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คำนำ
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้คนไทย
เป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของประชาชน
เป็นผลสัมฤทธิ์ รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ซึ่ ง เป็ น แผนระดั บ ชาติ ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมอย่ า งเป็ น ระบบฉบั บ แรกของไทยที่ เ ปิ ด โอกาส
ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสานึกที่ดีให้แก่ประชาชน โดยเน้นการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง จากภายใน และใช้ คุ ณ ธรรมน าการพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งสั ง คมไทยให้ มี คุ ณ ธรรมเป็ น รากฐาน
ผ่านกลไกความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะมิติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
ร่ว มสร้ าง “สังคมคุณธรรม” ตั้งแต่ต้น น้ า กลางน้า และปลายน้า คือ การพัฒ นาที่ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชน
มีความสุข มีรายได้เพียงพอกับการดารงชีวิต ไร้ซึ่งคดีความต่าง ๆ เป็นสังคมที่สงบสุข เป็นการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกา รคั ด เลื อ กชุ ม ชน
องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
เป็ น ประธาน เพื่ อ ก าหนดแนวทางการคั ด เลื อ กองค์ ก ร ชุ ม ชนอ าเภอและจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว กรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้ รวบรวมแนวทาง
การคัดเลือกองค์กร ชุมชนอาเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางและ
คู่มือในการดาเนินการคัดเลือกองค์กร ชุมชนอาเภอและจังหวัดคุณธรรม ต่อไป
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บทนา
ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน โดยกาหนดเป็นโมเดลพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก สร้างคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูล และแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เน้ น การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากัน เองและรวมกลุ่ มอย่างมีพลั ง ผ่ านกลไกภาคประชารัฐ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คมและภาคประชาชน โดยมีเป้ าหมายหลั ก คือ แก้ ไขความยากจนของประชาชน ผลั กดั นให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง และคนในชาติ
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึกคานึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ
โดยกาหนดภาพอนาคตไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว คนไทยในอนาคต
จะต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อม
ทั้ ง กายใจ สติ ปั ญ ญา มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลง มีจิ ต สานึกวัฒ นธรรมที่ดี งามและคุณ ค่า ความเป็น ไทย มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม มีวินัย มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม
และประเทศชาติ
จึงได้ประกาศใช้ แผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) อันเป็น
แผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล
ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ โดยมี แ นวคิ ด ให้ “คุ ณ ธรรมน าการพั ฒ นา” พร้ อ มที่ จ ะก้ า วไปสู่ “สั ง คมคุ ณ ธรรม”
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการปฏิรูปที่สาคัญทั้งในส่วน
ของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้ คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดาเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วม
ในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น และสร้าง “สังคมคุณธรรม”ที่น่าอยู่ เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ตลอดจนให้มีการบูรณาการทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกสาคัญ
ในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการรับสนองนโยบายของรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้ให้ ความส าคั ญกับ การส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมไปกั บการส่ งเสริม พัฒ นาต่อยอดทุ น
ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ โดยกาหนดกรอบ
การใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคนดีและสังคมดี สร้างรายได้และความมั่งคั่งจากทุนและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิไทย และความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
โดยร่วมมือกับทุกกระทรวง ทุกจังหวัด ทุกภาคส่วน เกิดเป็น “ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ขึ้นทั่วประเทศ

-๒นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ อั น เป็ น ภาพรวม
ของประเทศในการขับ เคลื่ อนของทุ กมิติ เพื่ อให้ “คนไทยอยู่ดี มีสุ ข เป็น อนาคตไทยในปัจ จุบันและอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้า” โดยเฉพาะในปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเป็น
“ไทยนิยม” ที่นิยมทาแต่สิ่งที่ดีงามและความถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง ภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่เน้นการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนใน ๙ เรื่อง อาทิ คนไทยรักกันมีสัญญาประชาคม
ผูกใจไทยเป็ นหนึ่ง คนไทยไม่ทิ้งกัน เมืองไทยน่าอยู่ วิถีไทยวิถีพอเพียง รู้สิทธิหน้าที่ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อตอบรับ
ต่อความสนใจและความต้องการของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกพื้นที่
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม โดยมี น ายวี ร ะ โรจน์ พ จนรั ต น์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น ประธาน
อนุกรรมการ ยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่องให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบ จึงได้มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมใน ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กร ชุมชน
อาเภอและจั งหวัดคุณธรรม และกาหนดให้ มีกระบวนการในการพัฒ นาคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คื อ
ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน องค์กร ชุมชน
อาเภอและจังหวัดคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานกลาง ที่สามารถบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้
มาตรฐาน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงและสมานฉันท์รวมไทย
เป็นหนึ่งเดียว ซึง่ เกณฑ์การประเมินในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

องค์กรคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสั งคมดี ส่งเสริมให้ คนในองค์กร
มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย
มากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กร
มีคุณธรรมมากขึ้น

๒. ความหมาย ระดับ และประเภทขององค์กรคุณธรรม
๑) ความหมาย
องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นาและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์
และมุ่งมั่นดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม
๒) ระดับขององค์กรคุณธรรม
องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณ ธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดาเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการ
จัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดาเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน
ระดั บ ที่ ๒ องค์กรคุณ ธรรม คือ องค์กรส่ งเสริมคุ ณธรรมที่ มีกระบวนการพัฒ นาองค์ก ร
คุณธรรม ที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริม คุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลกระทบให้การทาความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้ม
จะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ องค์กรคุณธรรมที่ดาเนินการประสบความสาเร็จ
ทัง้ ในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กร
มีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้

-4๓) ประเภทขององค์กร สามารถแบ่งกลุ่มประเภทหน่วยงาน องค์กรตามลักษณะของกลไก
ประชารัฐ
กลุ่มองค์กรภาครัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การ
มหาชน และองค์กรในกากับของรัฐ เป็นต้น
กลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน สถานประกอบการ ธนาคาร เป็นต้น
กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและชุมชน เช่น องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม มูลนิธิ องค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น

๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม
น้ อ มน าหลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มาเป็นหลักการดังนี้
๑) ระเบิ ด จากข้ า งใน เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ที่ สุ ด ต้ อ งให้ เ กิ ด จากความตระหนั ก มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ
มีเป้าหมายเดียวกันของผู้นาและสมาชิกขององค์กร หากทาโดยถูกบังคับหรือทาตามกระแสนโยบายไม่ตั้งใจจริง
จะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน
๒) ท าแบบองค์ ร วม ต้ อ งท าพร้ อ มกั น ทั้ ง ระบบ ทุ ก ระบบขององค์ ก รโดยให้ ป ระสาน
สอดแทรก ไปกับการบริหารและการทางานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยว ๆ
ที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร
๓) ทาตามหลักความจริง ต้องทาจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหาและ
ต้นทุนความดีขององค์กรให้ เป็นระบบ แล้วลงมือทาตามลาดับขั้น แก้ปัญหาที่จุดเล็กก่อน ทาให้ง่ายไม่ติดยึด
ตารา การเรียนรู้จากที่อื่นเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน
๔) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสาคัญของ
การส่งเสริมคุณธรรมคือการทาให้คนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้นจึงต้องให้ทุกคน
เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน
๕) ทาความดีเพื่อความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดีเพื่อ
สังคมดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น

๔. กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ต้องดาเนินการตามหลักการทั้ง ๕ ข้อ ตาม ๙ ขั้นตอนดังนี้
๑) ทาให้ทุกคนตกลงใจร่ วมกัน โดยเฉพาะผู้นาองค์กรว่า ต้องแสดงเจตนารมณ์ ชัดเจนว่า
จะร่วมกันสร้างองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม
๒) ค้นหาความจริงขององค์กร โดยสารวจวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมขององค์กรที่ พึง
ประสงค์และไม่พึงประสงค์และปัญหาที่ต้องการแก้ไขและคนในองค์กรว่ามีอะไรบ้าง และค้นหาต้นทุนความดี
หรือต้นทุนที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา

-5๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” แล้วให้กาหนดคุณธรรมหลักร่วมกันขององค์กร ทา
ให้ทุกคนเข้าใจคุณธรรมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกัน
๔) ก าหนดวิธี การและกลไกในการปฏิบั ติ งาน จัด ให้ มี แผนปฏิบั ติการ วิ ธี ส าคัญ ในการ
ดาเนินการและกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแต่ละกิจกรรม รวมถึงแนวทางการทางานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพ และอาจจัดทาข้อเป็นตกลงของคนในองค์กร
๕) ลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิต การพัฒนาคุณธรรมมีเป้าหมายคือการเปลี่ยนแปลงที่คน
จึงต้องลงมือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
๖) ถอดบทเรียนเพื่อสร้างความรู้ ต้องจัดให้มีกระบวนการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติของ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อค้นหา เรียนรู้เงื่อนไขปัจจัย ของความสาเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไข และสกัดเป็นความรู้
ขององค์กร มีการจัดระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการวัดตาม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของคน การจัดการความรู้จะ
นาไปสู่การพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม
๗) สร้ างกิจกรรมชื่น ชมยกย่อง คุณธรรมเป็นเรื่อ งนามธรรมเห็นผลการเปลี่ ยนแปลงช้า
จึงต้องมีกระบวนการให้กาลัง ใจ ยกย่องเชิดชู ต้องทาให้คนเห็น ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม
๘) สร้ า งเครื อข่า ยคุณ ธรรม งานที่ ยากต้องการพลั ง ของเครื อข่า ยในการขับเคลื่ อ นต้อ ง
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพื่อให้กาลังใจ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนานโยบายร่วมกัน เช่นเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม ธุรกิจคุณธรรมฯ
๙) ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ผ ลกระทบ ต้ อ งมี ร ะบบและกลไกการประเมิ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ผลลั พ ธ์
การเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น ทั้งเชิงปริ มาณและคุณ ภาพ มี ความรู้ที่ จะน าไปยกระดับ ขยายผล หรื อรู้ปั ญหา
อุปสรรคและนาไปสู่การแก้ไข โดยมีทั้งการประเมินตนเองจากภายในและประเมินจากองค์กรภายนอก รวมทั้ง
เปิดเผยผลการประเมินแก่สมาชิกขององค์กรและต่อสาธารณะ

๕. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลที่ดตี ้องเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้องกับปัญหา และความ
ต้องการของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทาโพลและประเมินวิเคราะห์สถานการคุณธรรม
จากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เลือกคุณธรรม พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสาคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ

-6พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณพอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความ
ถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทาที่ไม่ซื่อตรง
ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทีม่ ิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้
จึงไม่เป็นการบังคับ องค์กรควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร

๖ .ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม
การวัดองค์กรคุณธรรมเป็นกระบวนการสาคัญ ที่เน้นการใช้เครื่องมือให้แต่ละองค์กรสารวจ
ความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานนาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลัง
ดาเนินการ และเทียบกับมาตรฐานกลางที่กาหนดเพื่อยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น อีกทั้งต้องพิจารณาในมิติของ
ความสุขของผู้เข้าร่วมการพัฒนาคุณธรรม แม้ผลการแก้ปัญหายังไม่เกิดแก่คนทาดีมีมากขึ้นก็คือเป็นการลด
ปัญหาคุณธรรมไปได้
องค์ประกอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม อาจแบ่งเป็น ๑๙ ตัวชี้วัด ๓ ระดับ
คือ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินองค์กรคุณธรรม
รวม
๒
๑
๐
การประเมินระดับที่ ๑
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๑ ) อ ง ค์ ก ร มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ข้ อ ต ก ล ง จานวนสมาชิกองค์กรทั้ง จานวนสมาชิกองค์กรทั้ง น้อยกว่า
(เจตนารมณ์ / ธรรมนู ญ /ปฏิ ญ ญา ) ฝ่ายบริหารและสมาชิกใน ฝ่ายบริหารและสมาชิก ๒๐%
ร่ ว ม กั น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ส ม า ชิ ก องค์กรทุกระดับอย่างมี
ในองค์กรทุกระดับอย่าง หรือไม่มี
ในองค์ ก รที่ จ ะพั ฒ นาให้ เ ป็ น องค์ ก ร การประกาศข้อตกลง
มีการประกาศข้อตกลง การปฏิบัติ
คุณธรรม
ร่วมกันเป็นทางการหรือ ร่วมกันเป็นทางการหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ เป็นลายลักษณ์อักษร
น้อยกว่า ๕๐ % ของ
๒๐-๕๐ %ของจานวน
จานวนสมาชิกในองค์กร สมาชิกในองค์กร
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๒) องค์กรมีการกาหนดคุณธรรมเป้ าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทา”
ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร
หรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย
สุ จ ริ ต จิ ต อ า ส า เ ช่ น ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ
สานักงานอย่างประหยัด มาปฏิบัติงาน
ตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส
จัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
๓) องค์กรมีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม และจัดบุคลากร/
ที ม งาน/ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งาน
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็น
คุณธรรมเป้าหมายองค์กร

การประเมินระดับที่ ๒
องค์กรคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสาเร็จการดาเนินงาน/
กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมในองค์กรตาม
คุณธรรมเป้าหมาย และแผนงานที่
กาหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น

๕) องค์กรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน
ประเมิ น ผลและ จั ด กิ จ กรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑
จานวนสมาชิกองค์กร
จานวนสมาชิกองค์กร
ไม่น้อยกว่า ๕๐% มีการ ๒๐-๔๙% ร่วมกาหนด
กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ปัญหาที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา” เพื่อ “ความดีที่อยากทา”เพื่อ
แก้ไขปัญหาขององค์กร
แก้ไขปัญหาขององค์กร
ครอบคลุมทั้ง ๔ คุณธรรม ครอบคลุมทั้ง ๔ คุณธรรม
อย่างน้อย ๓-๕ เรื่อง
อย่างน้อย ๑-๒ เรื่อง
- มีการแผนการขับเคลื่อน - มีการแผนการ
คุณธรรมขององค์กรแบบ ขับเคลื่อนคุณธรรมของ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
องค์กรแบบมีส่วนร่วม
ในองค์กร
จากทุกฝ่ายในองค์กรและ
-มีการมอบหมาย แต่งตั้ง มีการมอบหมายบุคคล
บุคคลหรือหน่วยงาน
หรือหน่วยงานรับผิดชอบ
รับผิดชอบการดาเนินงานที่ การดาเนินงาน แต่ไม่เป็น
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ลายลักษณ์อักษร

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
ตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ใน
แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่า ๕๐%

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ในแผนส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร
ระหว่าง ๒๐-๔๙%
- มีการจัดระบบติดตาม
- มีการจัดระบบติดตาม
ประเมิน และรายงานผล ประเมิน และรายงานผล
กิจกรรม
กิจกรรม
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการ - จัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ในของสมาชิกทุกระดับ
สมาชิกองค์กรในบาง
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โอกาส
- จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะกับการส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร

๐
น้อยกว่า
๒๐%
หรือไม่มี
การปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

น้อยกว่า
๒๐ %
หรือไม่มี
การปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

รวม
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๖) องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู การ
ท าความดี ห รื อ บุ ค คลผู้ มี คุ ณ ธรรมใน
รู ป แบบต่ า งๆ เช่ น บุ ค คลคุ ณ ธรรม
โครงการดี เ ด่ น ด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ
การประเมินระดับที่ ๓
องค์กรต้นแบบคุณธรรม
๗) องค์กรมีผลสาเร็จการดาเนินงานของ
องค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา” ตามคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
เพิ่มมากขึ้น

