
งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลางรวมพลงัประชารัฐ
ขับเคลือ่นความดี ตามวถิีพอเพยีง

วนัที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า และมหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  จังหวดัฉะเชิงเทรา
โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบัจังหวดัฉะเชิงเทรา

และองค์กรภาคีเครือข่าย ๙ จังหวดั



“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓



สภาพปัญหา

วดีทีศัน์สถานการณ์คุณธรรมประเทศไทย

Poll สถานการณ์คุณธรรมภาคกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙





ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา



• ยทุธศาสตร์ การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน
• ยทุธศาสตร์ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางสังคม

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๕

มั่งคัง่

ยัง่ยนื

มั่นคง

 บริหารประเทศดว้ยหลกั
ธรรมภิบาล
 สงัคมปรองดอง สามคัคี

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
 ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 สร้างทุนมนุษย ์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางสงัคม



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

จุดเน้นการพฒันา
“การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานของ
สังคม คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคนดี  มี สุขภาวะที่ดี  มี
คุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวินัย มีจิตส านักที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม”

เป้าหมาย
คนไทยมคุีณลกัษณะคนไทยทีส่มบูรณ์ เป็นพลเมอืงทีต่ืน่รู้ 

ตัวช้ีวดั 
ประชาชนมกีารประพฤติปฏิบตัิทีส่ะท้อนการมคุีณธรรมจริยธรรม
เพิม่มากขึน้



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สภาพสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
 ปรับฐานคิดคนใหแ้ยกแยะประโยชน์ส่วนตน-ส่วนรวม
 สร้างระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือตา้นทุจริต
 ประยกุตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเคร่ืองมือตา้นทุจริต

ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตในเชิงรุก



ค าแถลงนโยบายรัฐบาล

ขอ้ ๓.๖ จดัระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนทัว่ไป 
โดยใชค้่านิยมหลกั ๑๒ ประการ



แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑

วิสัยทัศน์ : สังคมไทยมีคุณธรรม
เป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต
สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกัน
ด้วยความสันติสุขในประเทศไทย 
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างยัง่ยนื



วดีทิัศน์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑



ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วสัิยทศัน์ “เป็นองคก์รกลางในการขบัเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

เป้าหมาย
“ประชาชนมีจิตส าน กและพฤติกรรม 

เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ”  
 
 

                              
 
 
 
 



โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ



พอเพยีง หมายถึง ความพอเพียงในการด าเนินชีวติ
แบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใชค้วามรู้ในการตดัสินใจอยา่ง
รอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง 
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี 

รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง



วนัิย หมายถึง การยดึมัน่และรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตน 
ทั้งวนิยัต่อตนเองในการผลกัดนัชีวติใหก้า้วหนา้ 
วนิยัต่อองคก์ร สงัคม ปฏิบติัตามจริยธรรม  

จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย



สุจริต หมายถึง ความซ่ือตรง ความซ่ือสตัยสุ์จริต ยดึมัน่ 
ยนืหยดัในการรักษาความจริง ความถูกตอ้ง ความเป็นธรรม
ทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซ่ือตรงแลว้ ตอ้งกลา้
ปฏิเสธการกระท าท่ีไม่ซ่ือตรง ไม่ซ่ือสตัยข์องบุคคลอ่ืน

ท่ีจะท าใหส่้วนรวมเกิดความเสียหาย



จิตอาสา หมายถึง การเป็นผูท่ี้ใส่ใจต่อสงัคมสาธารณะและ
อาสาลงมือท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง อนัมิใช่หนา้ท่ีของตน 

ดว้ยความรัก ความสามคัคี เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น ของสงัคม 
ของประเทศชาติ โดยมิไดห้วงัผลตอบแทน ท าความดีเพื่อความ
ดี  เอ้ืออาทรต่อคนร่วมสงัคม ท าอยา่งสม ่าเสมอจนเป็นนิสยั 



สมัชชาคุณธรรม : กลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

สมชัชาคุณธรรม
เป็นเวทกีลาง



สมัชชาคุณธรรม 
  ็น วที    ข       ข่ ยที ข บ      น        ว  

ดีท  ภ   ่วนข        ท ้ ภ    ฐ ภ     ชน ภ    ะช 
      แ ะภ    ะช ชน ท ้ ที   ็นนิติบ    แ ะ ิใช่นิติ
บ      พ   แ     ี ยน  ียน  ้ ติดต    ว   ้ วหน้     หนด
ทิศท  แ ะ   พ ฒน นโยบ ย      ะใน   ข บ      น  น
ด้ น        ว  ดีให้  ด  ้    บแผนแ ่บท ่    ิ 
       แห่ ช ติ แ ะ     ์  ้  จิต   นึ  แ ะ    ี ่วน
 ่ว ข       ใน   พ ฒน         จ ิย    ใน     ไทย 



