
การประชุมเตรียมการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต้
ทีส่อดคล้องกบัแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

วนัพุธที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวดันครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกบัจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคเีครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 



สมัชชาคุณธรรม  คืออะไร

เป็นเวทีกลางของการเช่ือมโยง และรวมพลังหน่วยงาน 
องค์กร เครือข่ายทางสงัคม ในการขับเคล่ือนด้านคุณธรรม ความดี 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือสง่เสริม พฒันา
แก้ไขปัญหาด้านคณุธรรม  รวมถงึการผลกัดนันโยบาย / วาระด้าน
คณุธรรมในระดบัตา่งๆ



เป้าหมายการประชุมหารือ

• เชิญชวนทกุหนว่ยงาน ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลื่อนคณุธรรมของสงัคมไทย
ตามบริบทของแตล่ะองค์กร ตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
ด้านคณุธรรม

• เชิญชวนร่วมเป็น “เจ้าภาพ ร่วมจดัสมชัชาคณุธรรมภาคใต้”  และร่วมหารือ  
ออกแบบ  เนือ้หา  ประเด็น  รูปแบบงานฯ

• วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านคณุธรรม  และค้นหาต้นทนุทางคณุธรรมของ
พืน้ท่ี เพ่ือหาแนวทางการขบัเคลื่อน และก าหนดประเด็นการจดังานฯ

• แนวทางการบรูณาการ การท างานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน  การสร้างเครือข่าย
คณุธรรมในระดบัตา่งๆ 



วิสัยทัศน์มุ่งเป้า 2562-2565
• ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมคนไทย

• สมัชชาคุณธรรม เชื่อมโยง ท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติและ
นานาชาติ

• สถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม
• องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  และ Green Office 

• ระบบสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสังคมคุณธรรม





บทบาทและทศิทางของศนูยค์ณุธรรม

ภาคเอกช
น

ภาครฐั

สถานศกึ
ษา

สือ่มวลช
น

ประชา
สงัคม/NG

Os

สถาบนั
ศาสนา

ครอบคร ั
ว/ชุมชน

องคก์ร

สมาชกิองคก์ร

เป้าหมาย พฒันาองคก์รย ัง่ยนืดว้ยมติ ิ
คณุธรรม

เป้าหมาย สง่เสรมิใหส้มาชกิในองคก์ร
เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดา้นคณุธรรม

สมชัชาคณุธรรม
และความรว่มมอื

อาเซยีน

- ท างานคูก่บัองคก์รรบัรอง 

(MOU)

- Certified body : Coach IQA

- EQA : เหมาะสม , เชือ่ถอืได้ , 

ประสทิธผิล (outcome)

สง่เสรมิการ
พฒันามาตรฐาน
คณุธรรมของ

องคก์ร

ศนูยว์จิัยนวัตกรรมระบบพฤตกิรรมคนไทยสมชัชาคณุธรรมและความรว่มมอือาเซยีน

• บรหิารจัดการองคค์วามรูสู้ก่าร
แกปั้ญหาสงัคมและพัฒนา
พฤตกิรรมคนไทย

• วจิัยและพัฒนานวตักรรมระบบ
พฤตกิรรมไทย
- รายงานสภาวการณ์คณุธรรม

ของสงัคม 
- พัฒนามาตรฐานคณุธรรม
- นวตักรรมองคค์วามรูก้าร

ปลกูฝังสง่เสรมิคณุธรรมที่
เหมาะสมกับบรบิท (พืน้ที/่ชว่ง
วยั/กลุม่)

สื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

- Self 

regulation

- IQA

พฒันา
กระบวนการ
รบัรององคก์ร
คณุธรรม

สถาบนัพัฒนาวทิยากรคณุธรรมและ
กระบวนการรับรององคก์รคณุธรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรม
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและ Green office

K -
Transfer

พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการ

K -

Sharing

K - Creation



ความสอดคล้องเชิงนโยบาย

มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒

โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพ่ือสร้างสังคม
คุณภาพและสังคมคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ

๒๐ ปี

คกก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยใช้กระบวนการสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

แผนฯ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตและส่งเสริมใหม้ีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน
และปรามปราม

การทุจริต



แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ของสถาบัน
ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และภาควิชาชีพ 
โดยใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานและใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
( เวทีสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ)

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา



คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ชุด
ปัจจุบนั

ที่ประชุม ครม. เม่ือวันที่ ๔ ก.ย.๖๑ มีมติรับทราบการแก้ไข
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมน าเสนอ แก้ไขเพิ่มเติมให้

- อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

- ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



สรุปสาระส าคัญการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๙



องคก์รภาครีว่มจดังานฯ จ านวน  ๑๐๕  องคก์ร ประกอบดว้ย  
- ภาครฐัระดบักระทรวง ระดบักรม  ระดบักอง ๒๔ แห่ง      - องคก์รอสิระและองคก์ารมหาชน  ๑๒ แห่ง      