๘) องค์กร มีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ในมิติการนาหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
กาหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากทา เพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่น ๆ
อย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑
มีการจัดกิจกรรมประกาศ มีการจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชู บุคคล
ประกาศยกย่องเชิดชู
คุณธรรม ตามคุณธรรม
บุคคลคุณธรรม เฉพาะ
เป้าหมายทั้งภายในองค์กร ภายในองค์กร
และมีกระบวนการยกย่อง
เชิดชูภายนอกองค์กรด้วย

มีผลสาเร็จจากการดาเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแบบมีส่วนร่วม
จากทุกส่วนงานในองค์กร
ตามตัวชี้วัดในแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่องค์กรกาหนด
ไม่น้อยกว่า ๘๐ %

นอกเหนือจากผลสาเร็จใน
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
คุณธรรมเป้าหมายที่กาหนด
องค์กรได้มีการกาหนดประเด็น
คุณธรรมเพื่อดาเนินการ
เพิ่มเติมครบทั้ง ๒ มิติ คือ
การนาหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการดาเนินงาน -มีองค์ความรู้จากการ
องค์กรคุณธรรม สามารถเป็นแหล่ง
ดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
เรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กร ทั้งในภาพรวมและองค์ความรู้
อื่นได้
ครบทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
-สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กรอื่นได้

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนงาน
ในองค์กร ตามตัวชี้วัดใน
แผนส่งเสริมคุณธรรมที่
องค์กรกาหนด ไม่น้อย
กว่า ๖๐ %
นอกเหนือจากผลสาเร็จใน
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
คุณธรรมเป้าหมายที่กาหนด
องค์กรได้มีการกาหนด
ประเด็นคุณธรรมเพิ่มเติม
เพียงมิติใด มิติหนึ่งคือการ
นาหลักศาสนาหรือหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-มีองค์ความรู้จากการ
ดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
เฉพาะบางกิจกรรม
-สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กร
อื่นได้

๐
ไม่มีการ
ปฏิบัติ

มีผลสาเร็จ
จากการ
ดาเนินงาน
ตาม
ตัวชี้วัด
น้อยกว่า
๖๐ %
ไม่มีการ
ปฏิบัติ

- มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่มีการ
ถอดองค์
ความรู้เพื่อ
เผยแพร่

รวม
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เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อ (ระดับที่ ๑) คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑)
ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒
คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๒)
ระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒
และระดับที่ ๓ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๙ คะแนน ( ผ่านระดับที่ ๓)
ทั้งนี้ แต่ละองค์กรสามารถปรับเพิ่มหัวข้อหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินองค์กร
ที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจขององค์กรตามความเหมาะสม เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการดาเนินงานที่มีธรรมาภิบาล

๗. ประโยชน์จากการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายระดับ ดังนี้
 ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิต
มากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อคนนั้นเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้น ทางานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทาให้คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ ง คนดี มีความสุข และส่งผลต่อครอบครัวดีขึ้นเป็นครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง
 ระดับองค์กร เมื่อองค์กรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรม
จะทาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการดาเนินกิจการ คุณภาพการทางาน
ของสมาชิกดีขึ้นทาให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น ต้นทุนน้อยลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 ระดับชาติ ประเทศมีองค์กรคุณธรรม ที่มีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดีให้กับ
สังคมมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
สันติสุขเป็นสังคมคุณธรรม และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น
 ระดั บนานาชาติ ประเทศไทยจะมี ภ าพลั กษณ์ที่ดี และเกิด ความร่ว มมือ ในการพั ฒ นา
ด้านต่าง ๆ กับนานาชาติเพิ่มขึ้น

๘. บทบาทขององค์กรคุณธรรม
แม้หัวใจความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคือ “การระเบิดจากข้างใน” ของแต่ละ
องค์กร แต่การมีองค์กรภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นเรื่องที่ดี จะช่วยให้
เกิ ด ผลดี และขยายผลกว้ า งขวาง ควรมี บ ทบาทการเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น มากกว่ า การสั่ ง การหรื อ ไปท าแทน
โดยบทบาทขององค์กรผู้ส่งเสริมที่สาคัญมีดังนี้

- 10 ๑) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และการจัดการความรู้และการเรียนรู้
๒) สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงประสานงานขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ
๓) สนับสนุนกาลังใจการชื่นชมยกย่อง การให้รางวัล
๔) สนับสนุนงบประมาณและเอื้ออานวยการดาเนินงาน
๕) สนับสนุนการพัฒนานโยบายและการแก้ปัญหาของระบบราชการเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม

ชุมชนคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๑. เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ความมั่น คงของประเทศชาติ จะเกิ ดขึ้น อย่า งยั่งยื นได้ นั้น เกิดจากการที่ ส ถาบั นหลั กของชาติ
คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศมีความมั่นคง ดังนั้น การส่งเสริม
ให้ชุมชนคุณธรรมเป็นกลไกสาคัญในการนาพาชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชุมชนคุณธรรมต้องตั้งเป้าหมาย
หลักที่สาคัญ คือ มีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ มีคนที่มีความพร้อมทั้งทางกาย
ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีคุณธรรม เป็นฐานแห่งการพัฒนา การดาเนินงานชุมชนคุณธรรมจึงต้องมีการ
เชื่อมร้อยระหว่างสถาบั น หลั กของชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ในขณะเดียวกันต้อง
ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวัฒนธรรมความเป็นไทยที่เข้มแข็ง มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีศาสตร์
พระราชา เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม จะทาให้เกิดเป็นพลังความดีที่จะช่วยขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมที่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๒. ความหมายของชุมชน
ชุ ม ชน หมายถึ ง ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น หมู่ บ้ า นอย่ า งเป็ น ทางการตามพระราชบั ญ ญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 และแก้ไขฉบับที่ ๑๒ หรือเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันโดยธรรมชาติ
หรือตามความสนใจ เพื่อทากิจกรรมร่วมกันโดยมีระบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการไม่มีการบังคับบัญชา
และอาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย

๓. ระดับของชุมชนคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดั บ ที่ ๑ ชุ ม ชนส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม คื อ ชุ ม ชนที่ แ สดงเจตนารมณ์ แ ละด าเนิ น การ
ตามกระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ซึ่งผลการดาเนินงานมีพัฒนาการเกิดขึ้นเพี ยงบางส่วน โดยจะมีการ
พัฒนาต่อยอดเป็ นล าดับ ๆ ไป เช่น การมีระบบ กลไก กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม แต่ผ ลการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนยังไม่เป็นที่ประจักษ์ การพัฒนาชุมชนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมอาจยังไม่ลดลง
ระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม คือ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ที่ได้มาตรฐาน และผลของการดาเนินงานทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ส่งผล
กระทบให้ความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้
ระดั บ ที่ ๓ ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมต้ น แบบ คื อ ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมที่ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จนประสบความสาเร็จในเชิงประจักษ์ ทั้งในด้านกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
ในชุมชนที่ส่งผลในเชิงบวก มีการทาความดีเพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มเกิดการพัฒนา
ที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืน ทาให้คนในชุมชนมีความสุข มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชนอื่นได้

- ๑๒ -

๔. หลักการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม
หลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมน าชาติ มั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ง ยื น โดยน้ อมน าหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นนโยบายหลัก
ของการดาเนิ นงานเพื่อให้เกิ ด “ชุมชนคุณ ธรรม” เริ่มจากการเปิดพื้นที่ในชุมชน วัด ศาสนสถาน ให้ เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกลุ่มอย่างมีพลัง ใช้ชีวิตพออยู่
พอกิน พอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ตามสภาพของชุมชนและวัฒนธรรมในท้องถิ่น รวมทั้งเป็น
ศูน ย์กลางการจัดกิจ กรรมเทิดทูน สถาบั นพระมหากษัตริย์ กิจกรรมทางศาสนาส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการมีส่วนร่วมและความเสียสละของคนในชุมชน
ที่จ ะร่ วมขับ เคลื่อนให้ ชุมชนคุณธรรมก้าวสู่ “สังคมคุณ ธรรม” ซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ คือ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรมความดี เป็น สังคมที่ประกอบด้วย
คนมีคุณธรรม ครอบครัวมีคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชนมีคุณธรรม ทุกภาคส่วนมีคุณธรรม
ในทุกระดับ สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่มี คุณธรรมด้วย เนื่องจากความดีงามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกิดจาก
การที่ คน ครอบครั ว องค์ กร/หน่ ว ยงาน ชุ ม ชนและสั งคม มี หลั กธรรมทางศาสนา และความเชื่ อความศรั ทธา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข โดยดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
เป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสังคมแห่งความพอเพียงและสันติสุข
หลั กการเสริ มสร้ างชุมชนคุณธรรมที่ส ามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี บ้าน วัด /ศาสนสถาน
โรงเรียน/ราชการหรือภาคประชารัฐ ร่วมกันดาเนินการตามหลักการ ดังนี้
๑) น าสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศาสตร์พระราชาเป็นแกนหลั กที่ส าคัญ
ในการพัฒนาคน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๒) น้อมนาหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักการ
ในการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โดยให้ ค นในชุ ม ชนมี ค วามสมั ค รใจ และเข้ า ใจแก่ น แท้ ข องการพั ฒ นาชุ ม ชน
ภายใต้วิถีถิ่น วิถีไทย เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
๓) น าหลั กการ ๓ ประสาน คือ บ้าน วัด/ศาสนาสถาน โรงเรียน/ราชการ หรือนโยบาย
ประชารัฐ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของชุมชน
๔) สนั บ สนุ น ให้ มีก ารเชื่อ มโยงขับ เคลื่ อนงานของชุ มชนในระดั บต่ า ง ๆ โดยใช้ห ลั กการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในลักษณะที่ใ ห้ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์ ” อย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม โดยต้องสร้างเวทีเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสาคัญของการส่งเสริม
คุณธรรมคือคนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่สะท้อนการมี คุณธรรมมากขึ้น จึงต้องให้ทุกคนรวมพลั งร่ว มกัน
ขับเคลื่อนและให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือทาแบบองค์รวม คือ ทาทั้งระบบ ทุกระบบของชุมชน
และประสานสอดแทรกกั บ การบริ ห ารและการพัฒ นาชุม ชนด้า นต่าง ๆ ไม่ แยกออกมาเป็นโครงการหรื อ
กิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ของชุมชน
๕) ให้ ค นในชุ ม ชนน าทุ น ทางวั ฒ นธรรม ความหลากหลายทางทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

- ๑๓ ๖) ใช้กระบวนการคุ้มบ้านในการพัฒนา ให้เข้าถึงและใกล้ชิดชาวบ้านเพื่อให้ การพัฒนา
ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๗) มีการขยายภาคีเครือข่าย โดยใช้หลักการชุมชนแบบเครือญาติ และสร้างชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ Best Practice ให้การยกย่องเชิดชู พัฒนายกระดับให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

๕. พฤติกรรมของคนในชุมชน
คนในชุมชน มีพฤติกรรมในข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการที่สามารถสัมผัสได้ คือ
๑) ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา รวมทั้งความเชื่อที่ตนเคารพ
นั บ ถื อ โดยน าหลั กคุ ณธรรมมาบู ร ณาการกั บการด าเนิ นชี วิ ต เพื่ อเป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ตน
ได้อย่างถูกต้อง เช่น ศาสนาพุทธให้รักษาศีล ๕ หรือปฏิบัติตามหลักคาสอน ความศรัทธา ความเชื่อที่ ดีงาม
ที่ตนเองนับถือ
๒) มีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ สามารถด าเนิ นชี วิ ตอย่ างมั่ นคงบนพื้ นฐานของการพึ่ งพาตนเอง พึ่ งพากั นเอง ความพอมี พอกิ น การรู้ จั ก
พอประมาณ และการคานึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง
๓) มีการดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย มีความเอื้ออาทร เกื้อกูลกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวันของคนในชุมชน

๖. กระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
การสร้ างให้ เกิดเป็ น ชุมชนคุ ณธรรม มีกระบวนการสาคัญต่อเนื่อง ๗ ขั้นตอน ที่ส ามารถ
น าไปปรั บ ใช้ กั บ ทุ ก ชุ ม ชน ซึ่ ง ในกระบวนการต่ า ง ๆ นี้ เป็ น การด าเนิน การตามโครงการ/งาน/กิ จ กรรม
โดยมีการมอบหมายงานให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันดาเนินงาน ดังนี้
๑) เกิดจากความคิด ริ เริ่ มของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะผู้ นาชุมชน เช่น ผู้ นาศาสนา
กานั น ผู้ ใหญ่บ้ า น ปราชญ์ช าวบ้ าน ซึ่ งเป็ นที่ เคารพและศรัท ธาของคนในชุม ชน โดยผู้ คิ ดริ เริ่ม จะมุ่ งมั่ น
ขับเคลื่อนชุมชน จากปัญหาหรือเรื่องที่อยู่ในความต้องการ ความสนใจของสมาชิกในชุมชนที่ต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการมองหาสิ่งที่เป็น “จุดร่วม” และสามารถนามากาหนดเป็น “อัตลักษณ์ชุมชน”
ที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการของชุมชน
๒) ค้นหาความจริงของพื้นที่ คนในชุมชนร่วมกันสารวจข้อมูลค้นหา อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของตน ตลอดจนทบทวนต้ น ทุ น ทางสั ง คม (ต้ น ทุ น ความดี ) ทั้ ง ด้ า นคน องค์ ก ร ภู มิ ปั ญ ญา วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จัดทาเป็นแผน
ส่งเสริมพัฒนาชุมชนคุณธรรมให้คนในชุมชน สร้างชุมชนที่ดี สร้างคนดีเพื่อร่วมสร้างสังคมคุณธรรมโดยไม่มี
เป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์ อื่น ซึ่งจะไม่เกิดผลที่แท้จริงหรือไม่ยั่งยืน โดยดาเนินการตามหลักความจริง
ต้องทาจากสภาพความจริงของชุมชนที่มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยถ่องแท้แล้วจึงทาตามลาดับขั้น
ของการแก้ปัญหาโดยเริ่มที่จุดเล็กก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินงานและเกิดผลในทางปฏิบัติ

- ๑๔ ๓) ตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์หรือ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” ซึ่งจะทาให้ทุกภาคส่วนเห็นเป้าหมายร่วมกัน
และกาหนดรูป ธรรมความส าเร็จ หรื อตั วชี้วัดที่จะทาได้จริงในเป้าหมายแต่ล ะด้าน ในขั้นนี้จะสามารถรู้จัก
เจ้าภาพงานแต่ละด้านชัดเจน
๔) สร้างกลุ่มแกนนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างกระบวนการปรึกษาหารือของผู้นาชุมชน
ที่มีความตั้งใจพัฒนาชุมชนคุณธรรม เพื่อให้เป็นกลุ่มริเริ่มก่อการดี โดยมีทั้งผู้นาธรรมชาติและผู้นาทางการ
๕) แสวงหาที มงาน ที่ เป็ น นั ก คิด นั ก พั ฒ นา มาร่ ว มเป็ นที ม งานในการดาเนิ น งาน เช่ น
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดาเนินงาน โดยมีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคล ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย
อันได้แก่ บุคลากรทางศาสนาในชุมชน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจาในท้องถิ่น
และเครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชนที่สามารถให้ความมือในด้านต่าง ๆ ได้
๖) ดาเนินงานแบบร่วมคิด ร่วมทา โดยกาหนดให้มีเนื้อหาสาระใน ๓ องค์ประกอบที่สาคัญ
อันได้แก่ ประการแรก นาหลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่เน้นให้คนในชุมชนยึดมั่นในคุณธรรมที่ชุมชนนับถือ
คุ ณ ธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ปรองดอง และคุ ณ ธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเอื้ อ อาทรต่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
ประการที่สอง การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม อย่ างมีเหตุผ ล และภูมิคุ้มกัน ประการที่สาม ดาเนินชีวิตอย่างมีอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย รักษาสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๗) วิธีการขับเคลื่อน
(๑) ลงมือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ชุมชนปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
จนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนและการพัฒนาชุมชน
(๒) ถอดบทเรี ย นเพื่ อ สร้ า งความรู้ ชุ ม ชนน าความก้ า วหน้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาสู่ ก าร
ถอดบทเรี ย น ประเมิ น ผลสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคและขยายความส าเร็ จ นั้ น ไปสู่ ช าวบ้ า น
ให้ กว้ างขวาง และน าไปสู่ การจั ดการความรู้ ผลิ ตเป็นองค์ความรู้ในรู ปแบบต่าง ๆ หรือสื่ อสาร ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน
(๓) ชื่นชมยกย่องให้ปรากฏแก่สาธารณชน เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรม
เห็นผลการเปลี่ยนแปลงช้า ดังนั้น เมื่อเห็นความสาเร็จก็จัดให้มีการชื่นชม ยกย่ อง เพื่อให้กาลังใจ รวมทั้ง
สื่อสารเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์
(๔) สร้ า งและแสวงหาเครื อข่า ยคุณ ธรรม งานส่ งเสริมคุณธรรมเป็นงานที่ยาก
ต้องการพลังของเครือข่ายในการขับเคลื่อน โดยมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเพื่อให้กาลังใจ
ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนานโยบายร่วมกัน
(๕) จัดทาแผนงานพัฒนาชุมชน และกาหนดกิจกรรม โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
และมอบหมายภารกิจ การลงมือปฏิบัติตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้ในแผนงาน ตลอดจนทาการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ และการเตรียมพัฒนากลไก เชื่อมโยงความร่วมมือ
(๖) ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ผ ลกระทบ ต้ อ งมี ร ะบบและกลไกในการประเมิ น เพื่ อ ให้
เห็นผลลัพธ์ มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน มีทั้งการประเมินภายใน และประเมินจากภายนอก
มีการปรั บ ปรุ งและพัฒนางานให้ ดีมีคุณภาพมากที่สุ ด ตลอดจนการสรุปผลความก้าวหน้าและขยายผลงาน
ไปสู่ชุมชนอื่นที่สนใจ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินแก่คนในชุมชนและสาธารณชน

- ๑๕ -

๗. คุณธรรมที่ส่งเสริมในชุมชนคุณธรรมที่เป็นจุดเน้นในปี ๒๕๖๑
หลั ก คุ ณ ธรรมที่ ส อนให้ ค นประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น คนดี ข องสั ง คมหรื อ เป็ น ไปตามครรลอง
คลองธรรมนั้ น มี ห ลากหลาย หากมี ก ารน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาเป็ น แกนกลางในการแก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชน
ชุมชนควรเลือกประเด็น คุณ ธรรมที่ส อดคล้อ งกับ สภาพปัญ หา และความต้อ งการของคนในแต่ล ะชุม ชน
เพื่อ เป็น การน้อ มนาพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจากการประเมิน
สภาพบริบทเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงได้คัดเลือก
คุ ณ ธรรมตามพระราชด ารั ส “พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา” เป็ น คุ ณ ธรรมที่ จ ะรณรงค์ เ ชิ ญ ชวน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกาหนดไว้เป็นแนวนโยบายของการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้
พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณพอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วิ นั ย หมายถึ ง การยึ ด มั่ น และรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ แ ละการกระท าของตน ทั้ ง วิ นั ย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัย และความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร สังคม
ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
สุจ ริ ต หมายถึ ง ความซื่ อตรง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึด มั่ น ยื น หยั ด ในการรั ก ษาความจริ ง
ความถู ก ต้ อ ง ความเป็ น ธรรมทั้ ง ปวง นอกจากตนเองจะเป็ น คนซื่ อ ตรงแล้ ว ต้ อ งกล้ า ปฏิ เ สธการกระท า
ที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
อัน มิใ ช่ห น้า ที่ข องตน ด้ว ยความรัก ความสามัค คี เพื่อ ประโยชน์ข องผู้อื่น ของสัง คม ของประเทศชาติ
โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
ทั้ ง นี้ การคั ด เลื อ กหลั ก คุ ณ ธรรมไปปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
ไม่ เ ป็ น การบั ง คั บ ชุ ม ชน สามารถคั ด เลื อ กส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมที่ เ หมาะสมกั บ สภาพบริ บ ทเศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรมของชุมชน โดยอาจให้ความสาคัญกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือนามาปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อ ภายใต้คุณธรรมทั้ง ๔ ข้อ หรืออาจมีคุณธรรมอื่น ๆ ที่สาคัญสาหรับชุมชน ซึ่งชุมชน
สามารถนามาส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมได้

- ๑๖ -

๘. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน “ชุมชนคุณธรรม”
ชุมชนคุณธรรม เป็น ชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และแก้ไขฉบับที่ ๑๒ หรือเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันโดยธรรมชาติ
มีร ะบบความสั ม พัน ธ์ ที่เ ป็ น และไม่ เป็ น ทางการ ไม่ มีก ารบัง คั บบั ญชา มี วัฒ นธรรมที่ เ หมื อนหรือ แตกต่ า ง
หลากหลาย อาจมีบทบาทภารกิจในการทากิจกรรมเฉพาะด้านตามความสนใจและประโยชน์เฉพาะกลุ่ ม
การประเมินผลการพัฒนาชุมชนคุณธรรม จึงมีความละเอียดอ่อนต้องคานึงถึงบริบทที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
การเป็ น ชุมชนคุณธรรมต้น แบบจ าเป็ น ต้องมีตัว ชี้วัดที่เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ในเชิงประจักษ์ในลั กษณะ ที่เป็น
มาตรฐานกลางของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จาเป็นต้องมีมาตรฐานกลางเดียวกันที่สามารถ
นามาประเมินชุมชนต่าง ๆ ได้ทั้งหมด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบที่แท้จริง

เกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) การประเมินผลลัพธ์จากพฤติกรรมของคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลง เป็นเป้าหมาย
ของความสาเร็จของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่พิสูจน์ได้และมองเห็นได้อย่างเด่นชัด และสามารถ
อธิบาย “คุณลักษณะของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” ได้อย่างชัดเจน
๒) การประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม เป็นการประเมินกระบวนการที่เป็นฐาน
ให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน โดยเน้นพื้นที่เป็นฐานในการประเมิน ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการการทางานในทุกภาคส่วนของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในภาคประชารัฐในพื้นที่ อันเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชนคุณธรรมในมิติที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
ชุม ชนให้เ ป็น ชุม ชนคุณ ธรรมต้น แบบ ที่มีก ารพัฒ นาในทุก ด้า นโดยเฉพาะการเติม เต็ม ในด้า นศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความสุขอย่างยั่งยืน

