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กรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รัฐบาลมุ่งเน้นคุณธรรมน าการพัฒนา สร้าง
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน โดย
เป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดทิศทาง และพัฒนานโยบาย
สาธารณะ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
และจิตอาสา” และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ สู่
การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพ้ืนที่   ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น  ประกอบกับผลการจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาค มี
ข้อเสนอที่ส าคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและท า
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการ
ประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัด ผู้น าควรลงมือท าอย่างจริงจังและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค เกิดการบูรณาการความร่วมมือตาม
บริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการน าประกาศเจตนารมณ์ไปขยายผลในองค์กรและพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ สู่การปฏิบัติ  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมิติคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดสมัชชา
คุณธรรมภาคใตข้ึ้น  

 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

๑. เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

๒. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้  



๑๘ 
 

๓. เพ่ือติดตามและขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
                ๔. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม  
                ๕. เพ่ือค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ ให้เกิดการขยายผลแนวคิด 
ผลส าเร็จการขับเคลื่อนจากประสบการณ์สู่สาธารณะ 
 
ชื่องาน และ Theme การจัดงาน  
         งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรม 
ความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
 

วันและสถานที่จัดงาน 
              ก าหนดจัดงานฯ ๒ วัน ระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม  
๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (จังหวัด

เจ้าภาพหลักการจัดงานในภาคใต้) เพ่ือก าหนดแนวทางความร่วมมือ รูปแบบ เนื้อหาการจัดงาน และจัดตั้งกลไก
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้

๒. ประชุมสร้างความเข้าใจ และวางแผนการจัดงานสมัชชาฯ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดภาคใต้ 
๓. จัดเวทีเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้
๔. วิเคราะห์ผลการด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเป็นข้อมูล

น าเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  
๕. ด าเนินการค้นหาบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือเข้าร่วมงานและประกาศ

เกียรติคุณในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
๖. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ  / ประกาศเจตนารมณ์ของ

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ สู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง 
๘. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูล

น าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
 

  
เป้าหมายการจัดงาน 

    ๑)  เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิง
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ผ่านกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม 

    ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๑๙ 
 

    ๓)  ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ อย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

    ๔)  มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและ
น ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ขององค์กรภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ทีเ่ป็นรูปธรรม 

    ๕) มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ขององค์กรภาคี เครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมภาคใต ้ทีเ่ป็นรูปธรรม  

    ๖) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบและน าผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ 
ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาภาคใต้ไปขยายผล / ยกระดับเป็นนโยบาย 
 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม   
๑. ด้านวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่   
๑) การมอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
๒) การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบูรณาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติสู่

ปฏิบัติการในบริบทภาคใต้ และน าเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับ
จังหวัด 

๓) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และ 
จิตอาสา ขององค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในภาคใต ้

๔) การแสดงตัวตนของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของผู้แทนเครือข่าย และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

๒. ด้านนิทรรศการ  การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีสมัชชา
คุณธรรมภาคใตใ้นรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” เป็นการน าเสนอนิทรรศการที่มีชีวิต น าเสนอกระบวนการ เนื้อหาและ
ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม เป็นโซนต่างๆ ดังนี้  

โซน ๑ แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่ เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย  

โซน ๒ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ที่
สอดคล้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา และสังคมพหุวัฒนธรรม 

 องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคม / ชุมชน เด็กและเยาวชน) 

 องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอ่ืนๆ ๑๔ จังหวัด 

 องค์กรเครือข่ายคุณธรรม (ท่ีขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์คุณธรรมมาต่อเนื่อง) 



๒๐ 
 

โซน ๓  หน่วยงาน องค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานด้านต่างๆ (สิ่งของ ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหรืออ่ืนๆ) 
 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ( จ านวน ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ คน) 
 - ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน  
 - แกนน าและสมาชิก กลุ่ม เครือข่าย เด็กและเยาวชน การศึกษา ชมรม สมาคม สภา ศาสนา กลุ่มสตรี 
ชุมชน และอ่ืนๆ 
 - ประชาชนทั่วไป 
 

จังหวัดทีเ่ข้าร่วมงาน 
 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ตรัง พังงา สตูล กระบี่ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  

งบประมาณด าเนินการ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรภาคีร่วมจัดและ
ผู้สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ    

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          ๑) หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคใต้ ที่เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ อย่างเป็นรูปธรรม  

๒) เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด  

๓) ประชาชนเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง  
วินัย สุจริต และจิตอาสา   

๔) เกิดข้อตกลงความร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคใต้เพ่ือพัฒนาต่อยอด และ
ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดี แก่เครือข่ายองค์กรทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม   
 

สถานทีต่ิดต่อ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ โทรสาร 
 ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑–๒  เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th  
             ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดครศรีธรรมราช  ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๑ ๐๐๕๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๗๘๑๑  เว็บไซต์ ns-culture2009@outlook.co.th 

http://www.moralcenter.or.th/

