
 
 

สรุปสาระส าคัญการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

ภายใต้แนวคิด“๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” 
วันศุกร์ที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น.  

ณ ห้องประชุมแม็คโนเลีย ๒-๓ ชั้น ๔ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย 

 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงานเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด              “๑ 
ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”  มีแผนจัดงานในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 และ
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรี
ปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ชี้แจงความเป็นมา สาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอกรอบ
แนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้ งที่  ๑๐ มีทีมงาน ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลุ่มเครือข่าย  

การประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่าย และน าเสนอผล
เชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก 
และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย และเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ในการน าเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน 
องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพ่ือสร้างการรับรู้ และขยายผลในวงกว้าง พร้อมติดตามรายงานผล
การขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา การขยายผลสู่การ
ปฏิบัติในระดับภูมิภาค และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป 

กระบวนการประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพ่ือบูรณาการความร่วมมือ และหาแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย 6 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่าย
องค์กรภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน กลุ่มเครือข่าย
องค์กรทางศาสนา กลุ่มเครือข่ายองค์กรการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน ด าเนินการโดยทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายหลังการระดมความเห็นของแต่เครือข่ายได้น าเสนอ
ผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยประกอบด้วยสถานการณ์คุณธรรม แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม และหารือ
รายละเอียดรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ และการบูรณาการความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย มีสาระส าคัญการประชุมดังนี้  
  



น าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเครือข่าย         
โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ  ทีมวิชาการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล   
 สถานการณ์คุณธรรม เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม 

โลกเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงถึงปัจจัยหลักและความ
ท้าทายในโลกศตวรรษใหม่ ดังที่พบว่ามีการน าเทคโนโลยีมาแทนที่งานที่ซ้ าซากจ าเจ  มีตลาดแรงงานทีเ่ชื่อมกันใน
ระดับโลก  โลกเข้าสู่สังคมความรู้ มีโครงสร้างองค์กรเป็นแนวราบกระจายการตัดสินใจ หลายฝ่ายเห็นความส าคัญ
ของการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ สร้างทางเลือกคุณภาพ สร้างระบบข้อมูล และสร้างการมีส่วนร่วม พบว่า
หลายประเทศมีการวางยุทธศาสตร์ของตน เพ่ือให้เห็นทิศทางของประเทศว่าจะก้าวไปในทิศทางใด มีเป้าหมายที่
ชัดเจนเป็นตัวก าหนด ทั้งแผนงาน เงินและคน โดยยึดกรอบการท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งสิ่งที่เราท า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร โลกสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว คนไทยต้องมีความพร้อม มีศักยภาพ 
ต้องรับมือกับโลกใหม่ให้ทัน ร่วมพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย พัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : มีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความ
ร่วมมือประชารัฐเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  : มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านคุณธรรม  

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 : คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

สมัชชาคุณธรรม : เป็นเครื่องมือ กลไก นวัตกรรมทางสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรม  เป็นการประชุมอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมเพ่ือ
การตัดสินใจร่วมกัน เป็นพ้ืนที่ในการเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างภาคีสมัชชาคุณธรรม  การปะทะสังสรรค์ และการน าเสนอ
งานของมวลหมู่สมาชิกสมัชชา  ร่วมด าเนินการ ติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยการประชุมวันนี้
จะใช้กระบวนการสมัชชาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม  ภาคีเครือข่ายต่างเป็นเจ้าของสมัชชาคุณธรรมร่วมกัน  และมี
เป้าหมาย ทิศทางร่วมกัน คือ เกิดพลังขับเคลื่อนมติ/ข้อตกลง/ข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมกันในการพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาที่ยากและซับซ้อน  ในวันงานจะเกิดมติสมัชชาคุณธรรมเพ่ือร่วมมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ผลที่เกิดขึ้น
จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ผ่านมา ๙ ครั้ง เกิดการขับเคลื่อนทั้งระดับนโยบายสู่ระดับพ้ืนที่ เช่น มติ
ครม. และนโยบายสาธารณะหลายนโยบาย โดยการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ นี้จัดภายใต้แนวคิด
หลักการจัดงาน “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”  ก าหนดจัดงานวันที่ 2-3 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

ท าไมต้องเป็นคุณธรรม “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ”  
 1. ผลการส ารวจโดยศูนย์คุณธรรม  ปี 2561 ต่อปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงใน
สังคมไทย 5 อันดับ แรก คือ   ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น   จิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอ  ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย  ขาดความ
สามัคคีเกิดความขัดแย้งในสังคม   