เกณฑ์การให้คะแนน
โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๓ ระดับ ตาม “แบบประเมินชุมชนคุณธรรม” ดังนี้
ระดับที่ ๑ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม มีการดาเนินการในทุกข้อของระดับที่ ๑
ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑)
ระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรมมีการดาเนินการในทุกข้อของระดับที่ ๑ และระดับที่๒
ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑ และดับที่ ๒)
ระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีการดาเนินการในทุกข้อของระดับที่ ๑ระดับที่ ๒และระดับที่๓
ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๙ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓)
ในกรณีที่ชุมชนได้คะแนนน้อยกว่า ๓ คะแนน ให้จัดไว้ในกลุ่ม “ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ”

- ๑๗ การประเมินชุมชนคุณธรรม

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

ประเมินระดับที่ ๑ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ ๑-๓)
การประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชน
๑) ชุมชนมีผู้นาและคนในชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน จานวนครัวเรือน
๘๐% ขึ้นไป
ประกาศข้อตกลง (ธรรมนูญ เจตนารมณ์)
ที่ร่วมประกาศ
ที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม
ข้อตกลงโดยทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร

จานวนครัวเรือน
๕๐-๗๙%
ที่ร่วมประกาศ
ข้อตกลงโดยทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร

๐
ต่ากว่า
๕๐%
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

๒) ชุมชนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยาก
แก้” จานวน ๓-๕ เรื่อง เช่น ปัญหาสิ่งเสพติด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความยากจน
ปัญหาทางสังคม ปัญหาการทะเลาะวิวาท
การเล่นการพนัน การลักขโมย การมีหนี้สิน
รายได้ไม่เพียงพอ การเก็บออมเงิน การทา
บัญชีครัวเรือน การจัดการกับขยะ การจัดการ
กับน้าเน่า ฯลฯ และร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ใน “ความดีที่อยากทา” จานวน ๓-๕ เรื่อง เช่น
การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การปฏิบัติตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา หรือคุณธรรมอื่น ๆ ลด ละ เลิก
อบายมุข ฯลฯ

จานวนครัวเรือน
๘๐% ขึ้นไป
ร่วมกาหนดเป้าหมายใน
“ปัญหาที่อยากแก้”
และ“ความดีที่อยากทา”
ครอบคลุมคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

จานวนครัวเรือน
ต่ากว่า๕๐%
๕๐-๗๙%
หรือไม่มีการ
ร่วมกาหนดเป้าหมายใน ปฏิบัติ
“ปัญหาที่อยากแก้”
และ“ความดีที่อยากทา”
ครอบคลุมคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา

๓) ชุมชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาที่อยากแก้
และความดีที่อยากทา ซึ่งเป็นความต้องการ
ของคนในชุมชนเพื่อประโยชน์สขุ ของชุมชน
(การระเบิดจากข้างใน)

จานวนครัวเรือน
๘๐%ขึ้นไป
มีส่วนร่วม
ประชุมประชาคม
จัดทาแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ชุมชนโดยมีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

จานวนครัวเรือน
๕๐-๗๙%
มีส่วนร่วม
ประชุมประชาคม
จัดทาแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ชุมชนโดยมีการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

ต่ากว่า
๕๐%
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

รวม

- ๑๘ การประเมินชุมชนคุณธรรม

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

ประเมินระดับที่ ๒ ชุมชนคุณธรรม(ข้อ ๑-๖)
การประเมินกระบวนการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
บรรลุผลตามตัวชีว้ ัด
๔) ความสาเร็จของชุมชนตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมโดยชุมชนมีการจัดกิจกรรม ในแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
แก้ไขปัญหาของชุมชน และมีการส่งเสริม
ชุมชน อย่างน้อย
การทาความดีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ และปฏิบัตติ ามคุณธรรม ๔๐ % ของแผน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาหรืออื่น ๆ
ตามที่ระบุไว้ในแผนฯ จากการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนและได้รบั การสนับสนุนทรัพยากร
และหรือเงินทุนจากหน่วยงานภาคประชารัฐ
ในพื้นที่ ทาให้คนในชุมชนมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ไม่มีการทะเลาะวิวาท
ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน มีการเก็บออมเงิน
มีรายได้เพิ่ม ฯลฯ

๐

บรรลุผลตามตัวชีว้ ัด
ในแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมของ
ชุมชน ๒๐-๓๙%
ของแผน

น้อยกว่า
๒๐%
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มี

๕) ชุมชนมีการติดตามประเมินผลสาเร็จ
เพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชนให้มีคุณภาพและ
บรรลุผล

มีการประเมิน
ผลสาเร็จและจัดทา
แผนพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชน
ฉบับปรับปรุงและ
รายงานผล

มีการประเมิน
ผลสาเร็จและ
รายงานผล

๖) ชุมชนมีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคคล
ผู้ทาความดีและหรือบุคคลผู้มีคณ
ุ ธรรม
ในชุมชนและหรือบุคคลอื่นทีท่ าความดีให้กับ
ชุมชน

มีการประกาศ
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ผู้ทาความดีและหรือ
บุคคลผู้มีคุณธรรม
ในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทาความดี
ให้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการประกาศ
ไม่มี
ยกย่องเชิดชูบุคคล
ผู้ทาความดีและหรือ
บุคคลผู้มีคุณธรร
มในชุมชนและหรือ
บุคคลอื่นที่ทาความดี
ให้กับชุมชน

รวม

- ๑๙ การประเมินชุมชนคุณธรรม

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

ประเมินระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ ๑-๙)
การประเมินกระบวนการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
๗) ความสาเร็จของชุมชนบรรลุผลตามแผนพัฒนา บรรลุผลตามตัวชีว้ ัด
ส่งเสริมคุณธรรมโดยชุมชนมีการจัดกิจกรรม ในแผนพัฒนาส่งเสริม
แก้ไขปัญหาของชุมชนทาให้ปัญหาของชุมชน คุณธรรมของชุมชน
ได้รับการแก้ไข และมีการส่งเสริมการทาความดี ๘๐-๑๐๐% ของแผน
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และคนในชุมชน
และปฏิบัตติ ามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต ๘๐% มีความสุข
จิตอาสาหรืออื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนฯ
จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและได้รับ
การสนับสนุนทรัพยากร และหรือเงินทุนจาก
หน่วยงานภาคประชารัฐในพื้นที่ ทาให้คน
ในชุมชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีด่ ีขึ้น เช่น ไม่มีการทะเลาะวิวาท
ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
สิ่งเสพติด มีการเก็บออมเงิน มีรายได้เพิ่ม
ฯลฯ ทาให้คนในชุมชนมีความสุข

๐

บรรลุผลตามตัวชีว้ ัด
ในแผนพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชน
๕๐-๗๙ % ของแผน
และคนในชุมชน
๕๐-๗๙ %
มีความสุข

น้อยกว่า
๕๐%
หรือไม่มีการ
ปฏิบัติ

๘) ชุมชนมีการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม มีการจัดกิจกรรม
เพิม่ เติมจนครบ
เพิ่มเติม ใน ๓ มิติ คือ การนาหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓ มิติ
และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาแก้ปัญหาของ
ชุมชน และบ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากทา

มีการจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมเพียง
๑–๒ มิติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

๙) ชุมชนมีองค์ความรู้จากการเป็นชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ สามารถเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด เพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอืน่

เป็นศูนย์เรียนรู้
เปิดเวทีขยายผล
ให้เกิดชุมชนส่งเสริม
คุณธรรมใหม่
อย่างน้อย ๓ ชุมชน

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

รวมคะแนน

เป็นศูนย์เรียนรู้
เปิดเวทีขยายผล
ให้เกิดชุมชนส่งเสริม
คุณธรรมใหม่
อย่างน้อย ๔ ชุมชน

