
 
 

 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ 

 

ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

จัดโดย 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวดันครศรีธรรมราช 

และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต ้๑๔ จังหวัด  
 

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ตอ่ ๔๐๐-๔๐๓   โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ 

E-mail : moralassembly@moralcenter.or.th 



สารบัญ 
            
                                                                                                         หน้า 
ก ำหนดกำรประชุมเตรียมกำรจัดสมัชชำคุณธรรมภำคใต้      ๑ 

สรุปสำระส ำคัญกำรประชุมหำรือแนวทำงควำมร่วมมือฯ (วันท่ี ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๑)   ๓ 

กรอบคิดกำรจัดสมัชชำคุณธรรมภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒    ๑๕ 

(ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดสมัชชำคุณธรรมภำคใต้       ๑๙ 

(ร่ำง) แนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อเตรียมกำรจัดสมัชชำคุณธรรมภำคใต้  ๒๒ 

ประเด็นค ำถำมกลุ่มยอยเพื่อค้นหำต้นทุนคุณธรรม      ๒๕ 

ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ำยสมัชชำคุณธรรมภำคใต้  ๒๖ 
ตำมประกำศเจตนำรมณ์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

ประกำศเจตนำรมณ์ของภำคีเครือข่ำยสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ ครั้งท่ี ๙   ๔๒ 

ประกำศเจตนำรมณ์ของภำคีเครือข่ำยประชำรัฐและสมัชชำคุณธรรมภำคใต้ ปี ๒๕๖๑  ๔๓ 

(ร่ำง) ประกำศจังหวัดนครศรีธรรมรำช เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน   ๔๔ 
สมัชชำคุณธรรมภำคใต้  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒       
    

 



 
 

 

 
การประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้

ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด  

 
 

เวลา รายละเอียด 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ และแนะน าบทบาทของศูนย์คุณธรรมต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย   
   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศนูยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   กล่าวเปิดการประชุม 
   โดย  ผู้วา่ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. น าเสนอสาระส าคัญจากการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต้ (เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
  โดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม          

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาต้นทุนคุณธรรมและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ 
  ประเด็นแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 

- สถานการณป์ัญหาดา้นคุณธรรม  
- กระบวนการแก้ไข / การด าเนินการ/เคร่ืองมือ   
- ปัญหาอุปสรรค / ปัจจัยความส าเร็จ 
- ตัวอย่างต้นแบบการแก้ไขปัญหา / ต้นทุนคุณธรรม (ผลส าเร็จจากการขับเคลื่อนที่ผา่นมา) 

 ด าเนินกระบวนการโดย นายยงจริายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตัิการ ๒ ศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)  
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. น าเสนอการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  หารือเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

 (ร่าง) การแต่งตัง้คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ 

  (ร่าง) ก าหนดการจัดงานสมชัชาคุณธรรมภาคใต้ 

 รูปแบบ เนื้อหาดา้นวชิาการ และด้านนิทรรศการ  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน 

 การบูรณาการความร่วมมือ/การสนับสนุนการจัดงานในแตล่ะกจิกรรม  

 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   - สรุปปดิการประชุม 

 
*หมายเหต ุ

๑. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
              ๒. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เช้า-เวลา ๑๐.๐๐ น. บ่าย-เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 ๓. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 

1 / 50



 
 

หน่วยงานภาคีเข้าร่วมประชุมประมาณ   ๘๐  คน  
๑. ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑) เครือข่ายภาครัฐ  
๒) เครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชน  
๓) เครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน 
๔) เครือข่ายภาคสื่อมวลชน  
๕) เครือข่ายท้องถิ่น  
๖) เครือข่ายภาคการศึกษาคุณธรรม  
๗) เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม 
๘) เครือข่ายศาสนา 
๙) เครือข่ายอื่นๆ 

๒. วัฒนธรรมจังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้  
๓. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   
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๑ 
 

 

 

สรุปสาระส าคัญการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้ ๑๔ 
จังหวัด โดยได้ร่วมกันออกแบบ ก าหนดเนื้อหา ประเด็น และรูปแบบงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ซึ่งมีแผนการจัดงานฯ 
ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมี นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด
การประชุม มีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒, นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม, เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ, สภาองค์กรชุมชน, ผู้แทนภาคประชาสังคม, ประชาชนในจังหวัด และเจ้าหน้าที่
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๗ คน รวม ๑๘ หน่วยงาน ได้แก่ 

1. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดันครศรีธรรมราช 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ส านักงานภาคใต้) 
7. คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้) 
8. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. ส านักงานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
10. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
12. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
13. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
15. ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
16. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
17. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
18. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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๒ 
 

 

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์คุณธรรมฯ กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการจัด
สมัชชาคุณธรรมฯ คือ การย้ าให้คนท าความดี การยกย่องเชิดชูคนท าดี การเชื่อมโยงคนท าดี และการขยายผลให้
คนท าดีมากขึ้น ซึ่งสมัชชาคุณธรรมเป็นพ้ืนที่กลางของภาคีทุกภาคส่วนมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายท าความดีและ
น าเสนอความดีร่วมกัน โดยศูนย์คุณธรรมเป็นผู้สนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๔ ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยทุกฝ่ายต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดย
ยึดหลัก “ย ้ำ ยก และโยง” คือ “ย ้ำ” การส่งเสริมคุณธรรม “ยก” ให้เห็นความส าคัญ คนดีต้องมีพ้ืนที่ยืน และ 
“โยง” ซึ่งคนดีคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนสังคมได้ต้องดีทั้งกระบวนดีทั้งระบบ ต่างคนต่างท าไม่ได้ต้องเชื่อมโยง
ประสานกัน 

และนายประมวล บุญมา ได้ชี้แจงความเป็นมา กรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ และหารือ
แนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน มาร่วมบูรณาการการท างาน สร้างเครือข่ายคุณธรรมผ่านกิจกรรม “ชม แชร์ เชื่อม” ในงาน และได้
น าเสนอโครงการวิทยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนของภาคใต้ 

ข้อสรุปที่ส าคัญจากการประชุม จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความพร้อมและยินดีเป็นเจ้าภาพในการจัด
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยเน้นย้ าว่าสมัชชาคุณธรรมจะมีความยั่งยืนและประสบความส าเร็จได้ได้ทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมกัน ต้องสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดความตะหนักเห็นคุณค่า น าสู่การ
ปฏิบัติ และเชื่อมโยงไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยต้องไม่ทิ้งภาคส่วนใดๆ ต้องเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน การศึกษา กลุ่มเด็กและเยาวชน ชุมชน ศาสนา และสื่อมวลชน “ร้อยเชื่อมโยง
พลังท าความดี” โดยให้มีการปรึกษาหารือค้นหาต้นทุนความดีและประเด็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของจังหวัดและ
ภูมิภาค พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในงานให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ให้ทุกคน
ได้ลงมือ ลงแรง ร่วมความคิด เพื่อส่งเสริมให้สมัชชาคุณธรรมภาคใต้เป็นรากฐานในการส่งเสริมคุณธรรมและสร้าง
สังคมท่ีดีต่อไป 

ทั้งนี้มีแผนประชุมครั้งต่อไปเพ่ือก าหนดรายละเอียดของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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รายละเอียดสาระส าคัญการประชุม ดังนี้ 

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ : วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  

 ในของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอต้อนรับและขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมฯ กระทรวง
วัฒนธรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และให้เกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ในฐานะที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
ผู้แทนอยู่ในจังหวัด โดยเราจะวางแผนร่วมมือกันในการขับเคลื่อนจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ซึ่ง
ศูนย์คุณธรรมได้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานสมัชชาทั่วทุกภาคของประเทศและมีรูปแบบมีผลลัพธ์ของแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งจะมาชวนเราพูดคุย ซึ่งจังหวัดเราจะมีโอกาสเปิดพ้ืนที่ให้กับคนนครศรีธรรมราชและคนภาคใต้ที่เราได้ท า
ความดีมาโดยตลอด และต้องการจะเปิดเวทีให้คนท าดีได้มาแสดงออก ได้ประกาศ ได้ประชาสัมพันธ์ และให้คนที่
ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสมาร่วมท าดีกับเรา และต้องการที่จะประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้คนดีเหล่านี้ได้เป็นต้นแบบ
ของบุคคลท าความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมคุณธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ท่านผู้บริหารระดับสูงก็มีแนวคิดมีนโยบายเช่นเดียวกันกับการที่เราจะท าสังคมเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสังคม
คุณธรรม และเราก็ได้ขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องและที่ส าคัญที่สุดการจัดงานครั้งนี้ก็จะส่งผลไปยังเรื่องที่ส าคัญ
ที่สุดเรื่องหนึ่งของคนนครศรีธรรมราชและคนภาคใต้และคนทั้งโลก คือ ในเรื่องของการส่งเสริมการขับเคลื่อนวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นสูงทะเบียนมรดกโลกและงานสมัชชาคุณธรรมนี้จะเป็นสิ่งสนับสนุน แล้วก็จะเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการที่จะน าเสนอให้คนทั้งโลกได้รับทราบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช เราท าดีในทุกวิถีและทุกมิติ 
โอกาสนี้ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ขอให้เป็นเวทีของการประสานงานปรึกษาหารือและร่วมกันก าหนดแนวทางเพ่ือท าให้
ภาคใต้ของเราได้ประกาศศักดาในเรื่องของความเป็นสังคมคุณธรรม ขอยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  
นายยงจิรายุ อุปเสน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก่อตั้งเมื่อปี 
๒๕๔๗ และเป็นองค์การมหาชนเมื่อปี ๒๕๕๔ มีบทบาทในการเชื่อมโยงและประสานงานในการรณรงค์ขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในสังคมไทย พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ และความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และได้มีการแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ โดยเพ่ิมภารกิจด้านส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทาง
สังคม ปัจจุบันมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้อ านวยการ โดยมารับต าแหน่ง เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑    

สมัชชาคุณธรรม เป็นกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและระดม
ความคิด ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการรณรงค์
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดีในการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยต้องได้รับความเห็นชอบตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งศูนย์คุณธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับกรมการศาสนา  

 สมัยอดีตสังคมเราให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรมความดีเป็นอย่างมาก เรามีวัฒนธรรมอันดีงามมากมาย 
แตท่ว่าทุกวันนี้การให้คุณค่ากับเรื่องความดีถูกลดความส าคัญลง ความดีค่อยๆ เลือนหายไป ศูนย์คุณธรรมเล็งเห็น
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ว่าการฟ้ืนคืนเรื่องความดีให้กลับมานั้น เราต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ต้องสร้างพ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง สร้างพ้ืนที่
คุณธรรม และระบบนิเวศใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างมีพลัง ทุกวันนี้หลายหน่วยงานให้ความส าคัญกับ
ความสามารถ ซึ่งตอบโจทย์ความส าเร็จ แต่คนไม่มีความสุข และทุกคนต่างคนต่างท างานตามภารกิจของตนโดย
ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน เราจึงต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมพร้อมกันทั้งจังหวัด ผ่าน ๕ คุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบอย่างมีเป้าหมาย ความรู้ที่ท าต้องเกิดจากปฏิบัติ และน าความดีมา
โชว์ให้ยกระดับทุนความดีที่มีอยู่ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดสมัชชาคุณธรรมฯ คือ การย้ าให้
คนท าความดี การยกย่องเชิดชูคนท าดี การเชื่อมโยงคนท าดี และการขยายผลให้คนท าดีมากขึ้น ซึ่งสมัชชา
คุณธรรมเป็นพ้ืนที่กลางของภาคีทุกภาคส่วนมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายท าความดีและน าเสนอความดีร่วมกัน โดย
ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้สนับสนุนเชื่อมโยงการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” โดยทุกฝ่ายต้องก าหนดเป้าหมายร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาค โดยยึดหลัก “ย ้ำ ยก และ
โยง” คือ “ย ้ำ” การส่งเสริมคุณธรรม “ยก” ให้เห็นความส าคัญ คนดีต้องมีพ้ืนที่ยืน และ “โยง” ซ่ึงคนดีคนเดียว
ไม่สามารถเปลี่ยนสังคมได้ต้องดีทั้งกระบวนดีทั้งระบบ ต่างคนต่างท าไม่ได้ต้องเชื่อมโยงประสานกัน  วันนี้จึง
ต้องการมารับฟังความเห็นในพ้ืนที่ให้ช่วยกันออกแบบงาน เพ่ือเป็นเจ้าภาพในระดับภาคและขอให้ผู้แทน
หน่วยงานช่วยให้ข้อคิดเห็นได้เต็มที่    
  