- รฐัวสิาหกจิ ๔ แห่ง             - ดา้นสาธารณสุข ๕  แห่ง      - ภาคธุรกจิเอกชน ๗ แห่ง  

- ภาคประชาสงัคม ๑๙  แห่ง  - ดา้นสือ่ ๖  แห่ง    - ทอ้งถิน่ ทอ้งที ่๑๓  แห่ง 

- ดา้นศาสนา ๒ แห่ง            - ภาคประชาชนและชมุชน  ๖ แห่ง  



ภาพรวมการจัดงาน
• การจัดงานครั้งนี้ มีภาคีองค์กรร่วมจัดงานทั้งสิ้น ๑๐๕ หน่วยงาน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากภาค

ประชาชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน รวม ๓,๔๙๙  คน จาก ๕๑๘ องค์กร
• ผู้เข้าร่วมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ภายในงานมีการรณรงค์สร้างกระแสให้

เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม

• เกิดการบูรณาการเชิงนโยบาย ของ ๒ คณะจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศวรรษที่ ๒๑ เพื่อผลักดันคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสาและรับผิดชอบเป็นคุณธรรมร่วมของคนไทย ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจในการท า
ความดี และได้ร่วมหาแนวทางรว่มในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง ร่วมสร้างจิตส านึกคุณธรรม
ความมีวินัย ร่วมสร้างสังคมสุจริต ยกระดับจิตอาสาสู่จิตสาธารณะ 

• มีภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีเนื้อหาด้านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และ
น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๘๖บูธ  



ภาพบรรยากาศพิธีเปิด



ผนึกก าลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรมจากนโยบายสูก่ารปฏิบัติ

นายสุวพนัธุ ์ตนัยุวรรธนะ 
ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิคุณธรรมแหง่ชาติ

ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัทน ์
ประธานคณะอนุกรรมการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 

พอเพยีง  วนิยั  สุจรติ  จติอาสา

จติสาธารณะ  รบัผดิชอบ



การประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ



ขอ้เสนอเชงินโยบายตอ่รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
• จดักลไกการปฏริปูคณะตา่งๆ ใหม้กีารบรูณาการทางนโยบายและแผนงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิ

คณุธรรมใหส้อดคลอ้งเกือ้กลู ไปในทศิทางเดยีวกนั

• การบรหิารจดัการในภาครฐัไม่ใหเ้กดิความซ า้ซอ้น แตใ่หม้กีารบรูณาการ สง่เสรมิซ ึง่กนัและกนัทัง้ใน
เป้าหมาย แผนงาน การด าเนินการ การตดิตามผลและการสนับสนุนงบประมาณ

• เจา้หนา้ทีข่องรฐั และองคก์รของรฐัท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างในการเป็นองคก์รคณุธรรมและบคุคลคณุธรรม 
สนับสนุนการด าเนินงานของชมุชนและภาคประชาสงัคม ในการขบัเคลือ่นคณุธรรม

• จดัใหม้วีาระแหง่ชาตดิา้นจติอาสา 

• ตนเองและครอบครวั : น าคณุธรรม “พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา และรบัผดิชอบ”  มาใชใ้นการ

ด าเนินชวีติ 

• หน่วยงาน  องคก์ร : พฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รคณุธรรมโดยยดึหลกัการระเบดิจากขา้งใน

• ภาคเีครอืข่ายสมชัชาคณุธรรมแหง่ชาติ : รว่มขบัเคลือ่นคณุธรรม “พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติ

อาสา และรบัผดิชอบ”อย่างเต็มก าลงัความสามารถและประสานใหเ้กดิการเช ือ่มโยงกนั 

ประกาศเจตนารมณข์องภาคเีครอืข่ายสมชัชาคุณธรรมแหง่ชาติ



รองนายกรฐัมนตร ี(ดร.วษิณุ เครอืงาม) รบัมอบขอ้เสนอและปิดงาน



สาระส าคญัและนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วษิณุ เครืองาม)
• เป็นการสืบสานคุณธรรม  รัชกาลที่ ๙ “พอเพียง  สุจริต” รัชกาลที่ ๑๐ “วินัย จติอาสา”

• ช่ืนชมแนวคิดการจัดงาน “พอเพยีง วนัิย สุจริต จติอาสา สร้างคนดสู่ีสังคม” และให้มี
การรณรงค์สร้างการรับรู้ในวงกว้าง

• รับข้อเสนอและมอบนโยบาย  ให้ศูนย์คุณธรรมน าสาระส าคัญ แนวทางการขับเคลื่อน
และข้อเสนอ ไปบรรจุในแผนแม่บทฯ ของยุทธศาสตร์ชาต ิ(ที่เสนอ สนช. ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑)

• หลักการขับเคล่ือนงานให้ส าเร็จ  ให้ยดึโยงประเดน็การท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาตด้ิานที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

• เหน็ด้วยกับการ เสนอให้เร่ือง จติอาสาเป็นวาระของชาต ิ



การประชุมวิชาการงาน“ประชารฐัร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค

ภาคกลาง
๑-๒  ก.พ. ๒๕๖๑ ณ  โรงแรม ณ เวลา จงัหวดัราชบรีุ

ภาคเหนือ 
๘-๙ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวงัจนัทน์    จงัหวดัพิษณโุลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี จงัหวดัขอนแก่น

ภาคใต้
๒-๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพีสมิหลา   จงัหวดัสงขลา

ผู้เข้าร่วมงาน ๖๒๒ คน  ๑๔๙ องค์กร 
จาก ๒๖ จังหวัด จัดนิทรรศการ ๓๒ บูธ

ผู้เข้าร่วมงาน ๕๘๙  คน  ๑๗๒ องค์กร 
จาก ๑๗ จังหวัด จัดนิทรรศการ ๑๐ บูธ

ผู้เข้าร่วมงาน ๓๘๗ คน  ๑๕๙ องค์กร 
จาก ๒๐จังหวัด จัดนิทรรศการ ๑๐ บูธ

ผู้เข้าร่วมงาน ๔๔๖  คน  ๑๓๑ องค์กร 
จาก ๑๔ จังหวัด จัดนิทรรศการ ๑๒ บูธ

ผลเชงิปรมิาณ

ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากสือ่ตา่งๆ ทัง้ส่วนกลาง

และสือ่ทอ้งถิน่มากกว่าภาคละ ๓๐๐,๐๐ ๐ คน



สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง







สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ







สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ







สมัชชาคุณธรรมภาคใต้





ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการ





แผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒



แผนการจดัสมชัชาคุณธรรมระดบัภูมิภาค ๔ ภาค

ภาคเหนือ จดัท่ีจงัหวดัสโุขทยั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จดัท่ี จงัหวดัอดุรธานี

ภาคกลาง   จดัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ภาคใต้  จดัท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราช



Time Line เวทีสมัชชาคุณธรรม/กิจกรรมส าคัญ ปี 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โค
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ประสานความร่วมมือ
ภาคีสมัชชา 4 ภาค

สมัชชาภาคเหนือ
(24-25 ม.ค. 62)

สมัชชาภาคอีสาน
(11-12 ก.พ. 62)

สมัชชาภาคกลาง
( 21-22 มี.ค. 62)

สมัชชาภาคใต้
(28-29 มี.ค.62)

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
คร้ังที่ 10 (9 มิ.ย. 62)

ติดตาม ขยายผล
ในองค์กร / พื้นท่ี

เตรียมหลักสูตร / เปิดรับสมัคร อบรมภาคเหนือ 100 คน
( 9-10 ม.ค. 62)
อบรมภาคอีสาน 100 คน
(28-29 ม.ค. 62)

อบรมภาคกลาง 100 คน
(18-19 ก.พ. 62) อบรมภาคใต้ 100 คน

(27-28 ก.พ.62)

เวทีขยายผล 1 (125 คน)

เวทีขยายผล 2 (125 คน)

เวทีขยายผล 3 (125 คน)

เวทีขยายผล4 (125คน)

เวทีเตรียมการ /ยกร่างแนวทาง/
ข้อเสนอสมัชชาภาคี ใน 4 ภาค



รายละเอียด
ระยะเวลาด าเนินงาน

หน่วยงานภาคีภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้
๑. ประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจและหารือ

ในพืน้ท่ีในการจัดงานสมัชชาฯ (๑  ครัง้)     
๑๖ ต.ค. ๖๑ ๑๘ ต.ค. ๖๑ ๑ พ.ย. ๖๑ ๓๐ ต.ค. ๖๑ - วธจ. และภาคีหลกั จากภาค

สว่นตา่งๆ ในจงัหวดัเปา้หมาย
๒. เวทีเตรียมการจัดงานจัดสมัชชาฯร่วมกับภาคี
เครือข่าย  (จ านวน ๕๐- ๘๐ คน)

๒๐ พ.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ พ.ย. ๖๑ - ผู้วา่ฯ  สนง.จงัหวดั และวธจ. 
ทกุจงัหวดัในแตล่ะภมูิภาค
- หนว่ยงาน องค์กรในพืน้ท่ี

๓. เวทีเตรียมความพร้อมและยกร่างข้อเสนอการจัด
งานสมัชชาคุณธรรม ระดับภูมิภาค (จ านวน ๘๐- ๑๐๐ 
คน) 

ต้นเดือน ธ.ค. ๖๑ กลางเดือน ธ .ค. ๖๑ กลางเดือน ธ.ค. ๖๑ เดือน ม.ค. ๖๒ - ผู้วา่ฯ สนง.จงัหวดั และวธจ. ทกุ
จงัหวดัในแตล่ะภมูิภาค
- หนว่ยงาน องค์กรในพืน้ท่ี

๔. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
(จ านวน ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน)

๒๔-๒๕ ม.ค. ๖๒
จ.สโุขทยั

๑๑-๑๒ ก.พ.๖๒
จ.อดุรธานี

๒๑ -๒๒ มี.ค. ๖๒
จ .พระนครศรีอยธุยา

๒๘-๒๙ มี.ค. ๖๒
จ.นครศรีธรรมราช

- แกนน าจากทกุจงัหวดัในแตล่ะ
ภาค และหนว่ยงาน องค์กรใน
พืน้ท่ีและสว่นกลาง

๕. เวทีสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค ประมาณเดือน 
ก.พ. ๖๒

ประมาณเดือน 
มี.ค. ๖๒

ประมาณเดือน 
มี.ค. ๖๒

ประมาณเดือน 
เม.ย. ๖๒

- สนง.จงัหวดั และวธจ. ทกุ
จงัหวดัในแตล่ะภมูิภาค

๖. การขับเคล่ือนงานตามมตสิมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาคและการขับเคล่ือนตามแผนปฏิบัตกิาร

ตอ่เน่ือง ตอ่เน่ือง ตอ่เน่ือง ตอ่เน่ือง หนว่ยงานในพืน้ท่ี 

๗. การรวบรวม ถอดบทเรียน สังเคราะห์ข้อมูลการ
ขับเคล่ือนแต่ละภูมิภาค  น าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาต ิครัง้ท่ี ๑๐  (ม.ิย. ๖๒)

ม.ค.- ม.ิย.๖๒ ม.ค.- ม.ิย.๖๒ มี.ค.- มิ.ย.๖๒ มี.ค.- มิ.ย.๖๒ กลไกคณะท างานสมชัชา
ภมูิภาค + ศนูย์ฯ

๘. การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต ิครัง้ท่ี ๑๐ เดือนมิถนุายน ๒๕๖๒

แผนการจดัสมชัชาคุณธรรมระดบัภูมภิาค



กระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละภูมิภาค 

๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายภายในจังหวัดศูนย์กลางการด าเนินงานในแต่ละ
ภูมิภาคเพื่อก าหนดแนวทางความร่วมมือ และจัดตั้งกลไกคณะท างานขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค

๒. ส ารวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรม ต้นทุนคุณธรรมในแต่ละภูมิภาคเป็นข้อมูลน าเข้ากระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

๓. ประชุมสร้างความเข้าใจ และวางแผนการจัดงานสมัชชาฯ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดน าร่อง ๕-๑๐ 
จังหวัด ในแต่ละภูมิภาค (จ านวน ๑ - ๒ ครั้ง) 



กระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละภูมิภาค (ต่อ) 

๔. จัดเวทีเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ก่อนจัดงาน จ านวน ๑ ครั้ง)

๕. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ( จ านวน ๑ ครั้ง) 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ/ประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชา
คุณธรรมแต่ละภูมิภาคสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค  

๗. การติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลน าสู่เวที
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 



การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เม่ือวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี

เขา้รว่มประชมุ จ านวน ๓๔ คน รวม ๑๔ หน่วยงาน 



วัตถุประสงค์การจัดงาน
 เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องคก์ร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขบัเคล่ือน

และพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนท่ี
 เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) สู่การปฏิบติัและน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กร
เครือข่ายคุณธรรม

 เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีทั้ งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมชัชาคุณธรรม 

ขยายผลการขบัเคล่ือนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี ๙ 
และสร้างกระแสรณรงคคุ์ณธรรม ๕ ประการ ไดแ้ก่ พอเพียง วนิยั สุจริต จิตอาสา และรับผดิชอบ  



เป้าหมายการจดังาน
1. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการ การท างานรว่มกัน 

ระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลาง
และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้  ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

2. หน่วยงานรับผิดชอบหลักการจัดท าแผนแม่บทสง่เสรมิคุณธรรมในระดับจังหวัด 
สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ 
กรณีศึกษาด้านการสง่เสรมิคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมภาคใต้ อย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน



เป้าหมายการจดังาน
4.  มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ ์และรว่มลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสงัคม
คุณธรรมและน ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา และรับผิดชอบขององค์กรภาคี เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม

5   คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ  และน าผลการด าเนินงาน
กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาภาคใต้ 
ไปขยายผล/ยกระดับเป็นนโยบาย



ขอ้สรุปการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต ้
(เม่ือวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)  ณ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช





ขอ้สรุปการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต ้
(เม่ือวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)  ณ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดันครศรีธรรมราช

หลกัคิดและเป้าหมายการท างาน
- การเชญิชวนคนมาท าความด ีการย า้ใหค้นท าความด ีการยกย่องเชดิชคูนท าด ีการเช ือ่มโยงคนท าด ีและการขยาย

ผลใหค้นท าดมีากขึน้ 

- เวทสีมชัชาคณุธรรมเป็นพืน้ทีก่ลางของภาคทีกุภาคส่วนมารวมตวักนัเป็นเครอืข่ายท าความดแีละน าเสนอความดี

รว่มกนั และจะเป็นตวัก าหนดการขบัเคลือ่นงาน และไปตอบโจทยเ์ป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

- จะตอ้งมขีอ้มูลตวัช ีว้ดัทีช่ดัเจน และตอ้งตัง้เป้าหมายเดยีวกนั ในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค ตอ้งขบัเคลือ่นเป็นขบวน

ทกุๆ องคาพยพ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน 

- ตอ้งเป็นเวททีีม่คีณุคา่ น าพาหรอืเชญิชวนคนท าดมีารว่มกนัเพือ่ขบัเคลือ่นหรอืแกไ้ขปัญหาดว้ยคณุธรรม ซึง่ทกุ

ภาคส่วนตอ้งเขา้มาเป็นหุน้ส่วนกนั ตอ้งคน้หาตน้ทุนความดแีละรว่มกนัก าหนดรปูแบบในการ “รอ้ยเช ือ่มโยงพลงัจงัหวดั

นครศรธีรรมราชและภาคใต”้

- ขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม ดว้ย “ความด ีความสามารถ และความสขุ” โดยตอ้งจดังานใหค้นเขา้มารว่มดว้ยใจ  รอ้ย

เช ือ่มโยงพลงัความด ีรอ้ยภาคสีรา้งเครอืขา่ยคณุธรรมในระดบัต่างๆ โดยมุ่งใหเ้กดิการขยายในทกุภาคส่วน  

- ขบัเคลือ่นบนพืน้ฐาน  “พหวุฒันธรรม”  น ามาประยุกตร์ว่มกบัการส่งเสรมิคณุธรรมขบัเคลือ่นหน่วยงาน องคก์ร 

ชมุชน สู่สงัคมคณุธรรมอย่างเป็นรปูธรรมในอนาคต



สถานที ่ รปูแบบ เน้ือหาการจดังานสมชัชาคณุธรรมภาคใต้
วนัทีจ่ดังาน : ชว่งเดอืนมนีาคม ๒๕๖๒  สถานทีท่ีค่ดัเลอืกมา ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์หอประชมุโรงละครองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช โรงแรมทวนิโลตสั โรงแรมแก

รนดฟ์อรจ์นู เป็นตน้

รูปแบบกจิกรรม : ประกอบดว้ย เวทนีโยบาย / เวทวีชิาการและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้/ การแสดงผลงานและขอ้เสนอ
เชงินโยบาย / การมอบประกาศนียบตัรเชดิชเูกยีรตใิหก้บัหน่วยงานภาคผีูส้นับสนุนการจดัสมชัชาคณุธรรมภาคใต ้/
กจิกรรมสาระบนัเทงิ เชน่ โนราห ์หนังตะลงุ ลเิกฮูล ู/ กจิกรรมทีม่ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกนั และกจิกรรมตลาดนัดคณุธรรม 

เชน่ องคก์รน า / บรษิทัเอกชน / ชมุชน น าอาหารและน ้ามาแจก เด็กเยาวชนมาเล่นดนตรหีรอืจดักจิกรรม น าป่ินโต
มารว่มกนั จติอาสาเก็บขยะ ลา้งจานลา้งใจ เป็นตน้

ธมีงาน : น าเสนอเร ือ่งการขบัเคลือ่น ๕ คณุธรรม พอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา และรบัผดิชอบ / การเปิดพืน้ทีใ่หท้กุ
ภาคเีครอืขา่ยมาเชือ่มโยงรอ้ยเครอืข่ายเขา้ดว้ยกนัดว้ยคณุธรรม / ความด ีความสามารถ และความสขุ / ส่งเสรมิ
คณุธรรมในสงัคมโดยพหวุฒันธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน ๕๐๐ – ๘๐๐ คน  โดยแบ่งคนเป็น ๒ กลุ่ม คอื ๑) แกนน าขบัเคลือ่น จาก ๑๔จงัหวดัๆ ละ 

๑๐ คน  ๒) เครอืขา่ยจากหน่วยงานรว่มจดั  โดยเฉพาะตอ้งมกีลุ่มเป้าหมายใหค้รอบคลมุทุกกลุ่ม ไดแ้ก ่ภาครฐั 

เอกชน ประชาสงัคม เด็ก เยาวชน การศกึษา เครอืขา่ยดา้นศาสนา กลุ่มสตร ี สือ่มวลชน และประชาชนทัว่ไป  



