
คุณธรรมประเทศไทย
สภาพปัญหา ยุทธศาสตร์ 

และการขบัเคลือ่นสู่สังคมคุณธรรม



สภาพปัญหา

วดีิทศัน์สถานการณ์คุณธรรมประเทศไทย

Poll สถานการณ์คุณธรรม 2559







“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
วนัศุกร์ที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓



ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

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

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

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

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

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

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา



• ยทุธศาสตร์ การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน
• ยทุธศาสตร์ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางสังคม

ยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๕

มั่งคัง่

ยัง่ยนื

มั่นคง

 บริหารประเทศดว้ยหลกั
ธรรมภิบาล
 สงัคมปรองดอง สามคัคี

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
 ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 สร้างทุนมนุษย ์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางสงัคม



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

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

เป้าหมาย
คนไทยมคุีณลกัษณะคนไทยทีส่มบูรณ์ เป็นพลเมอืงทีต่ืน่รู้ 

ตัวช้ีวดั 
ประชาชนมกีารประพฤติปฏิบตัิทีส่ะท้อนการมคุีณธรรมจริยธรรม
เพิม่มากขึน้



แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑

วสัิยทัศน์ 
สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
ด ารงชีวติ
สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติ
สุขในประเทศไทย ประชาคมอาเ ซียนและ
ประชาคมโลกอย่างยัง่ยนื



ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม

ในสังคมไทย ของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกจิ การเมืองการปกครอง และภาควิชาชีพ โดยใช้
วฒันธรรมไทยเป็นฐานและใช้ส่ือมวลชนเป็นเคร่ืองมือ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก



คุณธรรม หมายถึงส่ิงท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ 
เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม  เป็นเคร่ือง
ประคบัประคองใจใหเ้กลียดความชัว่ กลวับาป เป็น
เคร่ืองกระตุน้ ผลกัดนัใหเ้กิดความรู้สึกรับผดิชอบ  
เกิดจิตส านึกท่ีมีความสงบเยน็ภายใน และเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อใหเ้กิดข้ึนและเหมาะสม
กบัความตอ้งการของสงัคมไทย 





วดิทีศัน์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที่ ๑



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สภาพสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
 ปรับฐานคิดคนใหแ้ยกแยะประโยชน์ส่วนตน-ส่วนรวม
 สร้างระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือตา้นทุจริต
 ประยกุตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเคร่ืองมือตา้นทุจริต

ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตในเชิงรุก



ค าแถลงนโยบายรัฐบาล

ขอ้ ๓.๖ จดัระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนทัว่ไป 
โดยใชค้่านิยมหลกั ๑๒ ประการ



ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วสัิยทัศน์ “เป็นองคก์รกลางในการขบัเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

เป้าหมาย
“ประชาชนมีจิตส าน กและพ ติกรรม 

เพ ่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ”  
 
 

                              
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์

๑. ส่งเสริมความร่วมมอื
ประชารัฐเพือ่ขบัเคลือ่นงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๒. ส่งเสริมการพฒันา
มาตรฐานด้านคุณธรรม 

จริยธรรม

๓. พฒันานวตักรรมองค์
ความรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรม

๔. ส่ือรณรงค์เพือ่การพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม

๕. ส่งเสริมความร่วมมอืด้าน
คุณธรรมจริยธรรม     

กบันานาชาติ

๖. พฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทีด่ขีองศูนย์

คุณธรรม



โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสง่เสริมคณุธรรมแหง่ชาติ



พอเพยีง หมายถงึ ความพอเพยีงในการด าเนนิ

ชวีติแบบทางสายกลาง มเีหตุมผีล ใชค้วามรู้ในการตดัสนิใจ

อย่างรอบคอบ มคีวามพอประมาณ พอด ีไม่เบยีดเบยีน

ตนเอง สงัคมและส ิง่แวดลอ้ม ไม่ประมาท สร้างภูมคุ้ิมกนัท ีด่ ี

รู้เท่าทนัการเปล ีย่นแปลง



วนิยั หมายถงึ  การยดึม ัน่และ

รบัผดิชอบในหนา้ท ีข่องตน ท ัง้วนิยัต่อ

ตนเองในการผลกัดนัชวีติใหก้้าวหนา้ วนิยั

ต่อองค์กร สงัคม ปฏบิตัติามจรยิธรรม  

จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย



สุจรติ หมายถงึ  ความซือ่ตรง ความซือ่สตัย์

สุจรติ ยดึม ัน่ ยนืหยดัในการรกัษาความจรงิ ความถูกต้อง 

ความเป็นธรรมท ัง้ปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซือ่ตรง

แลว้ ต้องกลา้ปฏเิสธการกระท าท ีไ่ม่ซือ่ตรง ไม่ซือ่สตัย์ของ

บุคคลอืน่ท ีจ่ะท าใหส่้วนรวมเกดิความเสยีหาย



จติอาสา หมายถงึ การเป็นผูท้ ีใ่ส่ใจต่อ
สงัคมสาธารณะและอาสาลงมอืท าอย่างใดอย่าง

หน ึง่ อนัมใิช่หนา้ท ีข่องตน ด้วยความรกั ความ

สามคัค ีเพ ือ่ประโยชน์ของผูอ้ ืน่ ของสงัคม ของ

ประเทศชาต ิโดยมไิด้หวงัผลตอบแทน ท าความดี

เพ ือ่ความด ี เอ ื้ออาทรต่อคนร่วมสงัคม ท าอย่าง

สม ่าเสมอจนเป็นนสิยั   



สมัชชาคุณธรรม : กลไกขับเคล ่อนสังคมคุณธรรม

สมชัชาคุณธรรม
เป็นเวทกีลาง



สมัชชาคุณธรรม เ ป็นเวทีกลางของเครือข่ายที่

ขบั เคล ือ่นคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสงัคม  ท ัง้ภาคร ัฐ 

ภาคเอกชน     ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ท ัง้ท ีเ่ป็นนติบุิคคล

และมใิช่นติบุิคคล เพ ือ่แลกเปล ีย่นเรยีนรู้ ตดิตาม ความก้าวหนา้ ก าหนด

ทิศทางและการพฒันานโยบายสาธารณะในการขบัเคล ือ่นงานด้าน

คุณธรรมความดใีห้สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิ

และรณรงค์สร้างจติส านกึ และการมส่ีวนร่วมของสงัคมในการพฒันา

คุณธรรม จรยิธรรมในสงัคมไทย 



วดีทิศัน์สมชัชาคุณธรรมคร้ังที่ ๑ - ๘



ประกาศเจตนารมณ์สมชัชาคุณธรรมแห่งชาตคิร้ังที่ ๘





วดีิทศัน์สมัชชาคุณธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่๑



ประกาศเจตนารมณ์สมชัชาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ ๑





สมชัชาคุณธรรมภาคใต้ คร ัง้ท ี ่๑

“รวมพลงัประชารฐัขบัเคล ือ่นสงัคมคุณธรรม”

พอเพยีง วินัย สจุริต จิตอาสา

บนฐานพหวัุฒนธรรม



• ทุนความดบีนฐานพหุวฒันธรรมภาคใต้
• โพลสถานการณ์คุณธรรมภาคใต้
• สาระส าคญัแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๐)

• แนวทางการขบัเคล ือ่นคุณธรรม พอเพยีง วนิยั สุจรติ จติอาสา
• ตลาดนดัคุณธรรม
• การส่งเสรมิยกย่อง คนด ีองค์กรดี
• ศลิปวฒันธรรมคนใต้
• ประกาศเจตนารมณ์การขบัเคล ือ่นสงัคมคุณธรรม

องค์ประกอบของงานสมชัชาคุณธรรมภาคใต้





ผลลพัธ์ท ีค่าดหวงัจากการจดัสมชัชาคุณธรรมภาคใต้

มกีารประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นองค์กรส่งเสรมิคุณธรรมทีเ่กดิ

จากความมุ่งม ัน่จากภายในของแต่ละองค์กร และเช ือ่มโยงกนัเป็น

เครอืขา่ยคุณธรรมภาคใต้ท ีป่ระกอบด้วยภาครฐั ภาคเอกชน ภาค

ประชาสงัคม และภาคประชาชน ร่วมกนัขบัเคล ือ่นสงัคมคุณธรรม

ในรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมและวถิชีวีติของสงัคมภาคใต้  

และเช ือ่มโยงสอดคล้องกบัแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ

อย่างต่อเน ือ่ง และย ัง่ยนื  





36

ขอเชญิร่วมต ัง้ปณธิานความด ีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช
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วดีิทัศน์โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี


