
 

ปฏิญญาคณุธรรม 
วาดวยการสรางสังคม “ รู รกั สามัคค ี” 

 
 การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ซ่ึงชาวไทยทั้งแผนดินใหความเคารพรักและเทิดทูน  ตองทรงเหน็ด
เหนื่อยตรากตรําพระวรกายทรงงานหนักมาโดยตลอด  ก็ดวยพระราชปณิธานที่จะทรงครองแผนดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชนสุขของปวงชนชาวไทย  โดยส่ิงที่พระองคทานทรงปรารถนามากที่สุดก็คือ  ทรงมีพระราชประสงค
จะใหพสกนิกรอยูเย็นเปนสุข  มีความ รู รัก สามัคคี กัน 
 ในปอันเปนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ  80  พรรษา  
สถาบัน หนวยงาน  องคกร  และชุมชน  ที่ไดรวมลงนามภายใตปฏิญญานี้  จึงใครขอแสดงความจงรักภักดี  ดวย
การตั้งปณิธานที่จักรวมกันสนับสนุนและผลักดันสรรสรางใหสังคมไทย  เปนสังคม “รู รัก สามัคคี  อยูดีมีสุข”  
ตามตัวช้ีวัดตาง ๆ   เพื่อใหเปนสิ่งที่คนไทยทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสถาบัน หนวยงาน องคกร จักไดรวมกันนอม
เกลาฯปฏิบัติถวายแด “พอของชาติ”   ดวยการทําใหพระราชปณิธานที่พระองคทานทรงมีพระราชประสงคให
สังคมไทยอยูเย็นเปนสุข  สัมฤทธิ์ผลใหจงไดภายในปพุทธศักราช  2560  หรือภายในเวลาอีกหนึ่งทศวรรษนับแต
บัดนี้  และจักดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายเบื้องตน  ภายในปพุทธศักราช      2554     อันเปนปมหา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จักทรงเจริญพระชนมายุ  7  รอบ  84  พรรษา ทั้งนี้หนวยงานและองคกร
ตางๆที่ลงนามในปฏิญญาฯ จะรวมกันทํางานอยางบูรณาการ โดยใชพื้นที่ของ แตละชุมชนหรือหมูบานทั้งในเขต
เมืองและชนบท เปนหนวยสังคมพื้นฐานสําหรับการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  แลวถักทอเปนเปาหมายในระดับตําบล  อําเภอ  จังหวัด  จนรวมกันเปนเปาหมายระดับประเทศ
ในที่สุด   กลาวคือ 
 

1. การสรางสังคมแหงความรู 
 

 

1.1   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีกิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ผานกระบวนการจัดการความรูและสื่อ
สรางสรรคตางๆ  เพื่อใหทุกคนมีโอกาสทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง  เท่ียงตรง  และมั่นคงอยูในเหตุใน
ผล  จนสามารถกระทํา “เหตุ” ไดอยางถูกตอง  อันจักกอใหเกิด “ผล” ตอการแกไขปญหาของผูคน  ในทิศทางที่ลง
รอยเดียวกันในทางที่ดีท่ีเจริญ    ตลอดจนเกิดภูมิคุมกันตอการรับรูส่ือยั่วยอมมอมเมาทั้งหลาย 

1.2  แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  และมีคณะทํางานรับผิดชอบ  เพื่อ
พัฒนาใหเกิดศูนยประสานเชื่อมโยงผูคนในหมูบานหรือชุมชน  ไดมีโอกาสมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  จนเขาถึง
ขอมูล  ขาวสาร  และความรูใหม ๆ   กระทั่งตกผลึกเปน “ปญญา” ตามแนวทางแหงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3   แตละชุมชนหรือหมูบาน  มีการเก็บบันทึกขอมูลที่สําคัญตางๆ  มีการสํารวจทุนทางสังคม  ทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการทําแผนที่ความดี  เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห  การพัฒนา  
และการติดตามประเมินผลการพัฒนาไดอยางยั่งยืนและเปนระบบ 
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2. การสรางสังคมแหงความรัก 

 
2.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานงานประสานประโยชน  โดยอาศัยการทําแผนชุมชนเปน

เครื่องมือกําหนด “เปาหมายรวม” ที่สําคัญเรงดวน  สําหรับการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของตนใหตรงกัน  บน
พื้นฐานที่เนนการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกายตอใจ
ตอกัน 

2.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมเสริมสรางใหเกิดครอบครัวที่อบอุน  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ 
ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 

2.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกลุมอาสาสมัครที่จะทํางานชวยเหลือเกื้อกูลสังคมสวนรวมดวยจิตอาสา  
และมีกองทุนตามหลักสหกรณหรือกองทุนสวัสดิการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อชวยเหลือคนซึ่งเดือดรอนใน
ชุมชน 

 
3. การสรางสังคมแหงความสามัคคี 

 
3.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน  เมื่อมีมติหรือแผนการดําเนินงาน

อยางไรแลว  ทุกคนก็ใหความรวมมือในการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา  และระเบียบแบบแผนที่รวมกันกําหนด
ขึ้นโดยเทาเทียมเสมอกัน 

3.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมการประชุมกันอยางพรอมเพรียงสม่ําเสมอ  เพื่อปรึกษาหารือกัน
ถึงแนวทางแกปญหาตาง ๆ ของหมูบานหรือชุมชน 

3.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานเชื่อมโยงกับหมูบานหรือชุมชนอ่ืน ๆ ใหเปนเครือขาย  เพื่อ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางานดานตาง ๆ อยางเปนบูรณาการ 