นายประมวล บุญมา : หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ชี้แจงความเป็นมา และกรอบแนวคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 

การมาวันนี้เพ่ือเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ขอเชิญ
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยร่วมหารือ ออกแบบ เนื้อหา ประเด็น 
รูปแบบงาน และเชิญร่วมอบรมวิทยากรแกนน าส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างเครือข่ายคุณธรรมในระดับต่างๆ  โดยวงคุยในวันนี้เป็นวงตั้งต้นเพ่ือหารือและขยายผลใน
วงประชุมต่อๆ ไป โดยมุ่งให้เกิดการขยายในทุกภาคส่วน ส าหรับเหตุผลที่เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเป็น
จังหวัดศูนย์กลาง เป็นแหล่งธรรมะและแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นมีความหลากหลายในพหุ
วัฒนธรรม อีกท้ังยังมีรูปธรรมการขับเคลื่อนชุมชนและองค์กรคุณธรรมที่เป็นต้นแบบที่ด ี   

วัตถุประสงค์การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้   

๑. เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นท่ีภาคใต ้

๒. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติและน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม
ภาคใต้ 

๓. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม  

๔. ขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 
และสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ 
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๕ 
 

 

กระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละภูมิภาค    

๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายภายในจังหวัดศูนย์กลางการด าเนินงานในแต่ละ
ภูมิภาคเพ่ือก าหนดแนวทางความร่วมมือ และจัดตั้งกลไกคณะท างานขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค 

๒. ส ารวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านคุณธรรม ต้นทุนคุณธรรมในแต่ ละภูมิภาคเป็นข้อมูลน าเข้า
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค 

๓. ประชุมสร้างความเข้าใจ และวางแผนการจัดงานสมัชชาฯ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัด (จ านวน 
๑ - ๒ ครั้ง) 

๔. จัดเวทีเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ก่อนจัดงาน จ านวน ๑ ครั้ง) 
๕. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้( จ านวน ๑ ครั้ง)  
๖. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ / ประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชา

คุณธรรมแต่ละภูมิภาคสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค   
๗. การติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลน าสู่

เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

เป้าหมายการจัดงาน  

๑. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิง
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้
ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  

๒. หน่วยงานรับผิดชอบหลักการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้อย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วม
ร่วมจากทุกภาคส่วน    

๔. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและ
น ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ
รับผิดชอบขององค์กรภาคี เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใตท้ี่เป็นรูปธรรม 

๕. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบและน าผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา องค์
ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาภาคใต้ไปขยายผล / ยกระดับเป็น
นโยบาย 
  

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ประมาณ ๕๐๐ – ๘๐๐ คน ประกอบด้วย      
-  บุคคล / องค์กรที่ก าหนดนโยบาย  ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมฯ ระดับจังหวัด / ผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ 
 หน่วยงานภูมิภาค / ท้องถิ่น / หน่วยงานอิสระในพื้นที่  

-  เครือข่ายประชารัฐส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ / เอกชน ภาคประชาสังคม 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สมาคม / สมาพันธ์ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดและ

ภูมิภาค 
-  เครือข่ายเด็ก / เยาวชน / การศึกษา / เครือข่ายด้านศาสนา / กลุ่มสตรี / สื่อมวลชน และประชาชน

ทั่วไป  
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๖ 
 

 

  ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

หน่วยงานภายในจังหวัดมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
โดยให้ข้อคิดเห็นดังนี้   

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) : พอช. ขอเสนอการจัดกิจกรรมที่สามารถให้วิสาหกิจชุมชน 
สวัสดิการชุมชน เข้าร่วมในงานได้ แต่ต้องมาออกแบบร่วมกัน ซึ่ง พอช. งบประมาณสามารถมาเข้าร่วมได ้

- รูปแบบการจัดงานอาจให้ภาคีเครือข่ายที่สะดวกน าปิ่นโตมา เพ่ือการลดใช้กล่องโฟม ลดขยะ สร้าง
คุณธรรมด้านวินัยได้อีกด้วย  

- คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช :  ควรเชิญเครือข่ายกรรมการธรรมาภิบาลมาเข้าร่วม
การประชุมในครั้งต่อไป ประเด็นคุณธรรมควรมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันจะสร้างให้เห็นถึงความเข้าใจ 
ท าให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า น าสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงไปสู่ครอบครัวของเขาเองและสังคม 

- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : คิดว่าควรมีการมอบรางวัลยกย่องคนดี โดยคัดเลือกผ่าน
ทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะจะเป็นการให้ก าลังใจหน่วยงานที่ท างานเสียสละมาอย่างยาวนานและมี
ความมุ่งมั่น คิดว่าเป็นก าลังใจที่ดี ตัวอย่างของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีหลายรางวัล เช่น รางวัลวัฒนคุณา
ธร ผู้ท าความดีดีผู้ท าคุณประโยชน์กับองค์กรกับหน่วยงานมาอย่างยาวนาน ซึ่ งจะสร้างความภาคภูมิใจว่า
เป็นรางวัลทางสังคมในการท าสิ่งที่ดีงามต่อไป 

- ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย เช่น ผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก หรืออ่ืนๆ รวมถึงเรื่องการแสดงต่างๆ ของภาคใต้ที่
ควรอนุรักษ์ไว้ เช่น โนราห์โรง หนังตะลุงโพน จากนาฏศิลป์และชาวบ้าน หรือบทร้องต่างๆที่สามารถ
สอดแทรกสาระบันเทิงเข้าไปได้ ซึ่ง วัฒนธรรมจังหวัดสามารถประสานงานได้ 

- หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช : งานนี้เป็นงานระดับภูมิภาคโดยมองเห็นข้อส าคัญเรื่องหนึ่งคือเมื่อเรา
ลงลงทุนลงแรงไปแล้วก็ต้องมีการวัดผลลัพธ์ โดยต้องเตรียมการเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ดี ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เนื่องจากก าหนดการจัดงานเพียงแค่ ๒ วัน เนื้อหาค่อนข้าง
แน่น ต้องสื่อสารไปหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะเป็นงานระดับภาคที่มีความร่วมมือของจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณธรรมเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สื่อสารออกไปต้องชัดเจนและถูกต้อง 
เพราะหลังจากนี้แล้วเราต้องคิดว่าต่อไปกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง
นี้ต้องไปขยายผลได้โดยตัวมันเอง และจะต้องขับเคลื่อนไปโดยตลอด เพราะว่าจริงๆ แล้วภาคีทุกภาคีไม่ว่า
จะเป็นภาคชุมชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน หรือทางศาสนา ที่เข้ามาร่วมกันโดยถ้าอยากจะให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวและยั่งยืน ต้องท าให้เห็นว่าหยุดท าไม่ได้ต้องท าไปตลอด และต้องท าให้มากยิ่งๆ 
ขึ้นไป จนเกิดสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเรื่องผลผลิตและผลลัพธ์เป็นเรื่องที่ส าคัญต้องชวนกันคุยต่อไม่ใช่เพียง
แค่คิดท ากิจกรรม พร้อมทั้งขอเสนอให้ขยับสถานที่จัดงานเข้ามาในเมืองและเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง เนื่องจากจัด
งานเพียงแค่ ๒ วัน เป็นเวลาช่วงสั้น ควรประชาสัมพันธ์ให้ดีและท าให้มันเกิดผลลัพธ์น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงได้ 

- หากมีรูปแบบงานที่ชัดเจนแล้ว หอการค้าก็สามารถประชาสัมพันธ์ภาคีมาเข้าร่วมได้ รูปแบบกิจกรรมควร
ท าให้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ทั้งในมิติ  ๔ คุณธรรม ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมได้ นอกจากที่จะมาให้นั่งฟังการบรรยายาเพียงอย่างเดียว ถ้ามีบูธนิทรรศการ
ควรให้เป็นบูธนิทรรศการที่มีชีวิตเสริมสร้างการเรียนรู้ 

- ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช : เห็นด้วยกับการจัดงานช่วงเดือนมีนาคม 
เนื่องจากผ่านพ้นฤดูฝนมาแล้ว และเห็นด้วยกับการจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช แต่ควร
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ระมัดระวังในการเลือกช่วงเวลา การเปิด – ปิด ของมหาวิทยาลัย และระยะทางที่ค่อนข้างไกลจากเมือง 
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และขอเสนอให้เชิญกลุ่มสตรีหรือกลุ่มกองทุนสตีของ พช. มาเข้าร่วม พร้อมกับขอ
เสนอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งอยู่อ าเภอท่าศาลา มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้วย 

- นายโกเมศร์ ทองบุญชู ประธานสภาองค์กรชุมชน : การจัดงานช่วงเดือนมีนาคม 2562 เป็นช่วงที่
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ยังมีมรสุมค่อนข้างมาก และขอเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพราะมีอาคารหอประชุมที่เหมาะสมใหญ่โต อุปกรณ์ครบ และสามารถให้เยาวชนมามีส่วน
ร่วมได ้

- การที่จะคัดเลือกและมอบรางวัลให้ผู้ท าความดี โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสมและน่าจะเกิดความยุ่งยากใน
การคัดเลือก เนื่องจากสมัชชาคุณธรรมเป็นการด าเนินงานแนวราบ ไม่ได้ใช้กลไกระบบรัฐที่จะส่งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดคัดเลือกและส่งมา ถ้าเกิดข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียวมันสะท้อนถึงขบวนของภาคีผู้จัด 
เพราะมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะไม่เข้าใจหรือเกิดข้อสงสัยในารคัดเลือก ถ้าเราจะท าความดีก็ไม่น่าจะมี
การมอบรางวัล แต่อาจจะเปิดพ้ืนที่ให้เขาได้แนะน าและน าเสนอสิ่งดีๆ จะได้ประโยชน์มากกว่า 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเทียบเท่าโรงแรม ควรเชิญ ม.ราชภัฎจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มาเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดงาน และสถานที่จัดงานควรเป็นลานกลางแจ้ง ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และ
ประกอบอาหารได ้และควรเชิญประธานสภาวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดมาเข้าร่วมเป็นภาคีการจัดงาน 

- ถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่ดี จะท าให้มีหุ้นส่วนมาเข้าร่วมได้มากมาย และทางเครือข่าย
มีอุปกรณ์ล้างจาน อาหาร แม่ครัวอาสาสมัคร กองทุนข้าวสาร จะท าให้เกิดความสนุกและความสุขได้ ซึ่ง
เครือข่ายมีเครื่องมือและชุมชนก็มีความพร้อมและยินดีมาร่วม 

- กิจกรรมสาระบันเทิงของภาคใต้ต้องเปิดงานด้วยเสียงดัง เช่น โนราห์ โดยไม่ทิ้งพหุวัฒนธณรมของ ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ลิเกฮูลู กะลาหัวพร้าว ต้องให้มามีส่วนร่วมให้หมด 

- ศูนย์คุณธรรม : น าเสนอให้มอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงาน องค์กร ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานแทนการมอบประกาศนียบัตรยกยองเชิดชูองค์กรหรือบุคคลที่ท าคุณงามความดี 

- สมัชชาคุณธรรมต้องเป็นพ้ืนที่ที่รวมคนดีมาร่วมกัน ต้องการให้ทุกหน่วยงานมองว่าเป็นโอกาสให้ทุก
หน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อน ลงขัยกันท าความดี ไม่ได้มาเพ่ิมงานใหม่ ซึ่งเรื่องแบบนี้ต้องมาด้วยใจ ไป
ด้วยกันโดยประโยชน์ที่จะเห็นได้ชัดคือ “การร้อยเชื่อมโยงพลังคนท าความดี” 

- กิจกรรมควรมีการน าของเหลือใช้มาปันกัน หรือ มาระดมทุนเพ่ือหางบประมาณในการสนับสนุนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและการท าความดี การจัดงานไร้ขยะ กินเองล้างเอง หรืออาจจะให้กาชาดมารับบริจาค
เลือดในงาน ใหทุกกิจกรรมเป็นความดีท้ังหมด 

- ควรมีการประชุมวงเล็ก เพ่ือให้เกิดการตกผลึก เป็นข้อเสนอ และไปสรุปประเด็นในงานสมัชชา 
- การจัดนิทรรศการ ควรแบ่งเป็นเครือข่าย / โซน ให้ชัดเจน (ศาสนา การศึกษา รัฐ เอกชน ชุมชน และ