ความร่วมมอืและบรูณาการการจดังานสมชัชาคณุธรรมภาคใต้
- หน่วยงานภายในจงัหวดัมคีวามพรอ้มและยนิดใีหค้วามรว่มมอืเป็นเจา้ภาพรว่มจดังาน  

- ควรก าหนดเป้าหมายคนมารว่มงานใหช้ดัเจน และมกีารแบ่งงานว่าแต่ละหน่วยจะรบัผดิชอบส่วนงานไหน เป็นการ

ก าหนดเป้าหมายเพือ่การบรหิารงานใหเ้กดิการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

- หน่วยงานรว่มจดัมบีทบาทในการสรา้งองคก์รคณุธรรม โดยน าสิง่ทีท่ าดอียู่แลว้มาแสดงในงาน   

กลไกและกระบวนการการท างาน
- การจดัสมชัชาคณุธรรมตอ้งมภีาคตี่างๆ มารว่มคดิรว่มท า ตอ้งมกี าหนดบทบาททีช่ดัเจน จดัท าแผนปฏบิตักิาร และ

แผนการประชาสมัพนัธเ์พือ่ขบัเคลือ่นใหช้ดัเจน มกีารสรา้งการรบัรูแ้ละขบัเคลือ่นไปพรอ้มกนั 

- ตอ้งมตีวัช ีว้ดัการจดังาน มเีป้าหมายทีช่ดัเจน คน้หาตน้ทนุความด ีและรอ้ยเช ือ่มโยงพลงัจงัหวดันครศรธีรรมราชและ

ภาคใต ้

- เวทสีมชัชาคณุธรรมเป็นพืน้ทีก่ลาง โดยน าพาทกุภาคมีารว่มพูดคยุปรกึษาหารอืกนัและขบัเคลือ่นคณุธรรมทีท่กุภาคี

ท าอยู่แลว้ ซ ึง่ใครจะท าเร ือ่งดแีบบไหนสามารถเขา้มามสี่วนรว่มไดห้มดและจะมฉัีนทามติทิีจ่ะด าเนินการขบัเคลือ่นรว่มกนั เป็น

พืน้ทีใ่หค้นทีท่ าความดมีาเล่าสู่กนัฟัง



ภาคีและกลุ่มเป้าหมายทีค่วรเชิญมาร่วมงาน
เครอืขา่ยทีเ่สนอมาเพิม่ ประกอบดว้ย มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรธีรรมราช, 
เครอืขา่ย OTOP, เครอืขา่ยกองทนุสตร,ี กลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ, ผูน้ าอาสา
พฒันาชมุชน, พุทธสมาคมนครศรธีรรมราช, เจา้คณะอ าเภอทกุอ าเภอ ทัง้ฝ่าย

มหานิกายและธรรมยตุ, ส านักงานการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัจงัหวดั
นครศรธีรรมราช, เครอืขา่ยอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

นครศรธีรรมราช และกลุม่เด็กและเยาวชนตา่งๆ



กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

บุคคล / องค์กร
ที่ก าหนดนโยบาย

เครือข่ายประชารัฐ
ส่งเสริมคุณธรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กลุ่มเด็ก/เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการส่งเสริมฯ
ระดับจังหวัด /ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ฯ

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจ / เอกชน
ภาคประชาสังคม

สมาคม / สมาพันธ์ 
ด้านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัดและภูมิภาค

เด็ก / เยาวชน
ประชาชนทั่วไป

A B C D

หน่วยงานภูมิภาค /
ท้องถิ่น/

หน่วยงานอิสระในพื้นที่



ภาพรวมกิจกรรม

กิจกรรม
บันเทิง๕

๔การยกย่อง
เชิดชู

๒
เวที

วิชาการ

๓ การแสดง
ผลงาน

๑ เวที
นโยบาย



ผลลัพธ์

สังคมเกิดการ
ขับเคลื่อนคณุธรรม 

“พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา” 

มีความเข้าใจ
กระบวนการส่งเสริม

คุณธรรมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยงาน 

น านโยบายด้านคุณธรรม 
จริยธรรมไปสู่การพัฒนา

จนสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

องค์กรเครือข่ายได้รับ
การพัฒนา ยกระดับ
และเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกัน



ประเดน็แลกเปลีย่นกลุ่มย่อย (โจทยใ์หม่)

๑. ความเส่ียงด้านสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมของคน
ในพื้นที่ภาคใต้ (เลือกมา ๓ เรื่อง)  

๒. มีต้นทุนคุณธรรมความดีใดในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(ตัวอย่างต้นแบบ / ต้นทุนคุณธรรม / ผลส าเร็จจากการขับ
เคลื่อนที่ผ่านมา)  

๓. เครือข่าย / องค์กร / จังหวัดอาสาน าสิ่งใดมาสนบัสนุน /
ให้ความร่วมมือในงานสมัชชาภาคใต้ 