2. คุณธรรมที่ควรได้รับการส่งเสริมในสังคมไทยมากที่สุด คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง  
ความมีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อสังคม  การปฏิบัติตนตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายของ สังคม  การด าเนิน
ชวีิตด้วยความพอเพียง  ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและสังคม  พบว่ามีแนวโน้มเรื่องวินัยที่คนในสังคมให้ความส าคัญ
มากขึ้น  



จากการจัดสมัชชาคุณธรรมใน ๔ ภูมิภาค พบว่าประเด็นวินัย เป็นประเด็นที่ภาคีเครือข่ายให้ความส าคัญ
มากเป็นอันดับหนึ่ง และมีสถานการณ์ โดยมีประเด็นย่อยได้แก่ 1.ประเด็น  วินัยการจัดการขยะ วินัยจราจร  การ
ออม  วินัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์  

2.กลุ่มท่ีมีปัญหาด้านวินัย  ได้แก่ ประชาชน  เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
3.ลักษณะของกลุ่ม โดยกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มขาดวินัยทั้งต่อตนเอง ชุมชน องค์กร และสังคมมากขึ้น      

บุคลไม่สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ ขาดวินัยในตนเอง  ไม่เคารพกฎระเบียบขององค์กร  
ความหมายและความเข้าใจเรื่องวินัย   

 1.ความหมาย : การอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อปฏิบัติ การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้ง
วินัยต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย  ถือเป็นพ้ืนฐาน
และเครื่องมือในการพัฒนาคน 

2.ความส าคัญ 
    ความมีวินัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน และเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ ในหลายประเทศขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติมาก แต่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง 
ประชาชนกินดีอยู่ดีได้ เพราะมีประชาชนที่มีวินัย เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฯลฯ  วินัยจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคน ทุก
สังคม และทุกประเทศ  
 เมื่อมีคุณธรรมวินัย จะส่งผลให้คุณธรรมทั้งพอเพียง สุจริต และจิตอาสาตามมา เหล่านี้คือภาพความ
เชื่อมโยง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ข้อคิดเห็น ขับเคลื่อน หาแนวทางไปพร้อมกัน   โดยกระบวนการกลุ่มในวันนี้ 
เน้นประเด็นวินัย  ซึ่งฝ่ายวิชการจะรวบรวมสังเคราะห์และน าเสนอในเวทีครั้งต่อไป ขอให้ทุกท่านช่วยให้ข้อคิด
อย่างเต็มที ่ 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  กล่าวสรุปการประชุม  

การระดมความเห็นของ ๖ เครือข่ายในวันนี้จะเป็นแนวทางสู่การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในปีหน้าและขอ
เชิญหน่วยงานที่มาในวันนี้เป็น strategic partner หลักด้วย โดยรูปแบบสมัชชาคุณธรรมในปีหน้า อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามบริบท โดยมุ่งเน้นในรูปแบบ digital platform มากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้สิ่งส าคัญในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมต่อ จ าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายในฐานะ strategic partner  และมี
แผนจะเชิญองค์กร เครือข่ายอ่ืนๆ มาเคลื่อนเพ่ิมด้วย ดังเช่นในเครือข่ายการศึกษา เรามีเป้าหมายหลักด้าน
การศึกษาคือ ยกระดับคุณภาพพลเมืองทั้งประเทศ โดยต่อไปเครือข่ายการศึกษาต้องรวมถึงโรงเรียนพ่อแม่ 
วิทยาลัยชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนทางเลือก การศึกษาในเด็กไร้รัฐ เป็นต้น ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการขับเคลื่อน  ทั้งนี้เป้าหมายของศูนย์คุณธรรม มุ่งเน้นการกระตุ้น จูงใจให้ภาคีเครือข่ายเกิดการรวมพลัง
ร่วมกันเพ่ือสร้างแรงกระเพ่ือมสู่สังคม นี่คือความส าเร็จ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน งานสมัชชา
คุณธรรมนี้จะไม่ใช่แค่ event สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมระดมความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้   
  
 
  



ผลการประชุมกลุ่มย่อย : ข้อสรุปสถานการณ์คุณธรรม และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม 
 

สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
๑. กลุม่เครือข่ายองค์กรภาครฐั     
๑. องค์กร  
กฎระเบียบ   
- ขาดการบังคับใช้ที่เท่าเทียม
กันในแต่ละกลุ่ม /ขาดการ
รับผิดชอบต่องาน/มีการวิ่งเต้น 
การใช้ช่องทางพิเศษในการ
เลื่อนต าแหน่ง  
เวลา 
- การเข้าร่วมประชุมตามเวลา
มีการก าหนดเวลาร่วมกัน ฝึก
นิสัยพนักงาน มีการประกาศ 
การเชิญชวน การสร้าง
จิตส านึกให้ประชุมตรงเวลา  
- การแจ้งหนังสือเวียน การ
เชิญประชุม การแจ้งให้เตรียม
ความพร้อมก่อนประชุม  
ผู้น า 
- มีความเข้มแข็งกฎระเบียบ  
- ประกาศปฏญิญาร่วมกัน เพื่อ
ปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัย มี
การประเมินตดิตามผลในแต่ละ
ครั้ง โดยมผีู้น าเป็น แบบอยา่ง  
๒. สังคม-สิ่งแวดล้อม 
- ความต่างของช่วงวัยถูก
ปลูกฝังเรื่องวินัยต่างกัน 
- วินัยในการเข้าแถว  
- วินัยจราจร :เริ่มสร้างวินัย
จากครอบครัว ชุมชน ให้มี
ความตระหนัก มสี านึกใน
ระเบียบวินยั เริม่จากเรื่อง
เล็กๆ เช่น การเข้าแถวซื้อของ  
- วินัยในการทิ้งขยะ : การคัด
แยกขยะแตล่ะประเภท /มี
การใช้ถุงผ้า ปิ่นโตในการซื้อ
อาหาร 

 ผู้น า  
- ผู้น าในแต่ละระดบัควรเป็น
แบบอย่าง 
ระบบ 
- ใช้ระบบเทคโนโลยีมา
สนับสนุน (เช่น สแกนเวลา) 
- รายงานสถิติเวลาการเข้า-
ออกงาน เพื่อให้เกิดการ
ปรับเปลีย่นวิถีชีวิต 
- ประกาศให้รางวัล ชมเชย
คนมาท างานตรงเวลา  
- ก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมวินัยร่วมกันของ
องค์กร การน าไปขับเคลื่อน
ร่วมกัน 
การสร้างจิตส านึกเรื่องความ
รับผิดชอบ  
- การก าหนดระยะเวลาใน
การท างานต่อช้ินงานตัวช้ีวัด 
- การสร้างแรงจูงใจ มี
แพ็คเกจไปเที่ยว 
- การขาดลามาสายเป็น
ตัวช้ีวัด  
- การมีเสยีงตามสายเรื่อง
คุณธรรมเพื่อสร้างวัฒนรรม
องค์กร 
- วินัยเชิงบวกไม่บีบบังคับ 
ท าด้วยความสมัครใจ 
วินัยจราจร  
- การรณรงค์ผ่านสื่อเป็นสิ่ง
ส าคัญ เช่นการรณรงค์ให้
หลบรถพยาบาล  
- การสร้างค่านิยมปลูกฝัง แต่
ละหน่วยงานท าได้เอง เช่น 
การใส่หมวกกันน็อค 100% 
ในกระทรวง 
- การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์กระตุ้นจิตส านึกทุก
ช่องทาง เช่น คลิปวีดีโอ ทีวี  

- เสนอให้ ๒๐ กระทรวงมา
น าเสนอผลงานการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติใน
ด้านวินัย /กลไกการ
ขับเคลื่อนระดับกระทรวง 
เช่น ในรูปแบบบูธ  
- นิทรรศการ กปร. เช่น จิต
อาสา ๙๐๔  
- นิทรรศการกลางเรื่องวินัย 
เช่น วินัยในด้านต่างๆของ
ไทย เปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ  
- การน าเสนอธีม “วินัย” ทั้ง
วินัยเชิงบังคับ และเชิงสมัคร
ใจ  
 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
- กฎหมายจราจรควรมีการ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
วินัยการทิ้งขยะ  
-ส่งเสรมิความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ  
- การสร้างแรงจูงใจในการ
แยกขยะ  
- การรับผดิชอบต่อค่าเก็บ
ขยะ 
- การสร้างจิตส านึกในการมี
วินัย แต่ละหน่วยงานต้องท า
ด้วยกัน  
- ใช้สื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก 

๒. กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา 
๑) การจอดรถของ

นักเรียนอาชีว 
- เข้าใจและปฏิบัตติามกฎ

จราจร 
- 80 % ของอาชีวะให้มี

การปฏิบัตติามแนว
ทางการขับเคลื่อน 

- สร้างสถานศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคณุธรรม
ด้านอาชีวศึกษา อย่าง
น้อย 80 %  

- การสร้างส านึกในตนเอง 
- ขอความร่วมมือกับ

ชุมชน 
- ปรับเปลีย่นค่านิยมของ

เด็ก 
- ให้เด็กคิดเองในการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการ
วินัยทางจราจร 

 

-หน่วยระดับส านัก
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สถานศึกษาใน
สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน) 
สถานศึกษาอาชีว ระดับ
จังหวัด ระดับภูมภิาค 
 

๒) การทะเลาะวิวาท - การเคารพกฏระเบียบ
ของห้องเรียนหรือ
สถานศึกษาและสังคม 

 

- ตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณา 

- จัดท าโครงการพัฒนา 
- กิจกรรมลูกเสือช่อ

สะอาด  
- ค่ายอบรม เพื่อฝึก

ระเบียบวินยัก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือ อ่ืน  

- ฝ่ายปกครอง 
- ฝ่ายวินัย 
- ฝ่ายบรหิารสถานศึกษา 
- ฝ่ายทหาร 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/

นิสิต 
 

๓) เด็กไม่รับผิดชอบ - สร้างวินัยให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ 

- ให้ค าชมเชยและยกย่อง
เด็กท่ีมีความรับชอบ 

- เปิดพื้นที่สรา้งความ
รับผิดชอบ (เวทีหรือ
สถานท่ีในการท างาน
เพื่อสังคม)เช่น fix it 
center 

- ครอบครัว 
- โรงเรียน สถานศึกษา 
- ชุมชน 

๔) การทุจริต - สร้างความซื่อสัตย์ทั้งต่อ
ตนเอง และสังคม 

- มีบทลงโทษ อาทิ ไม่
สามารถลงทะเบยีน ตัด
คะแนนพฤติกรรม 

- ฝ่ายวินัย   
- ฝ่ายกิจการนิสติ 
- ผู้บริหาร 

๕) การสูบบุหรีใน
สถานศึกษา 

- นักศึกษาสูบบุหรี่ใน
พื้นที่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบ 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ
เลิกการสูบบุหรี ่

-ฝ่ายวินัย 
-ฝ่ายกิจการนสิิต 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
- จัดท าโครงงานคณุธรรม  - จัดพื้นทีสูบบุหรี่ที่

เหมาะสม ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานการ
ปกครองท่องถิ่น 

-บวรม ครูแด 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- อบต 

๖) ขาดวินัยในการช าระ
หนี้คืน 

- ผู้กู้ยืมได้มีความ
รับผิดชอบต่อการใช้คืน
เงินกู้ 

- สร้างความรับผดิชอบต่อ
สังคม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการเงินให้กับ
นักเรียน นักศึกษาใน
ขณะที่ศึกษาอยู่ รวมทั้ง
บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยมืใน
ด้านการส่งเสริม
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการเงิน เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการรับช าระ
หนี้คืนจากผู้กูย้มืใน
อนาคต 

- มี กยศ 
- กลต 
- สถานศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

๗) ปัญหาขยะ - โรงเรียนปลอดขยะ 
- มีจิตอาสาร้อยละ 90 
- สร้างความตระหนักใน

การคัดแยก และการลด
ปริมาณขยะ 

- สร้างแกนน าและแนว
ร่วมในการท างาน 

- น าวัสดุเหลือใช้มาผลิต
เป็นสิ่งของและสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

- จัดโครงการอบรมให้
ความรู้กับครูเรื่องการ
ประดิษฐ์ขยะเหลือใช้ 

- จัดตั้งธนาคารขยะ 
 

- โรงเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน 

- ชุมชน  /อปท. 
- ครอบครัว 
 

รูปแบบและแนวทางความร่วมมอื  : ร่วมจัดนิทรรศการ น ากรณีตัวอย่างมาชม แชร์ เชื่อม 
1. วินัยจราจร  :  เทคนิคพิษณุโลก อาชีวะ  
2. วินัยการจัดการขยะ  : รร.บ้านหนองใหญ่  /รร.บ้านน้ าเกลี้ยง 
3. การทะเลาะวิวาท : เทคโนโลยมีีนบุรี  /โปลีเทคนิค  
4. ความรับผิดชอบ/ทุจรติ : รร.ต้นบากราษฎร์บ ารุง /อาชีวะ 

 
๓. กลุม่เครือข่ายองค์กรภาคธุรกจิ เอกชน 
การใช้ทรัพยากรที่สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
(ขาดวินัย)  
 
  
 
   

- ลดการใช้ทรัพยากร
สิ้นเปลืองและควบคมุการ
เกิดมลภาวะทีส่่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- การเพิ่มอาชีพให้กับชุมชน 
(สร้างรายได้ให้ชุมชน)  

 
 

 

แนวทางภายใน  
- ผู้บริหารก าหนดนโยบายใน
การลดการใช้ทรัพยากรที่
สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- ออกมาตรการในการลดการ
ใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เช่น CPF Way เป็นต้น 
- จัดท าแผนงานเพ่ือการ
ปฏิบัติ  

- จัดกิจกรรมอบรมพนักงาน 
เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง 

- กระทรวง พม. (แผน
ยุทธศาสตร์หลัก) 

- วัฒนธรรมจังหวัด (แผน
แม่บทส่งเสริมคณุธรรม) 

- ส่วนราชการในแตล่ะ
จังหวัด (เช่น 
อุตสาหกรรมจังหวัด / 
แรงงานจังหวดั / 
สาธารณสุขจังหวดั / 
พลังงานจังหวัด / 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
-  สร้างตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  
แนวทางภายนอก 
- น าเข้าไปบรรรจุในวาระ

การประชุมร่วมกับศูนย์ 
CSR (วาระประชุม
ประจ าเดือนหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดแต่ละ
จังหวัด) 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย / สภา
ท่องเที่ยว 

- หอการค้าแห่งประเทศ
ไทย 

- สมาคมและชมรมต่างๆ 

รูปแบบและแนวทางความร่วมมอื : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้องค์กรภาคธรุกิจ 
วันอังคารที่  2  กรกฏาคม 2562  เวลา 13.00 – 15.00 น.   
หัวข้อ “คุณธรรม ธรรมาภิบาล และ CSR” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร   หรือ  “องค์กรคุณธรรม…ไมย่ากอย่างที่คิด” 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิยามความหมายของค าว่า “คุณธรรม ธรรมมาภิบาล และ CSR” จากมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจ 
SMEs และน าเสนอภาพความส าเร็จขององค์กรต่างๆ  เพื่อสรา้งความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วน 
- วิทยากร เน้นไปท่ีองค์กรธุรกิจ SMEs ที่ท าแล้วประสบความส าเร็จ  ผู้บริหารของ กลต., กลุ่มของกระทรวงอุตสาหกรรม, เน้น
ที่องค์กรธุรกิจ SMEs   
๔. กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคสื่อมวลชน 
สังคม : ทุกคนเป็นสื่อได้ 
เพราะฉะนั้นจึงเกิดสื่อท่ีไม่มี
ความรับผิดชอบ จึงส่งผลให้
คนไม่เชื่อถือ  
เครือข่ายสื่อ : ไม่มีองค์กร
ก ากับดูแลอย่างชัดเจน 
เป้าหมาย : สถาบันสื่อต้องมี
ความน่าเชื่อถือและมคีวาม
รับผิดชอบ  

สถาบันสื่อต้องมีความ
น่าเชื่อถือและมีความ
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน  
มาตรการจากตัวสื่อฯ 
• ตรวจสอบความจริงให้

สาธารณะชนรับทราบ/
น าเสนอ   

• มีบทลงโทษจากองค์กรสื่อ 
• ในการส่งข่าว สื่อมืออาชีพ 

ต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน 
ตรวจสอบได ้

• สื่อ ต้องกล้าบอกข้อดี
ข้อเสียของข่าวนั้นๆ / 
วิเคราะหป์ระโยชน์ท่ีได้
จากข่าวนั้นๆ / และบอก
ว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควร
ท า 

มาตรการจากองค์กรด้านสื่อ
ฯ 
• องค์กรสื่อท่ีมีบทบาทใน

การก ากับดูแลสื่อ ต้อง
ใช้กฎอย่างเคร่งครัด 

• ต้องมีองค์กรหลักในการ
ดูแลสื่อ 

• ต้องให้เจ้าขององค์กรสื่อ
ฯ มีส่วนร่วมในการออก
กฎหมายสื่อ 

มาตรการจากกฎหมาย
ระดับประเทศ 

•  สถาบันสื่อ หรือ คนท า
อาชีพสื่อ 

•  หน่วยงานทางด้านการ
ออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อ เช่น 
พรบ.คอมพิวเตอร ์

 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
• กฎหมายกับหน่วยงาน

ด้านการดูแลสื่อต้อง
ร่วมมือกันในการก ากับ
ดูแลสื่ออยา่งเข้มข้น เช่น 
ในการส่งสื่อออนไลน์ 
ต้องระบุช่ือผู้ส่ง วัน เวลา 
หากเป็นสื่อไม่ดี ต้องโดย
ลงโทษทางกฎหมาย 

• ต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายก ากับดูแลสื่อ
ออนไลน์อย่างเข้มข้นและ
จริงจัง 

ความร่วมมือจากสังคม :  
• พลังสังคมมสี่วนร่วมใน

การตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลสื่อ 

• สังคมต้องร่วมให้ความรู้
กฎหมายสื่อ 

• ส่งเสริมวินัยตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว 

รูปแบบ และแนวทางความร่วมมือ  ภายใต้ Theme เครือข่ายสือ่มวลชน : รู้เท่าทันสื่อ 
 เวทีเสวนา : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

o ประเด็น วินัยกับครอบครัว : โปรดิวเซอร์ นักแสดง จากละคร “วัยแสบ สาแหรกขาด” พิธีกร จากรายการ 
Glow up ระยะเวลา 1 ชม. 

o ประเด็น ชัวร์ก่อนแชร์ : น าโปรดิวเซอร,์ ครีเอทีฟ,  พิธีกร จาก รายการรู้เท่ารู้ทัน (ไทยพีบีเอส)  รายการชัวร์
ก่อนแชร์ (ช่อง 9),  รายการรู้ทันสื่อ (ช่อง ๓) และกองทุนสื่อฯ (ในฐานะเจ้าของทุน) มาเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระยะเวลา ๑ ชม. 

 การประชาสัมพันธ์ก่อนงาน : ศูนย์คุณธรรม ท าจดหมายไปยังสื่อมวลชน เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งาน 
โดยต้องส่งสคริปต์ โปสเตอร์   

 นิทรรศการ  
o บูธสื่อมวลชน :  

- แสดงตัวอย่างสื่อ social ทั้งที่เป็นสื่อดีและสื่อไม่ดี (fake news, drama news) การสื่อสารทางออนไลน์ ที่ควรท า 
และ ไม่ควรท า โดยให้ออร์แกไนซ์เตรียมทีว ี

- เคเบิล : กิจกรรมตอบค าถามสื่อคณุธรรม ๑ บูธ 
- พื้นที่แจกโบว์ชัวร์ ของแต่ละสถาน ี

o ข้อเสนอการจดันิทรรศการ : ควรแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันท่ี ๒-๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒  
๕. กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชมุชน ครอบครัว  เด็กและเยาวชน 
ชุมชน 
- ชุมชนเข้าข้างตนเองไม่

ยอมรับความผิดของตนเอง  
- เด็กรุ่นใหมไ่มรู่้จักการ

เคารพผู้อาวโุส  

 
- สร้างความเข้าใจและให้คน

ในสังคมรู้จักผิดชอบช่ัวดี  
- สร้างต้นแบบในการด าเนิน

ชีวิตด้านวินัยใน ครอบครัว 
ชุมชน สังคม  

 
- พูดคุยและให้เหตผุลที่

ยอมรับร่วมกันไดเ้พื่อ
การแก้ไขปัญหา 

 
ครอบครัว/โรงเรียน/ผู้น า
ชุมชน / ชุมชน  



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
- ขาดบุคคลต้นแบบด้าน

คุณธรรม 
- สร้างการมีส่วนร่วม และ

ลงมือท าจริง (ร่วมคดิ
ร่วมท า)   

- สร้างต้นแบบ ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และ
เครือข่าย 

- ใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตเป็นเครื่องมือใน
การบ่มเพาะคุณธรรม   

 
มูลนิธิต่างๆ 
- วินัยจราจร 
 
 
 
 
 

 
- ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน 

 
- ประชาชนทุกคนต้องมี

ความตระหนักและ
ควบคุมกันเองได้  

- มีการร่วมคิด ร่วม
ก าหนดและข้อปฏิบัติ
ร่วมในการจดัการ  

- ใช้เครื่องมือ ในการสร้าง
ความตระหนัก เช่น ป้าย
จราจรทีม่ี wording ใน
เชิงบวก  

 
กระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพหลักในการส่งเสริม
เครื่องมือ ในการประสานกับ
กฎหมายจราจรที่บังคับใช้   

- การจัดการขยะ  
 

- เพื่อลดปัญหาขยะใน
ประเทศ  

- ให้ความรู้เชิงปริมาณด้าน
ขยะเพื่อให้เป็น
ความส าคญัของการ
บริหารจดัการขยะ 

- ใช้กฎหมายบังคับ  

คนไทยทุกคน ศูนย์คณุธรรม 
ไอซีที กระทรวงศึกษา    

- การตรงต่อเวลา  - เพื่อให้เกิดความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม  

     เริ่มต้นท่ีตนเอง   

- การใช้สื่อสังคมออนไลน ์ - ความเหมาะสมในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์  

- ส่งเสริมการให้ความรู้
เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและใช้
สื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความตระหนักใน
ภาพรวม 

- ใช้กฎหมายบังคับ 

 

รูปแบบและแนวทางความร่วมมอื จัดกิจกรรม OUTDOOR  ในธีม “วิถีชีวิตไทย สร้างวินัยคนในชาติ” 

วัดนาคปรก : ชุมชนหมู่บ้านศีล ๕  
ธนาคารความดีหนองสาหร่าย : เปิดธนาคารความดี  
หนองกระโดนมน : กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ดา้นการจดัการขยะ  ด้านความพอเพียง  
ชุมชนหนองแสง : เน้นการรักษาวฒันธรรมประเพณี ดั้งเดมิ ของชุมชนไทพวน  
สภาเด็กและเยาวชน  : สื่อต่างๆ  
มูลนิธิสยามกรรมาจล  : โมเดลกลไกเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน  
ชุมชนวัดกุฎีจีน : การอยู่ร่วมกันของ ๓ ศาสนา โดยใช้กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น การร่วมประเพณีของแตล่ะ
ศาสนา  การท าอาหารประจ าชุมชน 
๖. กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคศาสนา 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
- ขาดวินัยในตนเอง คนไม่

เห็นคุณคา่ของเวลา  
 

เป้าหมายในงาน 
- ท าให้คนท่ีมางาน เห็น

การพัฒนาตนเองในด้าน
จิตใจ โดยแต่ละองค์กร
น าเสนอรูปธรรม/
เครื่องมือท่ีเป็นตัวอย่าง
ความส าเร็จ  

  

ระดับบุคคล :  
- เริ่มที่ตัวเรา เป็น

แบบอย่างในการตรงต่อ
เวลา มีวินัยในตัวเอง  

- สร้างความตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของการไม่
ตรงเวลา   

 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กรมการศาสนา 
- ศูนย์คุณธรรม   
หน่วยงานภาคเอกชน/
ประชาสังคม 
- ส านักงานจุฬาราชมนตร ี
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

- มูลนิธิสภายุวมสุลมิโลก 
ส านักงานประเทศไทย  

- มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา 
- มูลนิธิอานาปานสติ

ภาวนาเพื่อส่งเสริม
สังคมสุขภาวะ 

 
- ขาดวินัยในองค์กร  เข้า

ประชุมไม่ตรงเวลา/มา
ท างานสาย  

- น าเครื่องมือ/องค์
ความรู/้รูปแบบที่
ประสบความส าเรจ็มา
แสดงในงานให้ผู้เข้าร่วม
งานเกิดแรงบันดาลใจ 
สามารถน ากลับไปท าต่อ
ที่หน่วยงานตัวเอง 

- น าโมเดลต้นแบบ
โดยเฉพาะผู้น า/ผู้ปฏิบัติ
ที่สะท้อนการปฏิบตัิเป็น
ตัวอย่างมาพูดคุย 
แบ่งปันแชร์
ประสบการณ์ในงาน 

เป้าหมายระยะยาว ๓ ปี 
- สร้างส านึกแห่งวิญญูชน 

: ใหค้นที่มางานสมัชชา
คุณธรรมและคนใน
สังคมตระหนักถึงวินัยใน
การพัฒนาจิตใจตนเอง 

ระดับองค์กร : 
- สร้างการมีส่วนร่วมผ่าน

กิจกรรมระเบดิจากข้าง
ใน และร่วมสร้างกฎ
กติกาการอยู่ร่วมกันของ
บุคลากร : กฎแห่งวิญญู
ชน  เช่น การนั่งสมาธิ
ครึ่งช่ัวโมงก่อนท างาน  
/การสวดมนต์ก่อน
ท างาน โดยถือเป็น
หน้าท่ีที่ทุกคนต้องท า 
ต้องมุ่งเน้นการฝึกสติ
อย่างมีวินัย  

- การใช้หลักกัลยาณมิตร
ในการเคลื่อนวินัยผ่าน
การสื่อสารสร้างสรรค์ 
โดยบุคลากรในองค์กร
สะท้อนความรู้สึกของ
ตน/ พูดคุยรับฟังกันเพ่ือ
เข้าใจปัญหาเพื่อน (ที่มา
ท างานไม่ตรงเวลา  เน้น
การสื่อสารสร้าง
จิตส านึก ไม่โทษคนอ่ืน 