สื่อมวลชน) ให้มีการน าเสนอต้นแบบการท าความดี ซึ่งเครือข่ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะใหญ่
กว่าเครือข่ายอ่ืนในฐานะเจ้าภาพ 

- กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มาเข้าร่วม ประมาณร้อยละ ๖๐ เป็นแกนน าที่สามารถไปขยายผลการ
ด าเนินงานได้ ซึ่งหากเป็นบุคคลภายนนอกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถ้าต้องการให้ชาวนครศรีฯ มาเข้าร่วมก็ต้องดู
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ซึ่งอาจมีความสนใจในการเข้ามาช้อปหรือเข้ามาดูนิทรรศการ (ตลาด
นัดคุณธรรม)  
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- กลุ่มเป้าหมายควรเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแกนน าที่ต้องการให้เข้ามาร่วม และ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ ควรเชิญชวนทุกสถาบันทุกศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางศาสนา 

- ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม มีความสนใจในเรื่องเด็กและเยาวชน อยากให้สภาเด็กเยาวชน จัดกิจกรรมใน
งาน เช่น เด็กเยาวชนจิตอาสาเก็บขยะ ดูแลผู้สูงอายุ บริการให้ข้อมูลการจัดงาน กิจกรรมดนตรี เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนการส่งเสริมคุณธรรมไปยังเด็กและเยาวชน 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช :  สถานที่ของ อบจ. อาจจะไม่สะดวกหลายอย่าง แต่ถือว่า
จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีความยินดีและขอต้อนรับ หากจะใช้สถานที่ก็สามารถขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมได้ มีความยินดีร่วมเป็นเจ้าภาพ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมาเข้าร่วมและท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช : ขอให้เชิญชวนหน่วยงานผู้แทน
อาสาสมัครของ พม. อ าเภอ ท้องถิ่น จากทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ด้วย 

ประเด็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 
หลักคิดและเป้าหมายการท างาน 

- การเชิญชวนคนมาท าความดี การย้ าให้คนท าความดี การยกย่องเชิดชูคนท าดี การเชื่อมโยงคนท าดี และ
การขยายผลให้คนท าดีมากขึ้น ซึ่งสมัชชาคุณธรรมเป็นพ้ืนที่กลางของภาคีทุกภาคส่วนมารวมตัวกันเป็น
เครือข่ายท าความดีและน าเสนอความดีร่วมกัน 

- สมัชชาคุณธรรมจะเป็นตัวก าหนดการขับเคลื่อนและไปตอบโจทย์เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะต้องมีข้อมูลตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และต้องตั้งเป้าหมายเดียวกัน ในระดับจังหวัดและระดับภาค ต้องขับเคลื่อนเป็นขบวนทุกๆ 
องคาพยพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยต้องเป็นเวทีที่มีคุณค่า น าพาหรือเชิญชวนคนท าดีมา
ร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาด้วยคุณธรรม ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกัน ต้องค้นหา
ต้นทุนความดีและร่วมกันก าหนดรูปแบบในการ “ร้อยเชื่อมโยงพลังจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้” 

- ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ด้วย “ความดี ความสามารถ และความสุข” โดยต้องจัดงานให้คนเข้ามาร่วม
ด้วยใจ  ร้อยเชื่อมโยงพลังความดี ร้อยภาคีสร้างเครือข่ายคุณธรรมในระดับต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดการขยาย
ในทุกภาคส่วน  ให้ภาคใต้ที่มีความโดดเด่นด้านพหุวัฒนธรรม น ามาประยุกต์ร่วมกับการส่งเสริมคุณธรรม
ขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์กร ชุมชน สู่สังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

สถานที่ รูปแบบ เนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

- วันที่ จัดงาน  : ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  สถานที่ที่ คัด เลือกมา ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน เป็นต้น 

- รูปแบบกิจกรรม : ประกอบด้วย เวทีนโยบาย / เวทีวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การแสดงผล
งานและข้อเสนอเชิงนโยบาย / การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานภาคีผู้สนับสนุนการ
จัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  / กิจกรรมสาระบันเทิง เช่น โนราห์ หนังตะลุง ลิเกฮูลู / กิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม เช่น องค์กรน า / บริษัทเอกชน / ชุมชน น าอาหาร
และน้ ามาแจก เด็กเยาวชนมาเล่นดนตรีหรือจัดกิจกรรม น าปิ่นโตมาร่วมกัน จิตอาสาเก็บขยะ ล้างจาน
ล้างใจ เป็นต้น 
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- ธีมงาน : น าเสนอเรื่องการขับเคลื่อน ๕ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ / การ
เปิดพ้ืนที่ให้ทุกภาคีเครือข่ายมาเชื่อมโยงร้อยเครือข่ายเข้าด้วยกันด้วยคุณธรรม / ความดี ความสามารถ 
และความสุข / ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมโดยพหุวัฒนธรรม  

- กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน ๕๐๐ – ๘๐๐ คน  โดยแบ่งคนเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) แกนน าขับเคลื่อน จาก ๑๔
จังหวัดๆ ละ ๑๐ คน  ๒) เครือข่ายจากหน่วยงานร่วมจัด  โดยเฉพาะต้องมีกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เด็ก เยาวชน การศึกษา เครือข่ายด้านศาสนา กลุ่มสตรี  
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป   

ความร่วมมือและบูรณาการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้

- หน่วยงานภายในจังหวัดมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน  ทั้งนี้ควรก าหนด
เป้าหมายคนมาร่วมงานให้ชัดเจน และมีการแบ่งงานว่าแต่ละหน่วยจะรับผิดชอบส่วนงานไหน เป็นการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อการบริหารงานให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- หน่วยงานร่วมจัดมีบทบาทในการสร้างองค์กรคุณธรรม โดยน าสิ่งที่ท าดีอยู่แล้วมาแสดงในงาน    

กลไกและกระบวนการการท างาน 

- การจัดสมัชชาคุณธรรมต้องมีภาคีต่างๆ มาร่วมคิดร่วมท า ต้องมีก าหนดบทบาทท่ีชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติ
การ และแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนให้ชัดเจน มีการสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนไปพร้อมกัน  

- ต้องมีตัวชี้วัดการจัดงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ค้นหาต้นทุนความดี และร้อยเชื่อมโยงพลังจังหวัด
นครศรีธรรมราชและภาคใต้  

- เวทีสมัชชาคุณธรรมเป็นพ้ืนที่กลาง โดยน าพาทุกภาคีมาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันและขับเคลื่อนคุณธรรม
ที่ทุกภาคีท าอยู่แล้ว ซึ่งใครจะท าเรื่องดีแบบไหนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดและจะมีฉันทามิติที่จะ
ด าเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน เป็นพื้นที่ให้คนที่ท าความดีมาเล่าสู่กันฟัง 

ภาคีและกลุ่มเป้าหมายที่ควรเชิญมาร่วมงาน  

- เครือข่ายที่เสนอมาเพ่ิม ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, เครือข่าย OTOP, เครือข่าย
กองทุนสตรี, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน, พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช, เจ้า
คณะอ าเภอทุกอ าเภอ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต , ส านักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ,  เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช และกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆ 
 

นายยงจิรายุ อุปเสน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เวทีสมัชชาคุณธรรมนี้ มุ่งหวังให้เป็นพ้ืนที่กลางของคนท าดีมาเจอกัน เราให้ความส าคัญกับการก าหนดความ
ดีร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มท าตั้งแต่จุดเล็กๆ ในระดับพ้ืนที่ชุมชน  การ
ท างานนี้ต้องย้ าให้เห็นถึงหลักการที่ท าให้กลุ่มขับเคลื่อนอยู่ได้  มีการยกย่องให้คนมีขวัญก าลังใจ และเชื่อมโยงให้
เครือข่ายคนดีได้มาคุยกัน  ให้เห็นว่าดีคืออะไร สร้างได้อย่างไร ต้องมีพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเพ่ือให้
เกิดการขยายเครือข่ายต่อไป  สมัชชาคุณธรรม คือกระบวนการที่มีภารกิจในการ “ย้ า ยก โยง”  งานนี้เป็นการลงขัน
การท างานเรื่องราวความดีร่วมกัน  โดยศูนย์คุณธรรมมีค่าอาหารให้ในงาน และหน่วยงานหลักรับผิดชอบจ่ายค่า
เดินทาง ซึ่งถือเป็นการลงทุนลงแรงลงขันการท างานร่วมกัน ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นท าสิ่งดีๆ ร่วมกัน และจะมีการ
พัฒนารูปแบบการท างาน พัฒนากลไกร่วมกันในเวทีต่อไป  
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๑๐ 
 

 

การประชุมครั้งหน้าจะขอเชิญภาคีทุกหน่วยงาน / องค์กร มาร่วมออกแบบเนื้อหาการจัดงาน ซึ่งหน่วยงาน
ต่างๆ จะมาสะท้อนสะท้อนให้เห็นว่าเห็นสถานการณ์หลังจากที่ขับเคลื่อนเรื่องความดีกันมาอยู่สักระยะหนึ่งตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาแล้วเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นอะไรลดลง มีปัญหาหรือสถานการณ์อะไร มีต้นทุนอะไร 
ให้ตรงประเด็นนั้นๆ ซึ่งอาจจะเกิดเป็นประเด็นถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นที่ค้นหาแสวงหาทางออกร่วมกัน โดย
ประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นร่วมเข้าไปในวาระให้เป็นข้อเสนอของสมัชชาภาคใต้ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาร่วมประชุม
ครั้งต่อไปก็ที่มาจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นหลักเป็นเจ้าภาพ โดยวันประชุมครั้งต่อไป
คนมาร่วมระดมความคิดเห็นก็จะมากขึ้น หากยังขาดกลุ่มใดหรือทุกท่านคิดว่าน่าจะมีภาคีอ่ืนๆ อีกที่สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมกันเพ่ือท าความดีส่งเสรอมคุณธรรม ก็สามารถเสนอชื่อมาให้ศูนย์คุณธรรมฯ เพ่ือท าหนังสือเชิญมาเข้าร่วม
ประชุมได้ และถ้าหากเมื่อหากรือกันแล้วภาคีเครือข่ายเกิดความยินดีที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ปรับกิจจกรรมเพ่ือ
น ามาด าเนินงานร่วมกับมัชชาคุณธรรม โดยอาจจะบอกรูปแบบงานที่ชัดเจน เช่น จะมีการออกโรงทานน าอาหารมา
แจก จะมีการออกบูธรูปแบบต่างๆ หรือน้องๆ เยาวชนมีกิจกรรมล้างจานล้างใจหรือมาเล่นดนตรีเพ่ือระดมทุนก็
สามารถมาออกแบบร่วมกันได้ ซึ่งหากครั้งหน้าคิดมาแล้วก็ให้น าแนวคิดมาหารือร่วมกันเพ่ือจะได้หาข้อสรุปภาพรวม
ที่ชัดเจนในเรื่องรูปแบบการจัดงาน 

 โดยการประชุมในครั้งต่อไปจะมีรูปแบบ คือ ช่วงเช้าจะร่วมกันค้นหาต้นทุน ระดมทรัพยากร และช่วง
บ่ายจะเป็นการออกแบบรูปแบบงานร่วมกัน ซึ่งศูนย์คุณธรรมฯ จะจัดท าร่างเนื้อหาและรูปแบบมาเพื่อหารือ
กับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ได้รายละเอียดในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้มากที่สุด โดยสถานที่การจัดงาน
จะมีการลงพื้นที่ส ารวจและหารือกันในการประชุมครั้งต่อไป ขอนัดหมายการประชุมเพื่อก าหนดรายละเอียด
ของการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ครั้งต่อไป ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้   
ปิดการประชุม 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

สรุปสาระส าคัญ 
นายบุญญานนท์ ศรีโท 

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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๑๑ 
 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางกฤตษญา  ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านังานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 นายเสกสิทธ์ เดชาภิมณฑ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3 นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4 น.ส.นันทิยา เรืองจรูญ นักพัฒนาสังคมช านาญการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5 น.ส.พลอยสรรค์ แก้วเสน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6 นายอพิชิต จันทร์เดช กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้) คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ภาคใต้) 
7 น.ส.สุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 นายกรกฏ เตติธานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9 นายชาลี ชูโต รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