 
4. การสรางสังคมอยูดีมีสุข 

 
4.1  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปจจัย  4  ที่พอเพียงสําหรับการบริโภค  ผูคนมีงานทํา  หนี้สินลด  มีเงิน

ออม  มีบานอยูอาศัย  เกษตรกรมีที่ดินทํากิน  และคนในหมูบานหรือชุมชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่ดียาม
เจ็บปวย 

4.2  แตละชุมชนหรือหมูบานมีปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  รวมทั้งอบายมุขสิ่งเสพติดตาง ๆ ลดลง 
4.3  แตละชุมชนหรือหมูบานมีดิน ปา ระบบนิเวศ  และสิ่งแวดลอมที่ดีที่เอื้อตอการดํารงชีวิต  มีน้ําสะอาด

และอาหารที่มีคุณภาพสําหรับบริโภค  ปญหาโรคภัยไขเจ็บลดลง  ผูคนมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น  คนดอยโอกาส 
คนปวย  และคนพิการไดรับการดูแลดวยความอาทรเกื้อกูล 



- 3 - 

 

 
4.4  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการปลูกตนไมยืนตน  มีระบบจัดการขยะที่ดี   ตลอดจนมีแผนปฏิบัติใน

การอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนตนทุนของหมูบานหรือชุมชน โดยรัฐใหการ
สนับสนุนสิทธิของชุมชนในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น  เพื่อใหเกิดหลักประกันที่มั่นคงในการหลอเล้ียงใหผูคนมี
ชีวิตที่เปนสุขไดอยางยั่งยืน 

4.5  แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมและจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง  จนเกิดทักษะทางสุข
ภาวะ และทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  สามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณธรรมนําความรู  และเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 

4.6  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการสงเสริมและพัฒนาวัด หรือศาสนสถาน หรือแหลงเรียนรูทางดาน
คุณธรรมจริยธรรม ที่มีองคประกอบทั้งศาสนบุคคลและศาสนธรรม   อันสามารถเปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและปลูกฝงอบรมกลอมเกลาใหผูคนไดเขาถึงแกนแทแหงหลักศาสนธรรมอันดีงามของศาสนาตาง ๆ   
ที่ผูคนในหมูบานหรือชุมชนนั้น ๆ ศรัทธานับถือ   โดยมีการทํางานอยางบูรณาการระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
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ขอเสนอประกอบปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามคัคี” 
จากการประชุมกลุมของสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ  คร้ังที่  2 

 
1.   ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดชุมชุนหรือหมูบานที่มีความ

เขมแข็ง  เปนชุมชนแหงความรู  ชุมชนแหงความรัก  ชุมชนแหงความสามัคคี  และชุมชนอยูดีมีสุข  เพื่อเปนหนวย
สังคมพื้นฐาน  ของการสรางสังคมคุณธรรมในประเทศชาติ 

2.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ที่ทํางานโดยยึดประชาชนในชุมชนทองถ่ินเปนศูนยกลางของการพัฒนา  และสนับสนุนการพัฒนาตามแผนชุมชน
ทองถ่ินที่ประชาชนในแตละชุมชนหมูบานรวมกันจัดทําขึ้น  ตลอดจนมีการใชงบประมาณอยางประหยัด  
โปรงใส  มีประสิทธิภาพ 
 3.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดครอบครัวที่อบอุน  สมาชิกใน
ครอบครัวมีความอาทรเกื้อกูลกัน  มีความอดทน  ใหอภัย  เขาใจ  ไววางใจ  และดูแลเอาใจใสตอกัน 
 4.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดระบบการศึกษาที่ใชคุณธรรม
นําความรู  เด็กและเยาวชนไดรับการอบรมกลอมเกลาใหเกิดปญญา  เขาใจและเขาถึงความพอเพียง  อันคือความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชีวิต 
 5.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม  เกื้อกูลสังคม  ไมเอาเปรียบสังคม  ไมละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการดําเนินงานตามกฎหมายและหลัก
จรรยาบรรณ  รวมทั้งชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 6.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหภาคราชการทํางานดวยความ
โปรงใส  เปนธรรม  และเสมอภาค  ขาราชการมีคานิยมในการทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในดานความพอเพียง  และความมีเหตุผล 
 7.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดสื่อสรางสรรคความดีงามใน
สังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ส่ือโทรทัศน  วิทยุ  อินเตอรเน็ต  ส่ิงพิมพ  และสนับสนุนใหมีการทําแผนที่ความดี  เพื่อ
คนหาแบบอยางของคนดีทั่วแผนดินที่สังคมควรยกยอง  แลวนํามาเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
 8.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดระบบการเมืองคุณธรรม  เปน
การเมืองสมานฉันทที่ไมสรางความแตกแยกใหกับสังคม  มีความโปรงใส  ประชาชนตรวจสอบและใหคณุใหโทษ
นักการเมืองได 
 9.  ขอใหภาครัฐและหนวยงานองคกรทุกภาคสวนรวมกันสนับสนุนใหเกิดศาสนสถาน  ศาสนพิธี  ศาสน
บุคคล  และศาสนธรรม  อันสามารถจักเปนที่พึ่งสําคัญใหกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมทุกภาคสวน 
เพื่อการสรางสังคมคุณธรรมตามเปาหมายตาง ๆ ดังที่กลาวมาทั้งหมดนี้ 