- สร้างจิตส านึกในการมา
ท างานตรงเวลา และ
การใช้ของสาธารณะ 

 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
เช่น กระดาษ น้ า ไฟฟ้า 
เป็นต้น 

- ไม่มองว่าเป็นหน้าท่ีใคร 
หน้าท่ีมัน ทุกคน
สามารถมีส่วนช่วย
องค์กรได้ด้วยสัมมาสติ
อันน าไปสูส่ัมมาธรรม  

- สร้างค่านิยม/อัตลักษณ์
ขององค์กร ผ่าน
คุณธรรมวินัย   

- ฝึกอบรมคนในองค์กรให้
มีคุณธรรมวินัย ผ่าน
หลักสตูรศาสนิกสมัพันธ์ 
/ ศึกษาดูงานท้ังในและ
ต่างประเทศ   

- ผู้น าท าให้ดูเป็น
แบบอย่าง เช่น ไปก่อน
เวลา/ รอผู้เข้าประชุมไม่
เกิน ๑๕ นาที ตัวอย่างท่ี
ดีจะท าให้คนอ่ืนท าตาม  

- วินัยในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เนื่องด้วย
ปัญหาขยะถึงขัน้วิกฤต
จนน าสู่ภาวะโลกร้อน    

 
 
- วินัยจราจร คนไมเ่คารพ

กฎจราจร แม้จะรณรงค์
มานานแต่ก็ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ (ต้นทุนคนไทย
เป็นคนมีน้ าใจแต่กลับท า
ให้ปัญหาวินัยมมีากขึ้น 

 

- ให้คนที่มางานเกิดแรง
บันดาลใจจากตัวอย่าง
รูปธรรมในการจัดการ
ขยะ การลดขยะ
พลาสติกขององค์กร
ต่างๆ    

- เสนอเป็นวาระแห่งชาติ
เรื่องวินัยจราจร  โดย
หน่วยงานภาครัฐ/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องมีนโยบายสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรี่อง
ความมีวินัย สร้าง
กฎระเบียบ ออก
มาตรการบังคับใช้และ
บทลงโทษโดยขึ้นอยู่กับ
บริบทของสังคม   

เป้าหมายระยะ ๓ ปี
ข้างหน้า  
 - ขยายผลตัวอย่างรูปธรรม
ภายหลังงานสมัชชาคุณธรรม 
โดยมีการตดิตามประเมินผล
ว่าแต่ละหน่วยงานมีการ

ระดับองค์กร :  
- ช่วยกันท ากิจกรรม

รณรงค์ลดการใช้
พลาสติก แก้วพลาสติก 
หันมาใช้ภาชนะท่ีเป็นส
เตนเลสในองค์กร เป็น
ต้น    

ระดับสังคม  
- เสนอเป็นวาระแห่งชาติ

เรื่องวินัยจราจร  
- มีวินัยต่อศาสนาท่ีตนเอง

นับถือ  และน า
หลักธรรมทางศาสนามา
เป็นที่พ่ึง  เช่น มุสลิมที่
มุ่งเน้นการสร้างวินัย
ด้วย ๓ หลัก คือ ๑) 
ศรัทธา  เป็นศรัทธาที่
แน่วแน่ของตนเอง  ๒) 
หลักปฏิบตัิ เช่น 
ละหมาด/ถือศีลด  ซึ่ง
คนปฏิบัตไิด้เพราะ
ศรัทธาในสิ่งท่ีตนเองเชื่อ 
๓) หลักจริยธรรม  เป็น
สิ่งที่สะท้อนผ่าน

 



สถานการณ์คุณธรรมวินัย เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน/
กิจกรรมตัวอย่าง 

หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน/แนวทางความ

ร่วมมือ 
ขับเคลื่อนและขยายผลสู่
หน่วยงานอ่ืนๆ อย่างไร  

พฤติกรรมของคน จะท า
ให้เป็นคนมีคณุธรรมซึ่ง
ถือว่าเป็นสิ่งสากล     

รูปแบบและแนวทางความร่วมมอื  ภายใต้แนวคิด  สร้างส านึกแห่งวิญญูชน : มุ่งให้คนที่มางานสมัชชาคุณธรรมและคนใน
สังคมตระหนักถึงวินัยในการพัฒนาจิตใจตนเอง   
วันแรก ห้องย่อย   : เชิญหน่วยงานมาแชร์แบ่งปันเครื่องมือ สร้างวนิัยในตนเอง/ องค์กร   
วันท่ีสอง  : ออกบูธนิทรรศการ น าเสนอกระบวนการ เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรม   
 
 
 
 


