกอบด้วย 
๗.๑) บุคคล /องค์กรที่ก าหนดนโยบาย  อาทิ  ผู้แทนรัฐบำล  คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชำติ  ผู้แทน ๕ กระทรวงหลักในคณะกรรมกำรส่งเสริมฯ   ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้แทนกลไกคณะอนุกรรมกำร
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับกระทรวง เป็นต้น    

          ๗.๒) เครือข่ายประชารัฐส่งเสริมคุณธรรม  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๗๗ จังหวัด  
      - หน่วยงานภาครัฐ  อาทิ  โรงเรียนคุณธรรม  โรงพยาบาลคุณธรรม  อ าเภอคุณธรรม  

จังหวัดคุณธรรม เป็นต้น   
      - ภาคธุรกิจ เอกชน อาทิ   ธุรกิจคุณธรรม  วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม เป็นต้น  
      - ภาคประชาสังคม  อาทิ ชุมชนคุณธรรม  กลุ่มองค์กรด้านสังคมที่ส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น 
๗.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ สมาคม/สมาพันธ์ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ

จังหวัดและภูมิภาค เป็นต้น 
๗.๔) กลุ่มเด็ก เยาวชนทั้งในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา 
๗.๕) ประชาชนทั่วไปทีส่นใจ  
 

๘. ผลลัพธ์จากการจัดสมัชชาฯ  
๘.๑) สังคมเกิดความตื่นตัวด้านคุณธรรมและมีปฏิบัติการร่วมของเครือข่ายทางสังคมในการ

ขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
๘.๒) หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การส่งเสริมคุณธรรมจากการปฏิบัติจริง  เกิดการรับรู้  มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่จะน าไปสู่
การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กรเพ่ิมข้ึน    

๘.๓) เกิดการน านโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติน าสู่การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับองค์กร/พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมในระดับต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 



๔ 
 

๘.๔) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมเกิดการเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม  

 

 ๙ . กลไกคณะกรรมการ คณะท างาน การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
      ๙.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ๑ คณะ  (ประธำนคณะกรรมกำรศูนย์
คุณธรรม(องค์กำรมหำชน) แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑)  โดยมีองค์ประกอบจาก ผู้แทนคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ประธานกรรมการ รองประธาน และกรรมการจากผู้แทนหน่วยงาน ๕ 
กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ และผู้แทนศูนย์คุณธรรม
เป็นกรรมการและเลขานุการ   
               ๙.๒ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสนับสนุนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามความจ าเป็น ๓ คณะโดยศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่  
                      ๑) คณะท างานด้านวิชาการ  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒) 
   ๒) คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒) 
   ๓) คณะท างานด้านอ านวยการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒)        
      

๑๐. หน่วยงาน องค์กรเจ้าภาพหลักการจัดงาน 
  - เชิญ ๕ กระทรวงหลัก ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมเป็นองค์กรเจ้าภาพหลักการ
จัดงานทั้งในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข   
  - เชิญชวนหนว่ยงาน องค์กรอ่ืนๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีสมัชชา 
คุณธรรมแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจ เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชา
สังคม ชุมชน และครอบครัว 

- โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 