กลุ่ม ๑ หน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่ม ๒ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
กลุ่ม ๓ สตูล พัทลุง ตรัง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา

แบ่งกลุ่มย่อย



วทิยากรกระบวนการกลุ่มย่อย โดย ทมีวชิาการศนูยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) 

กลุม่ที ่๑ : นายบุญญานนท ์ศรโีท และนายกตตนค์ณพศ หลวงธาดาวรกุล 

กลุม่ที ่๒ : นางสาวน า้ฝน พนัธะวงค ์และนางสาวภทัทริา วิรยิะสกลุธรณ ์

กลุม่ที ่๓ : นางสาวธญัลกัษณ ์ศรสีงา่ และนางสาวจรีะวรรณ ์ บรรเทาทุกข ์

นายยงจริาย ุอปุเสน : วเิคราะห ์สรปุภาพรวมการน าเสนอ 



ผลการประชมุกลุ่มย่อย  ๓ กลุ่ม

(ขอ้มูลจากการน าเสนอ)



น าเสนอกลุ่มที่ ๑  ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช



กลุ่มที่ ๒ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ 



กลุ่ม ๓ สตูล พัทลุง ตรัง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา



(รา่ง) การแตง่ต ัง้คณะกรรมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคใต ้

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ



(รา่ง) การแตง่ต ัง้คณะกรรมการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคใต ้



ระหวา่งวนั พฤหสับดทีี ่๒๘ มนีาคม ๒๕๖๒  - วนัศุกรท์ี ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒

ณ ศาลาประชาคม โรงละคร  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครศรธีรรมราช

วนัเวลา สถานทีก่ารจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต้





ก าหนดประเดน็หลกัการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต้

งานสมชัชาคณุธรรมภาคใต ้ภายใตแ้นวคดิหลกั

“รวมพลงัขบัเคลือ่นสงัคมคุณธรรม : …………………………”

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ  หนา้ ๑๕ -๑๘ 



(รา่ง) ก าหนดการจดังานสมชัชาคุณธรรมภาคใต ้

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชมุ  หนา้ ๑๙ -๒๑ 



การจดันิทรรศการ  “ตลาดนดัคณุธรรม”

รายชือ่หน่วยงาน (ตามเอกสารประกอบการประชมุ หนา้ 47 -50

โซน ๑ นิทรรศการกลาง

โซน ๒ กระบวนการสง่เสรมิคณุธรรม 

- องคก์รเครอืขา่ยในจงัหวดันครศรธีรรมราช

- จงัหวดัรว่มจดั ๑๓ จงัหวดัภาคใต ้

โซน ๓ เครอืขา่ยองคก์รคณุธรรมตน้แบบ (ทีข่บัเคลือ่นรว่มกบัศนูยค์ณุธรรมมาตอ่เน่ือง)

โซน ๔ ลานกจิกรรม/เวทยี่อย

โซน ๕ ผูส้นับสนุนสิง่ของ/อาหาร/เคร ือ่งดืม่

โซน ๖ ผลติภณัฑส์นิคา้พืน้บา้น



กลุ่มไลน ์สมชัชาคุณธรรมภาคใต้



ฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กรมการศาสนา 
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“สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” 
จากผลการส ารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” เมื ่อปี 2559 โดยศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นิด้าโพล” พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้าน
คุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย มากที่สุด คือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น
และคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความมีระเบียบวินัย 
รองลงมาความซื ่อสัตย์ สุจริต ซึ ่งปัญหาการทุจริต คอร์รัปซั ่น เป็นสถานการณ์ปัญหาที ่รุนแรงและมี
ผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมที ่รุนแรง เป็นสาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื ่อมถอยของสังคม ท าให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ า และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI (Corruption 
Perception Index ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน) ของประเทศที่ตกต่ าอย่างน่าใจหาย โดยเมื่อปี 2560 
ประเทศไทย ได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับ 96 จากทั้งหมด 180 ประเทศ 
ร่วมกับ ประเทศบราซิล โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ปานามา เปรู และแซมเบีย
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

และให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประชาชน ประกอบกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อก าหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรการ กฎหมาย 
และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมล้ าในสังคม 
สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ที่มีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดคนดีสังคมดี โดย เน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีท่ีเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้มีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น
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ูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" 
ศูนย์คุณธรรม กรมการศาสนา และ ปปช. จึงร่วมกันพัฒนาโครงการอบรมหลักสูตร 

"วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" โดยมี ปปช. ได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการ 
เพื ่อยกระดับขีดความสามารถของผู ้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการ
ประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มี
ความพร้อมในการขยายผล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนาตนเอง
เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพื่อสร้างคนดีสังคม
ดีในประเทศไทยต่อไป
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321
พัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและ
ประชาสังคมให้มีความ