วดีทีศัน์สมัชชาคุณธรรมคร้ังที่ ๘



ประกาศเจตนารมณ์สมชัชาคุณธรรมแห่งชาตคิร้ังที ่๘









การขับเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเทศ ๔.๐





ส่ิงทีจ่ะได้จากการประชุมกลุ่มย่อย

 แนวทางการขบัเคล่ือนคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินยั 
สุจริต จิตอาสา” สู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริง ของแต่ละเครือข่าย

ความมุ่งมัน่/เจตนารมณ์ ท่ีเครือข่ายแต่ละเครือข่ายจะท า
 เพ่ือใหเ้ครือข่ายท างานได ้มีขอ้เสนอต่อใครอยา่งไร?



กลุ่มย่อย

๔ เครือข่าย ระหวา่งเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

เครือข่าย สถานที่

๑. องค์กรภาครัฐ ห้องบุษราคมั ช้ัน ๒

๒. ภาคธุรกจิ เอกชน ห้องไพลนิ ช้ัน ๑

๓. ภาคประชาสังคมและชุมชน ห้องเพทาย ช้ัน ๓

๔. เครือข่ายเด็กและเยาวชน ห้องโกเมน ช้ัน ๒



แนวทางการเช่ือมโยงสู่การของเครือข่ายต่าง   
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

๑. การสร้างการรับรู้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
คุณธรรม พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสาในเครือข่ายต่าง ๆ
๒. ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงองคก์รขบัเคล่ือนคุณธรรมประเภทต่าง 
ๆ เป็น เครือข่ายองคก์รส่งเสริมคุณธรรม
๓. พฒันาแกนน าดา้นการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นกลไกการเผยแพร่
และสนบัสนุนการขบัเคล่ือนคุณธรรม
๔ .  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและเครือข่าย เพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้การขบัเคล่ือนคุณธรรม รวมทั้งการ
สร้างเป้าหมายร่วมของแต่ละเครือข่าย



๕. คน้หาและจดัให้มีการยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร พื้นท่ีส่งเสริม
คุณธรรม ท่ีเป็นตัวอย่าง ต้นแบบเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และแรง
บนัดาลใจ
๖. ส่งเสริมให้เครือข่ายต่างๆ จัดท าแผนหรือแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง วินยั สุจริต จิตอาสาของแต่ละเครือข่าย
๗. สร้างตน้แบบและแหล่งเรียนรู้ดา้นคุณธรรม โดยเลือกเอาองคก์ร
หรือพื้นท่ี ท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง หรือมีทุนเดิมอยูแ่ลว้
๘. ส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์หรือตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ของแต่ละกลุ่มหรือเครือข่ายแต่ละประเภท
๙. จัดให้มีระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการขับเคล่ือน
คุณธรรมในระดบัเครือข่ายและจงัหวดั



ข้อเสนอในการสนับสนุนการขบัเคลือ่น
คุณธรรมในพืน้ที่

ข้อเสนอต่อรัฐบาล
 รัฐบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกาศ

นโยบายให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสาเป็นวาระแห่งชาติ  โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน



ข้อเสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานในพืน้ที่
 ผู้ว่าราชการจงัหวดั ก าหนดการขบัเคลื่อนคณุธรรม พอเพียง วินยั 

สจุริต จิตอาสาเป็นวาระการพฒันาของจงัหวดั โดยสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในทกุกระบวนการขบัเคลื่อนโดยภาค
ประชาชน ประชาสงัคมมีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อน ภาครัฐ
สนบัสนนุ และมีการจดัระบบงบประมาณให้เอือ้ตอ่การขบัเคลื่อน
คณุธรรมในจงัหวดั

 หน่วยงานส่งเสริมทัง้ในภาครัฐ และเอกชนบูรณาการและปรับ
แผนงานงบประมาณให้เกิดการเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 
ท างานน้อยแตไ่ด้ผลมากขึน้



 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รณรงค์
สร้างการรับรู้แปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้ทั่วถึ งและ
สนับสนุนข้อมูล ความรู้  สื่อ และเคร่ืองมือ เช่น ตวัชี ว้ดักลางของ
คณุธรรมสี่ประการ

 สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินเข้ามามีบทบาท สนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนคณุธรรมในด้านวิชาการ ความรู้ และการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของเครือข่ายตา่ง ๆ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้า



ข้อเสนอต่อศูนย์คุณธรรม
 ให้ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและ

จงัหวดั เพื่อท าให้เกิดการรณรงค์ และขบัเคลื่อนสงัคมคุณธรรมอย่าง
ตอ่เน่ือง