10 น.ส.จุฑารัตน์ มานะชนม์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11 น.ส.รัตนาภรณ์ รามแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
12 นายประสงค์ เชาวภาษี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
13 นายพยูร  มาลา รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

14 น.ส.ศิริวรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
15 น.ส.สุภาวดี เกลา เลขานุการ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
16 จ.ท.โกเมศร์ ทองบุญชู ประธานสภาองค์กรชมุชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
17 นายสง่า ทองค า สภาองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน 
18 นางทิพย์ทิกา นพรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
19 น.ส.สุภวรรณ แดงงาม นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
20 นางปัทมาสน์ สุวรรณพงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
21 นางอ าภาพัน กรรทมรา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
22 น.ส.วนิดา  จิตต์ตั้ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
23 น.ส.อ านวย สุดสุย นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
24 นางบุญยวีร์  ยุโสต นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
25 น.ส.ปตวี ทองจันทร์แก้ว อาสาสมัครวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
26 นางรัชฎาพร  ดวงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
27 นางภาพพิมพ์ ชุมทอง นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
28 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
๒๙ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
30 นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
31 น.ส.อสมา ปัทมะสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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๑๒ 
 

 

ภาพประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------------------------------------- 
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(ร่าง) กรอบคิดการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ รัฐบาลมุ่งเน้นคุณธรรมน าการพัฒนา 
สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สร้างสังคมคุณธรรมที่เก้ือกูลและแบ่งปัน เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วน 
โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดทิศทาง และพัฒนา
นโยบายสาธารณะ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม “พอเพียง 
วินัย สุจริต และจิตอาสา” และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น  ประกอบกับผลการจัดสมัชชา
คุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาค มีข้อเสนอที่ส าคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้
หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัด ผู้น าควรลงมือท าอย่างจริงจังและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  

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

 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

๑. เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง 

๒. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติและน าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย
คุณธรรมภาคใต ้

๓. เพ่ือติดตามและขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และสร้างกระแสรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา  

๔. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม  

๕. เพ่ือค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ๔ ประการ ในพ้ืนที่ภาคใต้ให้ได้รับ
การยอมรับและมีการขยายผลแนวคิด ผลส าเร็จการขับเคลื่อนจากประสบการณ์สู่สาธารณะ 
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๒ 
 

ชื่องาน  
         งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา : ……................................……………………” 
 

วันและสถานที่จัดงาน 
              ก าหนดจัดงานฯ ๒ วัน ระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงละครและศาลา
ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 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. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
๕. ด าเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือประกาศเกียรติ

คุณในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้
๖. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ  / ประกาศเจตนารมณ์ของ

สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง สู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 
๗. วิเคราะห์ผลการด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเป็น

ข้อมูลน าเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ 
๘. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์

ข้อมูลน าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
 

  
เป้าหมายการจัดงาน 

    ๑)  เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ผ่าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 

    ๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ๓)  ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ อย่างกว้างขวางและมีส่วนร่วมร่วม
จากทุกภาคส่วน 

    ๔)  มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
และน ากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ขององค์กร
ภาคเีครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ทีเ่ป็นรูปธรรม 

    ๕) มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ขององค์กรภาคี เครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมภาคใต ้ทีเ่ป็นรูปธรรม  

    ๖) คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบและน าผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ 
ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาภาคใต้ไปขยายผล / ยกระดับเป็นนโยบาย 
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๓ 
 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม   
๑. ด้านวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่   
๑) การมอบนโยบาย โดยรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม / อ่ืนๆ 
๒) การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบูรณาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่

ปฏิบัติการในบริบทภาคใต้ และน าเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับ
จังหวัด 

๓) การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และ 
จิตอาสา ขององค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในภาคใต ้

๔) การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนเครือข่าย และส่งมอบ
ข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๕) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน
ที่สนใจและพร้อมจะด าเนินการ 
 

๒. ด้านนิทรรศการ  การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีสมัชชา
คุณธรรมภาคใต ้ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” โดยจัดเป็นโซนต่างๆ ดังนี้  

โซน ๑ แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย  

โซน ๒ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 

 องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม / ชุมชน เด็กและเยาวชน) 

 องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอ่ืนๆ ๑๔ จังหวัด 
 องค์กรเครือข่ายคุณธรรม (ท่ีขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์คุณธรรมมาต่อเนื่อง) 

โซน ๓  หน่วยงาน องค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานด้านต่างๆ (สิ่งของ ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหรืออ่ืนๆ) 
โซน ๔  ลานกิจกรรม / เวทีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรม การแสดงที่สร้างสรรค์และเกี่ยวข้อง

ด้านคุณธรรม 
ทั้งนี้นิทรรศการชุมชนคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต น าเสนอเนื้อหาและผลการ

เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม เช่น อาชญากรรมลดลง คนมีความสุข รายได้เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น   
 
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ( จ านวน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คน) 
 - ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน  
 - แกนน าและสมาชิก กลุ่ม เครือข่าย เด็กและเยาวชน การศึกษา ชมรม สมาคม สภา ศาสนา กลุ่มสตรี 
ชุมชน และอ่ืนๆ 
 - ประชาชนทั่วไป 
 

จังหวัดที่เข้าร่วมงาน 
 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ตรัง พังงา สตูล กระบี่ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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๔ 
 

  

งบประมาณด าเนินการ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรภาคีร่วมจัด และผู้สนับสนุน   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑) หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคใต้ ที่เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้จากเวทีสมัชชา

คุณธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ อย่างเป็นรูปธรรม  

๒) เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด  

๓) ประชาชนเกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ 
พอเพียง  วินัย สุจริต และจิตอาสา   

๔) เกิดข้อตกลงความร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคใตเ้พ่ือพัฒนาต่อยอด และ
ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดี แก่เครือข่ายองค์กรทั้งในระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม   
 
สถานทีต่ิดต่อ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนวิภ าวดี รั งสิ ต  แขวงสามเสน ใน  เขตพญ าไท  กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์  ๐๒  ๖๔๔๙๙๐๐               
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑ – ๒  เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th  
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(ร่าง) ก าหนดการสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

“รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ........……………………………” 
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมโรงละครและศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๑๔ จังหวัด 
 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน และรับเอกสาร   

- เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใตพ้ร้อมกัน 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

- ประธานพิธีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด   

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดย ........................................ 
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 

      โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรปีาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
- ประธานพิธีกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ …........ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (*นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)  

ประธานจัดงานร่วม กล่าวรายงานต่อประธานพิธี   
- ประธานพิธี (*นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ) กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบาย  
- ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมภาคใต ้
- ประธานพิธีบันทึกภาพร่วมกับ ผู้รับเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการจัดงาน   

เสร็จพิธีเปิด 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  การน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายภาคใต้สู่การปฏิบัติและ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม  

    โดย..................................................................... 
 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังต้นทุนชีวิต กับกรณีศึกษาการขับเคลื่อนชุมชน 
องค์กรคุณธรรมภาคใต้” 

     โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ 
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วันศุกร์ที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใตพ้ร้อมกันทีห่อประชุมโรงละครและศาลาประชาคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับเอกสารเพิ่มเติม  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน / ศลิปวัฒนธรรมภาคใต้ 

     โดย ……………………………………………….…… 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังต้นทุนชีวิต สู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา” 
   โดย …… 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. การแสดงสื่อผสมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  

TED Talk ของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น พิธีประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ของหน่วยงาน 

องค์กร เครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ และปิดงาน 
- ประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

กล่าวรายงาน 
- การแสดงพลังของผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในภาคใต้ 

ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมส่งมอบ
ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของเครือข่ายต่อ
ประธานพิธี 

- ประธานพิธี (*นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) 
รับมอบข้อเสนอ และกล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

- ประธานพิธี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน 
ร่วมกันร้องเพลงต้นทุนชีวิต  

     น าโดย...................... 
                                       
                                              ส่วนการแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”  

ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมและศาลาประชาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
..................................................................................................................  

 เชิญชมการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีข่าย และ “ตลาดนัดคุณธรรม” 
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตลอดการจัดงานทั้ง ๒ วัน โดยจัดเป็นโซนต่างๆ ดังนี้  

 

โซน ๑ แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม  ข้อมูลสถานการณ์
คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

- ร่วมสนุกกิจรรมประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี / ร่วมกิจกรรม life Asset   
- การน าเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต  

จิตอาสา” 
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โซน ๒  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม แสดงนิทรรศการการน าเสนอองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนคุณธรรมและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ได้แก่  

- การน าเสนอนิทรรศการต้นทุนคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมของภาคใต ้
- การน าเสนอกรณีตัวอย่างชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้ 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ    
- ชมตลาดนัดคุณธรรม การออกบูธผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายชุมชนวิถีพอเพียงภาคใต้  

จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต ้         

โซน ๓  ลานกิจกรรม / เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

โซนอื่นๆ 
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(ร่าง) แนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

องค์กรภาคี / ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน หลังการจัดงาน 

๑. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน  การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้า
ร่ วม งาน  เช่น  ผู้ แทน ห น่ วย งาน  / 
ประชาชนทั่วไป / นักเรียน – นักศึกษา 
เข้ า ร่ วมกระบ วนการแลก เป ลี่ ย น
ทางด้านวิชาการ และนิทรรศการ 
 

 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ
กระเสียงแห่งประเทศไทย ในเขต
ภาคใต ้

 การประชาสัมพันธ์ แนะน า และ
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
(ณ กองอ านวยการ) 

 ประมวลภาพกิจกรรม เผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

 การเผยแพร่ วิดีโอ กิจกรรมส าคัญ
ภายในงาน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
เช่น การปาฐกถา และการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ศูนย์ข่าว อสมท. ภาคใต ้
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) 
 อื่นๆ ................................ 

๒.การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ทุก
ภาคส่วนในการเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต้และประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลื่อน
คุณธรรมของสังคมไทย  

 ศูนย์คุณธรรม/ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดท าหนังสือ
เรียนเชิญหน่วยงานเข้าร่วมงาน 

 สนับสนุนองค์ความรู้  ข้อมูล หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม   

 เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงต่างๆ เพื่อ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ
ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมภาคใต้ 

 ก า ร แ ป ล ง เจ ต น า ร ม ณ์  ที่ ไ ด้
ป ระกาศร่ วมกั น ใน เวที  สู่ ก าร
ปฏิบัติที่ยั่งยืน ตามบริบทของแต่
ละองค์กร / พื้นที่ / บุคคล เพื่อให้
เกิดการขยายผลการขับเคลื่อน
คุณธรรมความดีภาคใต้ ที่มีความ
สอดคล้องกับการขับแคลื่อนตาม
แผน แม่ บ ทส่ ง เส ริ ม คุณ ธรรม
แห่งชาติ 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)  

 จังหวัด / ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด  
(เชิญหน่วยงานในจังหวัด
เข้าร่วม) 

 อื่นๆ ................................ 

๓. การเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน /  
จัดนิทรรศการ  

 รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย ท่ีสนใจเข้า
ร่วมงานฯ จ านวน ๑,๐๐๐ คน ดังนี ้
- ศูนย์คุณธรรม : เชิญผู้แทน ๒๕ 

จังหวัดๆ ละ ๑๐  คน ทั้งหมด 

 เข้าร่วมกิจกรรม และร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในช่วงต่างๆ 

 จัดนิทรรศการตามผังที่ก าหนดให้ 
และมผีู้แทนน าเสนอผลงานใน 

 การแปลงเจตนารมณ์ ที่ได้ประกาศ
ร่วมกัน สู่การปฏิบัติทีย่ั่งยืน ตาม
บริบทของแต่ละองค์กร / พ้ืนท่ี / 
บุคคล เพื่อให้เกิดการขยายผลการ

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สภาองค์กรชุมชนต าบล 
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รายละเอียดกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

องค์กรภาคี / ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน หลังการจัดงาน 

๒๕๐ คน 
- ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช : เชิญองค์กรภาค
ส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ท้ังหมด 
......... คน  

๑) หน่วยงานภาครัฐ ........ คน  
๒) หน่วยงานภาคธุรกจิ เอกชน .....คน 
๓) หน่วยงานภาคประชาสังคม และชุมชน
.......คน 
๔) หน่วยงานสื่อมวลชน ……คน 
๕) หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ …….คน 
๖) หน่วยงานการศึกษาคณุธรรม .......คน 
๗) หน่วยงานเด็กและเยาวชน.....คน 

จากหน่วยงานส่วนกลาง : ๓๐ คน 
รวมท้ังสิ้น .......  คน 

 การร่วมจดันิทรรศการ น าเสนอองค์
ความรู้ หรือกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมหลัก ๔ ประการ (พอเพยีง 
วินัย สุจริต และจติอาสา)  

แต่ละบูธ ขับเคลื่อนคณุธรรมความด ี ภาคใต ้
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(ภาคใต)้ 
 สภาเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 หน่วยงานภาคีสมัชชา

คุณธรรม 
 อื่นๆ ............................... 