เป็นผู้น าด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและต่อต้านการ
ทุจริต และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และขยายผล
ด าเนินกิจกรรมในองค์กร

จัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม และ เป็นแหล่งบ่ม
เพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถ

เผยแพร่ และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรตนเอง 

เพื่อให้กระจายครอบคลุมไปทุก
กลุ่มสาขาอาชีพ

จัดท าองค์ความรู้ 
เพื่อขยายผลต่อ

ยอดเครือข่ายการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
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ูตร คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม

จังหวัด

ธรรมาภิบาลจังหวัด ปปช. จังหวัด
สภาพลเมือง

สภาองค์กรต าบล
สภาองค์กรชุมชน 

และประชาชนทั่วไป

ภาคประชาสังคม
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คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
• มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านทุจริต
• เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และมีภาวะผู้น า
• มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
• มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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4

2

ภาคกลาง (อยุธยา)
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (อุดรธานี)
วันที่ 28 – 29 มกราคม 2562
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน

*หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน

3

ภาคเหนือ (สุโขทัย) 
วันที่ 7 – 8 มกราคม 2562
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คน

1
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โครงการอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต"
ช่วงวัน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ช่วงเย็น
วันที่ 1  เปิดการฝึกอบรม (ท าความรู้จักกัน)

 อบรม “หลักการคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน”
โดย พลเอกศรุต นาควัชระ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์

 อบรม เร่ือง
กระบวนการ, 
เคร่ืองมือการส่งเสริม
คุณธรรมท่ีเหมาะสม
กับบริบทสังคม  
- โครงงานคุณธรรม
- องค์กรคุณธรรม
- ชุมชนคุณธรรม
- การพัฒนาเชิงพื้นที่

 กิจกรรมคุณธรรม
- ละครคุณธรรม
- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- ร้องเพลง /  

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์

วันที่ 2  ทบทวนกิจกรรมวันแรก
 วางแผนการด าเนินงาน 

(ท่ีจะน ากลับไปปฏิบัติในองค์กร / พื้นท่ี)
 น าเสนอ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ปปช., กรมศาสนา
และศูนย์คุณธรรม ฯลฯ

 ปาฐกถา “เติมพลัง”
 มอบคู่มือ / ของที่

ระลึก
ใบประกาศ

 ถ่ายภาพร่วมกัน
 ท าเนียบวิทยากร 

(Line, FB)

• ปิดกิจกรรม
ฝึกอบรม

*หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

2 วัน
1 คืน
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1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังคุณธรรม จ านวน 400 คน

2. เกิดแผนปฏิบัติในการลดปัญหาการทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม และมีต้นแบบที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ร้อยละ 
80 ของผู้แทนหน่วยงาน / องค์กร ที่มาเข้าร่วม
โครงการ

3. มีชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา
วิทยากร จ านวน 2 ชุดความรู้ (ชุดความรู้การส่งเสริม
คุณธรรมการต่อต้านทุจริต และชุดความรู้การพัฒนา
องค์กรคุณธรรม)

4. มีผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีขยายผล ภาคละ 125 คน 
รวม 4 ภาค = 500 คน

1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง 
ความอาย และไม ่ทนต ่อการท ุจร ิต  รวมทั ้งการ
ประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตใน
ภาคประชาชน 

2. ผู ้เข ้าร ่วมอบรมและองค์กรม ีความรู ้ด ้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการ
ทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง
และขยายผลองค์กรอื่นๆ

4. เก ิดแหล่งเร ียนรู ้และเคร ือข่ายในการส่งเสร ิม
ค ุณธรรมและการลดป ัญหาการท ุจร ิตและการ
ประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งมีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่ง
ต่อชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป

เชิงคุณภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ
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้รับ1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังคุณธรรม จ านวน 400 คน

2. เกิดแผนปฏิบัติในการลดปัญหาการทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม และมีต้นแบบที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ร้อยละ 
80 ของผู้แทนหน่วยงาน / องค์กร ที่มาเข้าร่วม
โครงการ

3. มีชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส าหรับการพัฒนา
วิทยากร จ านวน 2 ชุดความรู้ (ชุดความรู้การส่งเสริม
คุณธรรมการต่อต้านทุจริต และชุดความรู้การพัฒนา
องค์กรคุณธรรม)

4. มีผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีขยายผล ภาคละ 125 คน 
รวม 4 ภาค = 500 คน

1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย 
และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคม
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชน 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมและองค์กรมีความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมาก
ขึ้น 
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง
และขยายผลองค์กรอื่นๆ
4. เกิดแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในการส่งเสริม
คุณธรรมและการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติ
มิชอบ พร้อมทั้งมีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อชุมชน
อื่นๆ ในระยะต่อไป

เชิงคุณภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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