๔. สถานที่จัดงาน / อาหาร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ  
 

 ติดต่อ ประสานงาน อบจ.
นครศรีธรรมราช 

 จัดเตรียมสถานท่ี/บูธนิทรรศการ พร้อม
จัดนิทรรศการภายในวันท่ี ๒๗ มี.ค.๖๒ 

 จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถ /  
กองอ านวยการและอื่นๆ 

 เข้าร่วมกิจกรรมตามห้องต่างๆ  
ที่ระบุไว้ในก าหนดการ 

 บริการอาหารกลางวัน  
 จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้การ

ต้อนรับและให้ข้อมูลภายในงาน 

-  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อบจ. นครศรีธรรมราช 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ 

มหาชน) 
 อื่นๆ ................................ 

๕. การรักษาความปลอดภัย 
 

 วางแผนเส้นทางการเดินทาง และการ
ต้อนรับประธานในพิธี 

 มีเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ 
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ เข้า 

  ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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รายละเอียดกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

องค์กรภาคี / ผู้รับผิดชอบ 
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน หลังการจัดงาน 

 จัดเตรียม เจ้าหน้าท่ีในการต้อนรับ แขก
ผู้ ใหญ่  และอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ เข้าร่วมงาน ทั้งภายในงาน และใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ร่วมงาน ท้ังภายในงาน และในพื้นที่
จังหวัดภาคใต ้

 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ต ารวจ และหน่วยงาน
ภายในจังหวัด 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

 อื่นๆ ................................ 
๖. งานวิชาการ     
    ๖.๑ สนับสนุนข้อมูล / องค์ความรู้ และ
สื่อท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการจดังาน 

 การสนับสนุนข้อมูล / องค์ความรู ้และ
สื่อท่ีเกี่ยวข้อง ในการจ าหน่าย และแจก
ให้กับผู้สนใจ ภายในงาน 

 จัดกิจกรรม และบริหารด้านข้อมลู 
องค์ความรู้ และสื่อท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในงาน 
 

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

 มหาวิทยาลยั.................. 

    ๖.๒ การเข้ากระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 
 

 จัดเตรียมเอกสาร ชุดความรู้ที่เกีย่วข้อง 
เพื่อใช้ประกอบการจัดงาน และเสวนา 

 

 เข้ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม 

 

 จัดท าสรุปผลการจดังานสมัชชา
คุณธรรมภาคใต ้และเผยแพร่สู่
สื่อสารช่องทางต่างๆ 

 

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

 มหาวิทยาลยั.................... 
 ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด 
 อื่นๆ ................................ 

๗. พิธีเปิด – พิธีปิด และประกาศ
เจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

 ศูนย์คุณธรรม ส่งจดหมายเรียนเชิญ 
ประธานในพิธี และผู้บริหารฯ 

 ส่งรายชื่อผู้บริหาร / ผู้แทน ท่ีเข้าร่วม
ในกิจกรรมส าคัญ มายังส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ประสานงานรายชื่อผู้บริหาร / ผู้แทน  
ทีเ่ข้าร่วม 

 ผู้บริหาร / ผู้แทน เข้าร่วมใน
กิจกรรมส าคญั : พิธีเปิด พิธีปิด 
และประกาศเจตนารมณร์่วมกัน 

 การแปลงประกาศเจตนารมณ์ 
ความมุ่งมั่นสู่การปฏิบตัิ ในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) 

 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด 
 อื่นๆ ................................ 
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ประเด็นค ำถำมกลุ่มย่อย 
เพื่อค้นหำต้นทุนคุณธรรมและแนวทำงกำรขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภำคใต้ 

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑  เวลำ  ๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. ( ๗๕ นำที ) 
 
 

 
ชื่อองค์กร/หน่วยงำน ............................................................................จังหวัด...............................................  
 
๑. สถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรม  (เลือกมา ๓ เรื่อง) 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
๒. กระบวนการแก้ไข / การด าเนินการ / เครื่องมือ  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
๓. ปัญหาอุปสรรค / ปัจจัยความส าเร็จ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๔. ตัวอย่างต้นแบบ / ต้นทุนคุณธรรม (ผลส าเร็จจากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา)  
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลคะ่   
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๑ 
 

สรุปผลการส ารวจติดตามการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 
ภาคใต้ตามประกาศเจตนารมณ์ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  

  
สืบเนื่องจากเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้าง

คนดีสู่สังคม” เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศ
เจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมและส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ โดยตลอด ๒ ปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ภาคใตไ้ด้มีเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ปี ๒๕๖๐ จัดเวที
ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพหุวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ 
จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๑ จัดเวทีประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้เมื่อวันที่๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ผลจากการ
จัดงานมีหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ต่างแสดงพลังและความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ที่
จะร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้เป็นคนมีคุณภาพทั้งดีและเก่ง เพ่ือเสริมสร้างให้ประเทศก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมี
ข้อเสนอที่ส าคัญจากเวทีสมัชชาคุณธรรม ว่าการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้าง
ใน   

 

ภายหลังการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมดังกล่าว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์รวบรวมผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ผ่านแบบส ารวจที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ  
ในส่วนของภาคใต้พบว่า มีหน่วยงานจ านวน ๑๖ หน่วยงาน (ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ที่ส่งผลด าเนินงาน
ตามประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ดังนี้   

 
หน่วยงานทีส่่งแบบส ารวจการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  มีดังนี้  
 

๑. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
๔. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา 
๕. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
๖. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 
๗. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 
๘. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
๙. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
๑๐.  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๑.  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร 
๑๒.  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
๑๓.  ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
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๒ 
 

๑๔.  ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ 
๑๕.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๑๖.  โรงพยาบาลสตูล 
๑๗.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
๑๘.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
๑๙.  เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต 
๒๐.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส 

 

การขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ เพื่อร่วมส่งเสริม พัฒนา หน่วยงาน 
องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม ตามประกาศเจตนารมณ์และ
ความมุ่งม่ันของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม    

  
จากผลการส ารวจพบว่าหน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมต่างด าเนินการพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กร

คุณธรรมโดยยึดหลักการระเบิดจากข้างใน มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สนับสนุนให้องค์กรมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด สังคม และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมส าคัญที่น าหลัก
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา มาขับเคลื่อนองค์กร มุ่งส่งเสริมให้บุคคลและภาคีเครือข่ายมีคุณธรรม
เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชิวติที่ดี การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมโดยภาพรวมของ
ภาคใต้พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อ าเภอและจังหวัด  รวมถึง
กิจกรรมเชิงนโยบาย เช่น การประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติ
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม อ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอนการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานแม่บทฯ สู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน และมีระบบการติดตาม การประเมินผลในทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ องค์กร และชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจใน
หลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังที่พบจากกิจกรรมของหน่วยงาน ดังนี้ 
 

 
ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
๑.  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดตรัง 
- การประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด

คุณธรรมตามเกณฑ์ที่กรมการศาสนาก าหนด 
เกิดองค์กรคุณธรรมต้นแบบ อ าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ และชุมชนต้นแบบ
เป็นต้น  เ พ่ือ เป็นแบบอย่าง ให้กับ
หน่วยงาน องค์กร อ าเภอ และชุมชน
ในจังหวัดได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอด
ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด
ต่อไป 
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๓ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
๒.  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่มนุษย์

สมบูรณ์แบบ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 
- กิจกรรมการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอและ

จังหวัดคุณธรรม  
- กิจกรรมฝึกอบรมมารยาทไทยในสถานศึกษา 

- มีชุ มชนคุณธรรมโดยน าปรั ชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ได้ ระดมความ
คิดเห็นร่วมกันเ พ่ือค้นหาในเรื่อง
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า
ในชุมชนของตัวเอง 

- บุคลากรในองค์กร เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีคุณธรรม เป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน น ามาซึ่ง
ความสุข สงบ ร่มเย็น 

- องค์กร ชุมชน อ าเภอ ร่วมเป็นองค์กร
คุณธรรม และประเมินตนเอง 

๓.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส 

- ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจบุคลากรภายใน
องค์กร 

- การประกาศข้อตกลง ร่วมกันของผู้บริหารและ
สมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้ เป็นองค์กร
คุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
และ I-sart 

- มีการก าหนดเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ 
"ความดีท่ีอยากท า" เพ่ือแก้ไขปัญหาขององค์กร 

- มีการมอบหมาย แต่งตั้งบุคลคลรับผิดชอบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

- มีการจัดระบบติดตาม ประเมินและรายงานผล
ทุกกิจกรรม 

- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
การขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัด และการประเมินองค์กรคุณธรรม 
อ าเภอคุณธรรม นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

- เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็น
ระบบ 
- มีการติดตามผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง 

๔.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพังงา 

- โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ การเป็น
เจ้าบ้านที่ดี เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
อาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในองค์กร
ขับเคลื่อนคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา" และจัดท าป้ายคัทเอ้าท์ในบริเวญสี่แยก

- มี จิ ต อ า ส า ดู แ ล ชุ ม ช น แ ล ะ
นักท่องเที่ยว 

- มีป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรม ๔ ประการ 

- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สถาบันศาสนาและ
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๔ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ท่าปาบ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา 

- ประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด
คุณธรรม 

- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม สถาบันศาสนาและประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสมัชชาคุณธรรม 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
สมัชชาคุณธรรม 

๕.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง 

- โครการชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  

- การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
- โครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กระทรวงวัฒนธรรม  

- จัดอบรมการเป็นเจ้าบ้ านที่ดี โดยยึดหลั ก
คุณธรรม พอเพียง สุจริต จิตอาสา และการ
รับผิดชอบมาเป็นคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในหมู่บ้านชุมชนคุณธรรม 

- การประเมิน องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม  

- จัดส่งแบบประเมินเพ่ือให้องค์กร ชุมชน อ าเภอ 
ได้ประเมินตัว เองเพ่ือจัดอันดับว่า องค์กร 
ชุมชน อ าเภอ นั้นอยู่ระดับส่งเสริมคุณธรรม
ระดับคุณธรรม และระดับคุณะรรมต้นแบบ 

- โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่อง
ในเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬบูชา 

- ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๓๗ 
ชุมชน ได้ด าเนินประชุมเพ่ือต้องการ
ทราบปัญหาที่อยากแก้ และความดี
ที่อยากท า เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชน
ต่อไป 

- ชุมชนคุณธรรมได้รับการพัฒนา
ขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลัง บวร 
และ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

- องค์กร ชุมชน อ าเภอ ได้รับการ
ประเมินการส่งเสริคุณธรรม 

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนาผ่านวันส าคัญทาง
ศาสนา 

 

๖.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภูเก็ต 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสู่สังคมเป็นสุข  

- จัดท าแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมประจ าปี  
๒๕๖๑ 

- ประชุมจ าท าแผนชุมชนคุณธรรม 
- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

ระดับจังหวัดเพ่ือติดตาม ประเมินผล คัดเลือก 
และจัดล าดับการประเมินชุมชนคุณธรรม และ
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 

- มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับองค์กร ชุมชน อ าเภอ รวมถึง
การบูรณาการโครงการต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในจังหวัด 

- องค์กร ชุมชน อ าเภอ ได้รับการ
ประเมินการส่งเสริมคุณธรรม 

- มีการส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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๕ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
- ประชุมและติดตาม สร้ างการรับรู้ ในการ

ส่งเสริมชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม 

- ประสานเชื่อมแผนงานโครงการร่วมกันกับ
เครือข่าย โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ศูนย์
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ ามัสยิดเพ่ือ
ขยายผลสู่เครือข่าย ชุมชนคุณธรรม 

๗.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยะลา 

- ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมฯ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ พร้อม
ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แผน เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมเป็น
ฐานในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
การประเมินผลและยกย่องเชิดชูผู้ท าความดี 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหน่วยงาน
องค์กร ชุมชน อ าเภอ เข้าร่วมประเมินตนเอง
และขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อ าเภอให้เป็น
องค์กร ชุมชน อ าเภอคุณธรรม 

- จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม  ประชุ ม เ พ่ือก าหนด เป้ าหมาย 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การประเมินความส าเร็จ
ร่วมกัน 

- ผู้ บ ริ หารและบุ คลากร ได้แสดง
เจตนารมณ์ โดยจั ดท าข้ อตกลง
ร่วมกันที่จะสร้ างองค์กรให้ เป็ น
อ ง ค์ ก ร คุ ณ ธ ร ร ม  โ ด ย ส า ร ว จ
วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายปัญาหาที่
อยากแก้ความดีที่อยากท าพร้อมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการแนวทางการ
ท างาน ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 

- เ กิ ด แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ  ก า ร
ประเมินผลบุคลากรและยกย่องเชิด
ชูผู้ท าความดี 

- เกิดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนหน่วยงานองค์กร ชุมชน อ าเภอ 
เข้าร่วมประเมินตนเองเป็นองค์กร
คุณธรรม 

 
๘.  ส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสงขลา 
- ประกาศปฏิญญา  "ขับ เคลื่ อนส านั ก งาน

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรคุณธรรม"  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

- โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
- โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมโครงการปฏิบัติธรรม 
- จัดมอบหมายภารกิจให้กลุ่มฝ่ายขับเคลื่อน

คุณธรรม  
พอเพียง  คือ จัดท ามาตการและแนวทาง
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดน้ า ประหยัด
กระดาษ 

- บุคลากรในหน่วยงานได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา 

- ชุมชนคุณธรรมได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆ 

- สงขลาประกาศเป็นจังหวัดคุณธรรม 
- หน่ ว ย ง านตอบรั บ เ ป็ น อ งค์ ก ร

คุณธรรม ๔๘ แห่ง ชุมชนคุณธรรม 
๒๕๐ แห่ง อ าเภอคุณธรรม ๑๐ แห่ง 

- มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม 
ได้แก่  
ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ๙ แห่ง 
ชุมชนคุณธรรม ๒๘ แห่ง 
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๖ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
วินัย คือ G๑๐ การจัดท าบันทึกการลงเวลา
ปฏิบัติงานตรงเวลา 
สุจริต คือ การท างานตามหลักธรรมภิบาล 
จิตอาสา คือ เพ่ิมกิจกรรมจิตอาสาในการจัด
โครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณะรรม 
ชุมชมคุณธรรม อ าเภอคุณธรรม 

- จัดท าประกาศจั งหวัดสงขลาเป็นจั งหวัด
คุณธรรม แจ้งทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน 

- จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมจังหวัด
สงขลาและประชุมอนุกรรมการส่ ง เสริม
คุณธรรมจังหวัดสงขลา 

- จัดประชุมชุมชนคุณธรรม หน่วยงานตอบรับ
เป็น "องค์กรคุณธรรม" ร่วมขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม  

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๑๘ แห่ง 
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ๑๒ แห่ง
องค์กรคุณธรรม ๓ แห่ง 
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๗ แห่ง 

๙.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล 

- กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย) ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน จ านวน ๕๐๐ คน 

- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ
รุ่นใหม่ หัวใจสะอาด จ านวน ๘๐ คน  

- จัดอบรมความรู้กฎหมายป้องกันคนโกงใน
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสตูล จ านวน ๑๕๐ 
คน  

- จัดสัมมนาจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราช
ป ณิ ธ า น ต า ม ร อ ย พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท  โ ด ย มี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้บริหาร อปท. และส่วนภาคเอกชน 
จ านวน ๑๔๐ คน 

- ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธ ร ร มผ่ า นก า รฝึ ก อบรม แล ะ
กิ จกรรมต่ า งๆ  ของจั งหวั ดอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

๑๐.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
- โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติ

ทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพว
รางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

- ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ นแ ม่ บท ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมแห่งชาติภายในจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ประชาชนได้รับการฝึกอบรมโครงการ
จิตอาสาท าความดีและการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดีรองรับการท่องเที่ยว 
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๗ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
- การประเมินองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด

คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 

- องค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด
คุณธรรม ได้รับการประเมิน 

๑๑.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร 

-  - 

๑๒.  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี 

- ประชุมชี้แจง ระดมความเห็นสะท้อนปัญหา
ความต้องการของชุมชน กับแกนน าชุมชนและ
ส่วนราชการที่เก่ียว 

- จัดท าแผนงานโครงการความต้องการของชุมชน
เพ่ือเสนอขอรับงบ 

- แต่งตั้งคณะกรรรมการฯ ของชุมชน รายงานผล 
- ให้ชุมชนเป็นผู้ ด า เนินการคัด เลือกบุคคล

คุณธรรม ๔ ด้านของชุมชนตน รวม ๔ คน 
เสนอต่อจังหวัด 

- แจ้งองค์กร ราชการระดับจังหวัด อ าเภอ ชุมชน 
เข้าร่วมรับการประเมินตนเองตามแบบเกณฑ์
การประเมิน คณะกรรมการฯจังหวัดลงพ้ืนที่
พบปะติดตามผล จัดล าดับคะแนน 

- แจ้ งอ า เภอจัดท าแผนปฏิบัติการส่ ง เสริม
คุณธรรมของอ าเภอ และส่วนราชการจังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
หน่วยงาน รวบรวมส่งส านักขับเคลื่อนแผน
แม่บทฯกระทรวงวัฒนธรรม 

- เป้าหมายต่อไป จัดท า mou ระหว่างผู้บริหาร
กับส่วนราชการ ฯลฯ 

- แจ้งทุกภาคส่วนเข้าร่วมตอบรับการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของจังหวัดให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ในปีงบประมาณ 2562 

- ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 
- มีคณะกรรมการฯ ของชุมชน 
- มีชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัด เข้า
ร่วมการประเมินผลตนเองตามเกณฑ์
การประเมิน 
- มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของอ าเภอ และส่วนราชการจังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับหน่วยงาน 

๑๓.  ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดระนอง 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนทุกคนยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ และรับผิดชอบ 
มีส่วนร่วมในกำรช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม
ชุมชนคุณธรรมน้ อมน ำหลักปรั ชญำของ

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร  จน
ส ำเร็จ จ ำนวน 5 ชุมชน   
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๘ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
ร่วมกันท ำงำนในพ้ืนที่ชุมชนเป้ำหมำยของ
จังหวัด   

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกคนในองค์กร มีควำม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ และรับผิดชอบ
ในงำนที่ปฏิบัติ และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

- ได้รับมอบหมำยให้เป็นเลขำนุกำรกำรจัดท ำ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด 
จัดท ำแผนแม่บทแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด 
แล ะแ ผน ป ฏิ บั ติ ก ำ ร คุ ณธ ร ร ม ปร ะจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 

- ส่งเสริม สนับสนุน กำรท ำงำนร่วมกันทุกภำค
ส่วน ทั้งภำครัฐ เอกชนด้วยกำรบูรณำกำร
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมภำคภูมิใจ 

- บุคลำกรในองค์กรได้รับกำรส่งเสริม
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อำสำ และรับผิดชอบในงำนที่ปฏิบัติ 
และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

- เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน 
ทั้งภำครัฐ เอกชนในกำรร่วมคิด ร่วม
ท ำ ร่วมแก้ปัญหำ ร่วมภำคภูมิใจ 

 

๑๔.  ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่ 

- โครงกำรชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
เป็นกิจกรรมด ำเนินงำนร่วมกันใน ๓ องค์กร 
ได้แก่ บ้ำน (ชุมชน) ศำสนสถำน และโรงเรียน 
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน 

- โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ได้
ส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีคุณธรรม ได้
ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนำทุกวันธรรม
สวนะ เพ่ือเป็นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงำน 

- โครงกำรจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจถวำยเป็น
พระรำชกุศลแด่ในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ 

- โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เป็น
กำรเชื่อมโยงและกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม สถำบัน
ศำสนำและประชำชนในกำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรเป็นสังคมคุณธรรมร่วมกัน 

- ชุมชน หน่วยงำน องค์กร และจังหวัด
ได้ร่วมโครงกำรจิตอำสำเพ่ือปลูกฝัง
กำรเป็นผู้ให้ท ำควำมดีด้วยหัวใจ ท ำ
ให้กำรส่ ง เสริมคุณธรรมได้อย่ ำ ง
แพร่หลำย 

- บุคลำกรในองค์กรได้รับกำรส่งเสริม
คุณธรรมด้วยกำรฟังพระธรรมเทศนำ
ทุกวันธรรมสวนะ เพ่ือเป็นรำกฐำนใน
กำ ร ตั้ ง ส ติ เ พ่ื อ ด ำ เ นิ น ชี วิ ต แล ะ
ปฏิบัติงำน 

- เกิดกำรบูรณำกำร เชื่ อมโยงกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันทุกภำคส่วนโดยมี
เป้ำหมำยในกำรเป็นสังคมคุณธรรม
ร่วมกัน 

 

๑๕.  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน  

- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การณ์เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
พัฒนาชีวิต และประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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๙ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน"  

- โครงการฝึกอบรมเชิ งปฏิบั ติ ก ารณ์ เ รื่ อ ง
คุณธ รรม  จ ริ ย ธ ร รม  เ พ่ื อ พัฒนาชี วิ ต  มี
กลุ่มเป้าหมายจ านวน ๑๐๐ คน 

๑๖.  โรงพยาบาลสตูล - ประกาศนโยบายพัฒนาเป็ นโรงพยาบาล
คุณธรรม ให้ทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์
ครบทุกหน่วยงาน 

- ให้จัดตั้งกลุ่ม / ชุมชนโดยสมัครใจ การแต่งกาย
ชุมประจ าถิ่นทุกวันพฤหัสฯ อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม อบรมการพัฒนาระบบบริการให้
สอดคล้องสังคมพหุวัฒนธรรม 

- แต่งตั้งผู้น าทางศาสนาเป็นที่ปรึกษาในการท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล 

- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน 

- บุคลากรของโรงพยาบาลประกาศ
เ จ ตน า ร มณ์ ใ น ก า ร เป็ น อ งค์ ก ร
คุณธรรม 

- เกิดการรักษาวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น โดย
การแต่งกายประจ าถิ่น และฝึกอบรม
พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ด้ ว ย พ หุ
วัฒนธรรม 

- โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาเป็น
โรงพยาบาลคุณธรรม 

- เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรม โรงพยาบาล องค์กร และ
ประชาชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

๑๗.  สนง.พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกระบี่ 

- มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย เช่น เด็ก,เยาวชน, สตรี, ผู้สูงวัย,คน
พิการ, ผู้ด้อยโอกาส ให้เป้าหมายมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

- โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย หัวใจใส
สะอาด และมีการร่วมมือในการขับเคลื่อน
เพ่ือให้บรรลุจากทุกคน ทุกฝ่าย และมีการสอน
งานผู้สู้ชีวิต รวมถึงมีกองทุน สวัสดิการส าหรับ
บุคลากร 

- ส่งเสริมให้เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม โดยเป็นกระบอกเสียงให้การ
ประสานส่งต่อความช่วยเหลือ เพ่ือให้คุณภาพ
ชี วิ ตและคนดีขึ้ น  ดั งค่ านิ ยมองค์ กรและ
กระทรวงฯ พม. "อุทิศตน อาสางาน เอ้ืออาทร 
อ านวยประโยชน์สุข" 

- เดก็,เยาวชน, สตรี, ผู้สูงวัย,คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

- เกิดการบูรณาการท างานร่วมกับทุก
องค์กร 
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๑๐ 
 

ที ่ จังหวัด/หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
- กระทรวงฯ พม. ท างานร่วมกับองค์กร เพ่ือให้

ทุกภาคส่วนในสังคม (บูรณาการ) เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้คนในสังคมอยู่ดีมี
สุข 

๑๘.  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส 

- กิจกรรมเคารพธงชาติร่วมกันตอนเช้าวันจันทร์ 
- ให้ทุกคนเข้ากิจกรรมตามที่ตัวเองจะปฏิบัติใน

แต่ละหัวข้อตามอัตลักษณ์ที่ก าหนดและปฏิบัติ
ตามและติดประกาศให้ทุกคนทราบสู่อัตลักษณ์
ขององค์กร 

- ส่งเสริมให้ รพ.ทุกแห่งเข้าร่วมด าเนินการเป็น 
รพ.คุณธรรม และประกวดคนดีศรีสุข 

- อบรมประชาชนเรื่องคุณธรรมกับการเดินตาม
รอยพ่อ 

- เกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน 

- ประชาชนได้ รั บการอบรม เรื่ อ ง
คุณธรรมกับการเดินตามรอยพ่อ 

- โ ร งพยาบาลทุ กแห่ ง  ได้ รั บกา ร
ส่งเสริมให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
พร้อมทั้งมีการประกวดคนดีศรีสุข 

 

๑๙.  เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต - โครงการภูเก็ตเรือนจ าสะอาด ทั้งทางด้าน
บริหาร การจัดการ การบริการ รวมทั้งสถานี 

- โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา (กิจกรรม) 
- โครงการอบรมความรู้ระเบียบวินัย เจ้าหน้าที่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด

ภูเก็ตในวาระต่างๆ 
- หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม 
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา เช่น  

วันเข้าพรรษาแห่เทียน ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดป่าคลอก 

- บุคลากรได้รับการส่งเสริมคุณธรรม 
วินัย สุจริต และจิตอาสา 

๒๐.  ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส 

-  -  

 
 
 

 

การน าความรู้จากการเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ / ระดับภูมิภาค ไปประยุกต์ใช้ / ต่อยอด / ขยายผล           

พบว่าหน่วยงานภาคีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ได้น าองค์ความรู้จากการเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมไป
ประยุกต์ใช้ ต่อยอดและขยายผล สามารถสรุปผลได้ดังนี้    

การขยายผลในระดับนโยบาย 

 สนับสนุนและส่งเสริมกำรขับเคลื่อนคุณธรรม ด้ำนพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริม
สมำชิกภำยในองค์กรทุกคน ทั้งฝ่ำยบริหำรและสมำชิกในองค์กรทุกระดับ มีกำรประกำศข้อตกลงร่วมกัน
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๑๑ 
 

เป็นทำงกำร หรือเป็นลำยลักษณ์อักษรที่จะพัฒนำให้เป็นองค์กรคุณะรรม มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย "ปัญหำ
ที่อยำกแก้" และ "ควำมดีท่ีอยำกท ำ" ภำยในองค์กร 

 แจ้งประกำศเจตนำรมณ์ในกำรขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ในที่มี
กำรประชุมของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทุกหน่วยงำนต้องยึดหลักคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ" ให้
เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงำนให้ทุกคนในองค์กรให้ปฏิบัติตำม 

 ขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมกำรมอบรำงวัลเชิดชูหน่วยงำน องค์กร และบุคคลผู้ท ำคุณงำมควำมดีประจ ำปี 
 ติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

การขยายผลระดับพื้นที่ 

 น ำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในพื้นที่ 

 จัดประชุมประชำคมในพ้ืนที่ชุมชนคุณธรรม เพ่ือร่วมกันเสนอแนวคิด ปัญหำที่อยำกแก้ควำมดีท่ีอยำกท ำ 
และก ำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง 

 จัดกิจกรรมใหเ้กิดพลังของกำรพัฒนำคุณภำพประชำชนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นจริงได้ในพ้ืนที่  
 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 น ำมำปรับใช้ในกำรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในระดับชุมชนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้มี

คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมไปยังชุมชน อ ำเภอ 
 จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรประเมินองค์กร ชุมชนคุณธรรม 

การขยายผลระดับบุคคล 

 ส่งเสริมกำรมอบรำงวัลเชิดชูคนดีประจ ำปี ให้กับบุคคลต้นแบบ 
 กำรพัฒนำศักยภำพ ควำมรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบัติของบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะกำร

ปฏิบัติโดยมิติพหุวัฒนธรรม 

การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

 สร้ำงเครือข่ำยและขยำยควำมร่วมมือกับผู้น ำศำสนำ ชุมชน และทุกภำคส่วน 
 ประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคมที่ให้เครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน 

และประชำชน ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในองค์กรด้ำนคุณธรรม
ควำมรู้ต่ำงๆ อย่ำงกัลยำณมิตร  

 ด ำเนินกำรให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน และเข้ำร่วมให้มีควำมรู้ ควำมคิด ใน
แนวทำงสังคมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง 

36 / 50



๑๒ 
 

 จัดฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และแนวทำงกำรปฏิบัติ 

ด้านการขยายผลและประชาสัมพันธ์ความรู้ 

 น ำควำมรู้ไปเผยแพร่  ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงำน ทุกพ้ืนที่ 

 จัดฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ เพื่อเพ่ิมเติมองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับส่วนรำชกำร
ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และอปท. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ช้ำรำชกำรประพฤติชอบ ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต เกิดกำรร่วมพลังท ำควำมดีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 จัดโครงกำรอบรมเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดีโดยใช้มิติทำงวัฒนธรรมภำยใต้โครงกำรจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจ
ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร 

 ใช้เวทสีมัชชำคุณธรรม เพ่ือเป็นพื้นทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือขยำยภำคีเครือข่ำย 
 สร้ำงกำรรับรู้ถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของชุมชน องค์กร ที่เป็นเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม

คุณธรรมในพ้ืนที่ เกิดรูปธรรมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศำสนำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักปฏิบัติตำมวิถีวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 

 น ำคุณธรรมหลัก ๔ ประกำร ไปยำยผลให้กับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 

 
การเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ที่เป็นผลจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติและภูมิภาค  
 
 ระดับจังหวัดและภาพรวมในสังคม 

 สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความปรองดอง สมานฉันท์ ยกย่องซึ่งกันและกัน 
 มีจิตอาสาเพ่ิมข้ึนในสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากูร  
 คนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา เกิดความร่วมมือในการ

แก้ปัญหาโดยใช้มิติด้านคุณธรรมมากขึ้น มีความมั่งค่ังเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมไทย เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นที่มีความเอ้ืออาทร 

 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการท่องเที่ยว โดยมีระบบการบริการ ด้วยการยึดหลักพหุวัฒนธรรม 
 สังคมเกิดความตื่นตัวในการน าคุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไปประยุกต์ใช้ใน

องค์กร 
 หน่วยงานในจังหวัดมีความตื่นตัว และสนใจเข้าร่วมเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 
 ทุกภาคส่วนได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก ๔ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 

และรว่มกันด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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๑๓ 
 

ระดับองค์กร เครือข่าย และชุมชน  
 ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผน แก้ไขปัญหา สร้างกระบวนการการท างานร่วมกัน มีแนวทาง

และมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นคุณธรรม 
 ชุมชนเปลี่ยน ชุมชนมีความสงบ สุข สะอาด ยั่งยืน  
 โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมภายใต้โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ

ถวาย ท าให้ชุมชนมีความคิดท่ีจะช่วยกันน าเสนอสิ่งที่ดีในชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยความ
ร่วมมือของคนในชุมชนเอง 

 องค์กรมีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
 ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับการประเมินให้เป็นชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 

และชุมชนคุณธรรมต้นแบบเพ่ิมข้ึน 
 มีกลุ่มจิตอาสาท างานมากขึ้น ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจระหว่างบุคคลที่มี

ความเชื่อศาสนาต่างกัน 

ระดับบุคคล  
 คนเปลี่ยน มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น คนมีจิตใจเข้มแข้ง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ๔ ประการ 
 บุคคลากรมีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาช่วยแหลือ

งานของหน่วยงาน ชุมชนฯ มากข้ึน 
 ท าให้เจ้าหน้าที่รู้จักเสียสละ สามัคคีในองค์กรและมีความภาคภูมิใจ ต่อตนเองและส่วนรวม 
 บุคลากรมีจิตส านึกและตระหนักรู้ในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และ

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บุคลากร สามารถใช้หลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือ ร่วมใจ

เป้นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 คนในชุมชน สังคมเกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเลือเกื้อกูลกัน มีจิตสาธารณะมากขึ้น ไม่เห็นแก่ตัว 
 บุคลากรการตรงเวลามากขึ้น มาตามเวลาที่ก าหนด หรือมีเหตุขัดข้อง มีการประสานให้ทราบล่วงหน้า 
 เจ้าหน้าที่และเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น  สามารถน ามาถ่ายทอดและขยาย

เครือข่ายในจังหวัดได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม  
  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ยกย่อง คนดี ชุมชนดี องค์กรดี พ้ืนที่ดี ให้เป็นต้นแบบเพ่ือขยายผลหรือสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ 

 ควรเพิ่มและสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การเป็นชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 การสร้างการรับรู้และให้ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงจะน ามาซึ่งความยั่งยืนเป็นรูปธรรม 
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๑๔ 
 

 ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนส่งเสริมคุณธรรม การขับเคลื่อนแผนแมบทส่งเสริมคุณธรรมให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จัดท าข้อตกลงร่วมกันในการส่งเสริม
คุณธรรม 
 

ด้านการสนับสนุนองค์ความรู้ 
 ส่งเสริมหลักคุณธรรม ๔ ประการ ให้กับองค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม

คุณธรรม 
 เสริมสร้างความตระหนักในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
 การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน 
 ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องการชับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากชุมชน

เป็นอันดับแรก 
 ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และปลูกฝังเด็ก เยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง  
 วิทยากรให้ความรู้ 

ด้านความร่วมมือ 

 จัดกิจกรรม / โครงการ ลงไปยังหน่วยงานทุกระดับ ทุกภาคส่วน ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมทุกช่วงวัย โดยเน้นที่กลุ่มเด็กเยาวชน 

โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย จะส่งผลให้เติบโตเป็นคนคุณภาพ และสังคมคุณภาพ 
 โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างทั่งถึง 

ดังนั้นจึงควรด าเนินการอย่างจริงจัง และชัดเจน ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จ ต้องมา
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีคณะพระสงฆ์นพ้ืนที่ ผู้น าท้องที่ และผู้น าสถานศึกษาร่วม
ขับเคลื่อน 

 สร้างภาคีเครือข่ายให้ขยายผลครอบคลุมทุกกระทรวง โดยมีกระทรวงหลักท่ีด าเนินงานเป็นแบบอย่าง 
การบูรณาการ การท างานที่ชัดเจน 

ด้านอ่ืนๆ  

 ผู้น าต้องมีนโยบายชัดเจน ต่อเนื่อง 
 การเข้าถึงระดับรากหญ้า 
 เข้าไปมีบทบาทในสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลสู่มหาวิทยาลัย 
 การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จะต้องขับเคลื่อนมาจากสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อย

ขับเคลื่อนในส่วนของชุมชน เมื่อครอบครัวและชุมชนมีคุณธรรมที่เข้มแข็งสังคมก็จะมีคุณธรม 
 ส่วนกลางควรก าหนดโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม โดยมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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สิ่งท่ีภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมต้องการสนับสนุนในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
 
ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 

 ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักพหุวัฒนธรมให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และ
ประชาชน 

 ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ ในเด็กและเยาวชน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรม 
 เอกสารประกอบการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงาน / องค์กร และชุมชน 

ดา้นองค์ความรู้ 

 สนับสนุนองค์ความรู้ คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พอเพียง สุจริต วินัย จิตอาสา  
 วิทยากรในการถ่ายทอดการส่งเสริมคุณธรรมในพ้ืนที่ หรือ บุคคลต้นแบบเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ 

ด้านงบประมาณ 

 จัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 งบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมการด าเนินงานสู่การขับเคลื่อยชุมชนคุณธรรมในด้านความพอเพียง วินัย 

สุจริต  
จิตอาสา 

 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น สื่อมีเดีย ชุดนิทรรศการ แผ่นผับต่างๆ 
 สนับสนุนสื่อการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อใช้ในโครงการ / กิจกรรม ต่างๆของหน่วยงาน 
 สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 

ด้านอ่ืนๆ 

 ด้านจิตอาสา เนื่องจากในปัจจุบันภารกิจในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานวัฒนธรรม มีปริมาณมาก 
ท าให้การขับเคลื่อนเรื่องจิตอาสาไม่ได้ด าเนินตามเป้ายหมาย 

 การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ความสนใจ เอาใจใส่ อย่างจริงจังด้วยการจัดหรือบรมวิทยากร แกนน าด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีมากขึ้น

เพ่ือร่วมทีมขับเคลื่อนงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
 ก าหนดแผนงานโครงการ แนวทางด าเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมตลอดปีงบประมาณให้จังหวัดทราบ เพื่อ

การวางแผนด าเนงานล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูการท าความดีบุคคลมีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ 
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 คุณธรรม ๔ ประการ  
- พอเพียง โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มีความพอใจในทุกๆ ด้าน 
- วินัย โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหน่วยงานและสังคม 
- สุจริต โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีความสุจริตเป็นที่ตั้งในการด านงชีวิต 
- จิตอาสา โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เห็นประโยชน์

ส่วนตนเป็นรอง 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
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ประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต ิในการรวมพลังขับเคลื่อน

คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา สรา้งคนดีสู่สังคม” 
 

  เรา ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ๑๐๕ องค์กร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่
สังคมคุณธรรมให้ต่อเนื่องจากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่
สังคม”และให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ดังนี้ 

 ๑. ในฐานะคนไทยคนหนึ่ งเราจะมุ่งมั่นน าคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ
รับผิดชอบ”  มาใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว สร้างพลเมืองที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
  ๒. ในฐานะองค์กรเราจะพัฒนาให้องค์กรของเราให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดหลักการระเบิดจาก
ข้างใน สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรมเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน สนับสนุนให้องค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
 ๓. ในฐานะภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เราจะขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา และรับผิดชอบ” ตามบทบาทภารกิจขององค์กรอย่างเต็มก าลังความสามารถและจะประสานให้เกิดการ
เชื่อมโยงและมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันศาสนา และประชาชน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
  

ข้อเสนอเชิงนโยบายใหร้ัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
           ๑. รัฐบาลจัดให้มีกลไกและแนวทางการบูรณาการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓ และประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศด้านคุณธรรมต่างๆ ให้สอดคล้องเก้ือกูลกัน ไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒. รัฐบาลจัดระบบการจัดสรรอ านาจหน้าที่ และการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน แต่ให้มีการบูรณาการ ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในเป้าหมาย 
แผนงาน การด าเนินการ การติดตามผลและการสนับสนุนงบประมาณ 
  ๓. รัฐบาลก าหนดนโยบายที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรภาครัฐต้องท าตนให้เป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนในการเป็นองค์กรคุณธรรมและบุคคลคุณธรรม และองค์กรภาครัฐท าหน้าที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของชุมชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
 ๔. รัฐบาลควรจัดให้มีวาระแห่งชาติด้านจิตอาสา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสขึ้นทรงราชย์หรือราชาภิเษก 
         ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
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ประกาศเจตนารมณ์ของภาคเีครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้
ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 

  

  เรา ภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมงาน “ประชารัฐ
ร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ระหว่าง 
วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ดังนี้ 

 เราจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนา หน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยเน้น 
“การระเบิดจากข้างใน” ด้วยการน าคุณธรรมความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไปสู่การปฏิบัติในทุกกิจกรรม และ
จะร่วมกันสร้างเสริมเครือข่ายจากพลังของทุกภาคส่วนบนความแตกต่างหลากหลายของคนทุกกลุ่มเพ่ือสร้างการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้ตนเองและประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น 

 

ข้อเสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น าการขับเคลื่อนคุณธรรม ประกาศวาระการพัฒนาคุณธรรมของ
จังหวัด โดยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีการจัดระบบงบประมาณให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
ในจังหวัด จัดให้มีสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และสนับสนุนการยกย่องเชิดชูคนดี องค์กรดีอย่างต่อเนื่อง 

  จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในองค์กร
และพ้ืนที่อย่างมีเป้าหมาย ทิศทาง ระบบการติดตามประเมินผลและก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

  หน่วยงานพิเศษในพ้ืนที่ภาคใต้ได้  แก่ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ น าคุณธรรม ๔ ประการ ไปรณรงค์และส่งเสริมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความม่ันคงทางสังคม 

ข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานก ากับ  
  รัฐบาล โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการกลไกที่

เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับให้มีเอกภาพ  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ประชาสัมพันธ์ รณรงคส์ร้างการรับรู้แผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ และสนับสนุนข้อมูล  ความรู้  เคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ และการสร้างการเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง 

 
                                                       เครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

        วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  จังหวัดสงขลา 
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(ร่าง) ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  

 ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศโดยก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ 
- ๒๕๗๙) มีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ  เพ่ือสร้าง
สังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบกับ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนโยบายให้จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคท้ัง ๔ ภูมิภาค ประกอบ
กับผลการจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาคที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่ส าคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อน
คุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็น
ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัด 
ผู้น าควรลงมือท าอย่างจริงจังและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง นั้น 

 ส าหรับการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และองค์กรภาคีเครือข่าย ๑๔ จังหวัดในภาคใต ้ มีก าหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม  
๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็น
เวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดทิศทาง และพัฒนานโยบาย
สาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมในภาคใต้ เพ่ือการสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาค
ส่วนในสังคมและประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ การพัฒนาปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม ๔ 
ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งประราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะจังหวัดเจ้าภาพหลักการจัดงาน 
จงึขอแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

ที่ปรึกษา   

๑. เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช     ที่ปรึกษา 
๒. ………………ผู้น าศาสนาอิสลามในจังหวัด…………..    ที่ปรึกษา 
๓. ..................ผู้น าศาสนาครสิต์ในจังหวดั................   ที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)                      รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการภาคใต ้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    กรรมการ  
๔. วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช     กรรมการ 
๕. วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี      กรรมการ 
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๖. วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่      กรรมการ 
๗. วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง       กรรมการ 
๘. วัฒนธรรมจังหวัดตรัง        กรรมการ 
๙. วัฒนธรรมจังหวัดสตูล        กรรมการ 
๑๐. วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา      กรรมการ 
๑๑. วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร      กรรมการ 
๑๒. วัฒนธรรมจังหวัดระนอง      กรรมการ 
๑๓. วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต       กรรมการ 
๑๔. วัฒนธรรมจังหวัดพังงา       กรรมการ 
๑๕. วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี      กรรมการ 
๑๖. วัฒนธรรมจังหวัดยะลา      กรรมการ 
๑๗. วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส      กรรมการ 
๑๘. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช    กรรมการ 
๑๙. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการ  
๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๒๒. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๓. พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๔. ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช กรรมการ  
๒๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๗. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๘. พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
๒๙. แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๐. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๑. ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ 

ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๓๒. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๓. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ กรรมการ 
๓๔. สภาองค์กรชุมชนต าบลภาคใต ้ กรรมการ 
๓๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช     กรรมการ 
๓๖. สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช      กรรมการ 
๓๗. นายกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๘. ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการ 
๔๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๑. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กรรมการ 
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~ ๓ ~ 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
๔๒. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 

เชต ๑, ๒, ๓, และ ๔ 
๔๓. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา กรรมการ 

ตามอัธยาศัยจังหวัด 
๔๔. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๕. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๖. ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
๔๗. นายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๘. ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕๐. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕๑. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕๒. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕๓. นายกสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การ ภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕๔. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๕๕. วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช                                     กรรมการและเลขานุการร่วม 
๕๖. หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม 

      ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)                                       กรรมการและเลขานุการร่วม 
๕๗. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม   

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช                     ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕๘. นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม        นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๙. นายบุญญานนท์ ศรีโท             นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ  

                                        ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 อ านาจหน้าที่ 

๑. ก าหนดแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ให้สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ให้ค าปรึกษา สนับสนุนฝ่ายเลขานุการในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วน รวมทั้งคณะอนุกรรมการ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                                          

            (นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) 
                        ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางส ารวจ  รายชื่อหน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม/จัดแสดงนิทรรศการกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต ้

ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุมโรงละครและศาลาประชาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โซน ชื่อองค์กร/บูธ กิจกรรม / เนื้อหา 
ประเด็นน าเสนอที่โดดเด่น (ย่อๆ) 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

โซน ๑ นิทรรศการกลาง - ยุทธศาสตร์ชาติด้านคณุธรรม 
- แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิ
- กระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์กร 

ชุมชน อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม 
- คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินยั 

สุจรติ จิตอาสา  
- การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 

จากอดีตถึงปัจจุบัน  
- ………………………………………. 

 
 
 
 

ศูนย์คุณธรรม 

โซน ๒ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 
องค์กรเครือข่าย
คุณธรรมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เครือข่ายภาครัฐ 
๑. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๒. ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๔. ส านักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
๕. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๖. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๘. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๙. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐. คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๑. ส านักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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โซน ชื่อองค์กร/บูธ กิจกรรม / เนื้อหา 
ประเด็นน าเสนอที่โดดเด่น (ย่อๆ) 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

๑๒. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๓. ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๕. ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๖. ส านักงานสถิติจังหวดันครศรีธรรมราช 
๑๗. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช ๑, ๒, 
๓ และ ๔ 

๑๘. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหว ั

๑๙. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๐. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
๒๑. ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดส านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๒. ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

เครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชน 
1. ส ำ นั ก ง ำ น ห อ ก ำ ร ค้ ำ จั ง ห วั ด

นครศรีธรรมรำช 
2. สม ำคม ศู น ย์ ป ระส ำน งำน องค์ ก ร

ภำคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
3. …………………………………… 
 

เครือข่ายภาคประชาสังคม  
1. สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (ภำคใต)้ 
2. คณะกรรมกำรสถำบันพัฒนำองค์กร

ชุมชน ภำคใต ้
3. สภำองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
4. ศู น ย์ คุ้ ม ค รอ งค น ไร้ ที่ พึ่ งจั งห วั ด

นครศรีธรรมรำช 
5. อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ 
6. ผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชน 
7. …………………………….. 
 
ศาสนา 
1. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
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โซน ชื่อองค์กร/บูธ กิจกรรม / เนื้อหา 
ประเด็นน าเสนอที่โดดเด่น (ย่อๆ) 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

2. พุทธสมำคมนครศรีธรรมรำช 
3. สมำคมยุวมุสลิมแห่งนครศรีธรรมรำช 
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
5. วัดมุมป้อม (เจ้ำคณะจังหวัด

นครศรีธรรมรำช) 
6. ………………………. 
 
สถาบันการศึกษา 
๑. มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
๒. มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครศรีธรรมราช 

๔. ……………………………. 
ชุมชน 
1. ……………………………….. 
2. ……………………………….. 
เครือข่ายเด็กเยาวชน 
๑. สภำเด็กและเยำวชนจังหวัด

นครศรีธรรมรำช 
๒. บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 

 - จังหวัดร่วมจัด ๑๔ 
จังหวัด 

๑. จังหวัดกระบี ่
๒. จังหวัดชุมพร 
๓. จังหวัดตรัง 
๔. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕. จังหวัดนราธิวาส 
๖. จังหวัดปัตตาน ี
๗. จังหวัดพังงา 
๘. จังหวัดพัทลุง 
๙. จังหวัดภูเก็ต 
๑๐. จังหวัดยะลา 
๑๑. จังหวัดระนอง 
๑๒. จังหวัดสงขลา 
๑๓. จังหวัดสตลู 
๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

  

โซน ๓ เครือข่ายองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ  
(ที่ขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์
คุณธรรมมาต่อเนื่อง) 

๑. เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมภาคใต้ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีจรสัพิชากร 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
- โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง 

๒. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
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โซน ชื่อองค์กร/บูธ กิจกรรม / เนื้อหา 
ประเด็นน าเสนอที่โดดเด่น (ย่อๆ) 

ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

- เครือข่ายศรัทธากัมปงตักวา 
๓. เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 

- บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

๔. …………………………………. 
โซน ๔ ลานกิจกรรม/
เวทีกลางแจ้ง 

๑. การแสดงของสภาเด็กและเยาวชน 
๒. ........................................ 
๓. ......................................... 

  

โซน ผู้สนับสนนุ 
- สิ่งของ/สิ่งอ านวย
ความสะดวกในงาน 
- อาหาร เคร่ืองด่ืม 

 
 

เครือข่ายของหอการค้าจังหวัด 
นครศรีธรรมมราช /หน่วยงานธุรกจิอื่นๆ 
- บริษัท/หน่วยงาน................ 
- บริษัท/หน่วยงาน................ 
- บริษัท/หน่วยงาน................ 

  

โซนอื่นๆ  ผลิตภณัฑ์ 
สินค้า 
 

- ............................................. 
- ........................................ 
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