รวม

- ๒๐ -

๙. ประโยชน์จากการเป็น “ชุมชนคุณธรรม”
การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ดังนี้
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
คนในครอบครัว รู้จักพัฒนาตัวเองและมีความตระหนักที่จะนาหลักธรรมคาสอนทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตามแนวทาง
ของการส่ งเสริ มคุ ณธรรม โดยได้ป ระกอบศาสนกิจ หรื อบาเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ใ ห้ มีคุ ณค่า ต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม รู้จักการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของหมู่คณะ รู้จักระวังตัว ควบคุมตัว วางตัวได้เหมาะสม
เป็ น การท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น มี ค วามสุ ข ทางใจ มี ค วามรั ก ความสามั ค คี เป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลอื่ น
ส่งผลให้มีความสุขในชีวิต ที่แท้จริงและครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
คนในชุมชนมีคุณธรรม ทุกสาขาอาชีพสามารถอยู่ร่ว มกันได้อย่างมีความสุ ข ทาให้ ชุมชน
มี ก ารรวมกลุ่ ม อย่ า งมี คุ ณ ธรรม เป็ น การใช้ ทุ น ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คมให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คนในชุ ม ชน
ทาให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะความดี ความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
เกิดการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ให้ มามีส่ ว นร่ว มในการสร้ างเสริ มความดีในทุก ชุมชน ทุกครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ กับคนในชุมชน
ก่อเกิดเป็นความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน ทาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งสันติสุข
ที่ยั่งยืน
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป็นการสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดจากพิษภัยที่จะมา
บ่อนทาลายชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงต่อชุมชน และเกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ มี คุ ณ ธรรมเป็ น พื้ น ฐานของทุ ก มิ ติ ใ นการครองชี วิ ต ที่ ต้ อ งการความสุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง และยั ง เป็ น การสร้ า ง
ความผูกพันอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ ก่อเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ เป็นสังคมคุณธรรมที่มีเอกลักษณ์
และเป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นของไทยที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติ
ประโยชน์ต่อนานาชาติ
การเป็นชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม ซึ่ง เป็นศูนย์รวมคนดีของชาติ เป็นภาพลักษณ์ที่ดี
สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ทาให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของนานาประเทศ ที่ ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

- ๒๑ -

๑๐. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
หั ว ใจของความส าเร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรมคื อ “การระเบิ ด จากข้ า งใน”
ของแต่ละชุมชน แต่การมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นเรื่องที่ดี
จะช่วยให้การดาเนินงานชุมชนคุณธรรมประสบผลสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล สามารถขยายผล
ในแนวกว้าง จึงมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนทั้งภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดังนี้

๑๐.๑ บทบาทของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่
บทบาทภารกิจ
การขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรม
ในพื้นที่

การดาเนินการ
๑) ให้ ส านั กงานวั ฒนธรรมจั งหวั ด น า “แบบประเมิ นชุ มชนคุ ณธรรม”ไปประเมิ นชุ มชนในสั งกั ด
กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ มี อยู่ แล้ ว ในขณะนี้ และจั ด อั น ดั บ ตามระดั บ ชั้ น ของชุ ม ชนที่ แ บ่ ง เป็ น
๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ เป็นชุมชนส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ เป็นชุมชนคุณธรรม และระดับที่
๓ เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ รวบรวมรายชื่อรายงานผลต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระทรวง
วัฒนธรรมจะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ส่วนในกรณีที่ชุมชน
ได้คะแนนน้อยกว่า ๓ คะแนน ให้จัดไว้ในกลุ่ม “ชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ” เพื่อให้การส่งเสริม
ในโอกาสต่อไป
๒) ให้ ส านัก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด น า “แบบประเมิ น ชุ ม ชนคุณ ธรรม” ไปประเมิ น ชุ ม ชนของ
หน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้วและประสงค์จะเข้าร่วมเป็น “ชุมชนคุณธรรม”ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ โดยให้จัดอันดับตามระดับชั้น ของชุมชนที่แบ่งเป็น ๓ ระดับ และ
รวบรวมรายชื่อรายงานผลต่อหน่วยงานที่เข้าร่วมและกระทรวงวัฒนธรรม
๓) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด นา “แบบประเมินชุมชนคุณธรรม” ไปเผยแพร่และเชิญชวนให้
ชุมชนในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับการส่งเสริ ม แต่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมิน เพื่อรับการ
ส่ ง เสริ ม ให้เ ป็ น ชุ ม ชนคุณ ธรรมหรือ เป็ น ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมต้ น แบบ อั น เป็ น การขยายผลสู่
“ชุมชนใหม่ๆ” ในพื้นที่ให้มีเพิ่มขึ้น ตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑
๔) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด นาโครงการ กิจ กรรมส่งเสริมคุณธรรม ในการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมและของหน่วยงานอื่นบรรจุลงในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดและให้การสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ
๕) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่สนใจ สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้และการ
จัดการความรู้และการเรียนรู้ให้กับชุมชนต่างๆ ในมิติของหน่วยงานนั้น ๆ
๖) ให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สนั บ สนุ น การเชื่ อมโยงประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนนั้นๆ
๗) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุนกาลังใจด้วยการชื่นชมยกย่อง ให้รางวัลแก่ชุมชนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเป็นชุมชนคุณธรรม
๘) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณและเอื้อ
อานวยการดาเนินงานของชุมชน
๙) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สนับสนุนให้มีการจัดทาแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
เน้นความดีที่อยากทาและปัญหาที่อยากแก้ให้กับทุกชุมชน
๑๐) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่เป็นตัวชี้นาทิศทาง และแนวโน้มของการ
พัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับและความก้าวหน้าของชุมชน
รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้าน

- ๒๒ บทบาทภารกิจ
การดาเนินการ
การเผยแพร่
๑) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยทาหน้าที่เป็นผู้นาข่าวสาร ข้อมูล ผลงาน
ประชาสัมพันธ์
จากชุมชนออกสู่สาธารณชน โดยผ่านสื่อมวลชน
สร้างภาพลักษณ์ ๒) ให้ ส านัก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด หรือหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เป็ น ตั ว กลางในการสร้า งปฏิ สั ม พั น ธ์
ที่ดีให้กับชุมชน
ระหว่างสือ่ มวลชนกับชาวบ้านให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
คุณธรรม
๓) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือปกป้องชุมชน
หรือผลประโยชน์ให้กับชุมชน
๔) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ สร้างโลกทัศน์ของชาวบ้านให้กว้างขึ้นโดย
ไม่มีอคติต่อการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน
๕) ให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานในพื้นที่เป็น ตัวช่วยในการกรองข่าวที่จะนาเสนอ
ต่อสื่อมวลชน
การติดตาม
ให้สานักงานวัฒ นธรรมจัง หวัด หรือหน่วยงานในพื้นที่ ให้คาชี้แนะและช่ว ยเหลื อในการติ ดตาม
ประเมินผล
ประเมินผลสาเร็จของชุมชนในสังกัดของตน เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนของชุมชนใหม่ และร่วมจัดทา
รายงานผลเสนอกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงต้นสังกัด

๑๐.๒ บทบาทของชุมชน (บ้าน)
บทบาทภารกิจ
การดาเนินการ
การดาเนินการ ๑) ผู้นาชุมชนเป็นแกนนา หรือผู้แนะนา ชี้แนวทาง เป็นแบบอย่างในการดาเนินกิจกรรมโดยมีความ
เพื่อพัฒนาชุมชน
เสียสละ มีจิตอาสา
ให้เป็นชุมชน
๒) ส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นประชาคม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของคน
คุณธรรม
ในชุมชน ประกาศข้อตกลงร่วมกัน
๓) สมาชิกในชุมชนมีหน้าที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจ กรรม
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวร
๔) สมาชิกในชุมชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
๕) สมาชิกในชุมชนดาเนินการตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนโดยกาหนดเป้าหมายความ
ดีที่อยากทาและปัญหาที่อยากแก้ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมใน ๓ มิติ คือ ศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรม
๖) ประกาศยกย่องคนทาดีและผู้มีคุณธรรม
๗) ผู้นาร่วมกับสมาชิกในชุมชนติดตามประเมินผลแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนและจัดทา
รายงาน
๘) สมาชิกในชุมชนร่วมสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบ

- ๒๓ -

๑๐.๓ บทบาทของวัด/ศาสนสถาน
บทบาทภารกิจ
การดาเนินการ
การส่งเสริม
๑) เป็นศูนย์รวมศรัทธาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
สนับสนุนให้เกิด ๒) เป็นแกนหลักริเริ่มส่งเสริมคุณธรรมในเชิงรุก เช่น ให้ลด ละเลิกอบายมุข
ชุมชนคุณธรรม
๓) เป็ น ผู้ น าในการประสานความร่ว มมือภาคีเครือข่า ยในชุ ม ชน รวมทั้ ง ภาคประชารัฐ ในพื้ น ที่
ในพื้นที่
ให้มาร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาชุมชนให้มีคุณธรรม

๑๐.๔ บทบาทของโรงเรียน/ราชการ
บทบาท/ภารกิจ
การดาเนินการ
การสนับสนุน
๑) ร่วมกับวัด/ศาสนสถานเปิดเวทีประชาคมร่วมจัดทาแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
ชุมชนคุณธรรม ๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการให้คนในชุมชน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี
ในพื้นที่
๓) จัดทาหลักสูตรท้องถิ่น เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมประเพณี ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับชาวบ้าน
๔) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ จิตอาสา ประชาสัมพันธ์
๕) ช่วยกากับติดตามผลการดาเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๑๐.๕ บทบาทของกระทรวงต่างๆ
บทบาท/ภารกิจ

การดาเนินงาน

ให้การสนับสนุน ๑) ให้การช่วยเหลือหรือเติมเต็มในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานแก่ชุมชน
และร่วม
คุณธรรมในพื้นที่
ขับเคลื่อนชุมชน ๒) จัดทา MOU กับหน่วยงานในระดับกระทรวงเพื่อเสริมหนุนให้การพัฒนาชุมชนคุณธรรมมีความ
คุณธรรมในพื้นที่
เข้มแข็ง
กับหน่วยงานอื่น ๓) แจ้งเวียนแนวข้อปฏิบัติในMOU ให้กับหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้ดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
๔) นาโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมของหน่วยงานอื่นบรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและให้การสนับสนุนตามบทบาทภารกิจ
เสริมสร้างชุมชน ๑) ให้มีการจัดทาแผนส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงโดยบรรจุแผนพัฒนาชุมชนในมิติของ
คุณธรรมในมิติ
หน่วยงานในพื้นที่อย่างหลากหลาย
ของหน่วยงานตาม ๒) กาหนดให้มีการพัฒนาชุมชนในมิติของหน่วยงานทุกปี เช่น พัฒนาชุมชนพอเพียง ซึ่งอาจเติมเต็มในมิติ
บทบาทหน้าที่
ของศาสนาและวัฒนธรรมโดยเวียนแจ้งให้กระทรวงอื่นๆ ได้รบั ทราบเพื่อจะได้ร่วมเข้าไปส่งเสริม
ในมิติของกระทรวงนั้นๆ
๓) สรุปผลการดาเนินงานในการพัฒนาชุมชนให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรับทราบ
เพื่อนาเสนอครม.ต่อไป

- ๒๔ -

อำเภอคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๑. เป้าประสงค์ของการส่งเสริมอาเภอคุณธรรม
เพื่อพัฒนาให้อาเภอคุณธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ของจังหวัด
ที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม เป็ น เป้ า หมายและมี ค วามร่ ว มมื อ กั น อย่ า งเป็ น ระบบของเครื อ ข่ า ยประชารั ฐ
ประกอบด้ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ภาคประชาชน และสถาบันศาสนา สามารถส่ งเสริม
คุณธรรมให้กับประชาชน พัฒนาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ได้สอดคล้องกับภูมิสังคมของอาเภอ และ
ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้บรรลุเป้าหมายและนาไปสู่
การขยายผล

๒. ความหมายและระดับของอาเภอคุณธรรม
๑) ความหมาย
อาเภอคุณธรรม คือ อาเภอที่มีกระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมให้ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ฝ่ายศาสนา และทุกภาคส่วนของอาเภอ เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดาเนินกิจกรรม หรือโครงการในการพัฒนา ความดีงาม /(Moral Projects) ในรูปแบบต่างๆ โดยมีหลักสาคัญ
ในการทางานร่วมกัน ที่เรียกว่า คุณธรรมร่วมหรือ อัตลักษณ์ (Moral Identity) ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม และ
สมัครใจ รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการเชื่อมโยงประสานงานจากทุกภาคส่วน ในการทางานและขับเคลื่อนไปด้วยกัน
๒) ระดับของอาเภอคุณธรรม
อาเภอคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ อาเภอส่งเสริมคุณธรรม คือ อาเภอที่มีการแสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาให้เป็น
อาเภอคุณธรรม โดยมีการกาหนดเป้าหมายร่วม ในการพัฒนาคุณธรรมระดับอาเภอ มีแผนการดาเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของอาเภอที่สอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรมของจังหวัด และแนวทางแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรและชุมชนคุณธรรม มีการประสานความ
ร่ ว มมือของเครื อข่ายประชารั ฐ ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ภาคประชาชน รวมทั้ งสถาบั น
ทางศาสนา มีการจั ดกลไกผู้ รับ ผิดชอบภารกิจต่าง ๆ และจัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมทั้งระดับ
เครือข่ายและระดับอาเภอ แต่ผลการดาเนินงานอาจยังไม่ปรากฏชัดเจน
ระดับที่ ๒ อาเภอคุณธรรม คือ อาเภอส่งเสริมคุณธรรม ที่มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ในชุมชนและองค์กรของเครือข่ายประชารัฐผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดระบบและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
เกิดการมีส่ ว นร่ ว มอย่ างกว้างขวางของเครื อข่ายประชารัฐ ส่ งผลให้ เกิด รูปธรรมต้นแบบองค์กรคุ ณธรรม
ชุมชนคุณธรรมที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ครอบคลุมไปทั่วอาเภอ ประชาชนมีคุณธรรมเป็น ฐานสาคัญ
ในการดาเนินชีวิต มีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น คนทาดีมากขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรม
ในระดับอาเภอลดลง และมีแนวโน้มการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้

- ๒๕ ระดับที่ ๓ อาเภอคุณธรรมต้นแบบ คือ อาเภอคุณธรรมที่ดาเนินการประสบความสาเร็จ
ทั้งในกระบวนการพัฒนา และผลของการพัฒนา ทาให้เกิดองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่มีการดาเนินการ
ได้มาตรฐานเชิงประจักษ์ ครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ ปัญหาสาคัญที่เกิดจากพฤติกรรมการขาดคุณธรรม
ของคนในอาเภอลดลงอย่างเห็น ได้ชัดเจน และพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนในอาเภอ
เพิ่มมากขึน้ มีองค์ความรู้ทสี่ ามารถถ่ายทอด และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับอาเภออื่น ๆ ได้

๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาอาเภอคุณธรรม
น้ อ มน าหลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระ ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มาเป็นหลักการ ดังนี้
๑) ระเบิดจากข้างใน ถือเป็นหัวใจสาคัญที่สุด ต้องให้เกิด จากความตระหนักและมุ่งมั่นตั้งใจ
มีเป้าหมายเดียวกันของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และเครือข่ายประชารัฐในจังหวัด หากทาโดยถูกบังคับ
หรือทาตามนโยบายโดยไม่ตั้งใจจริง จะได้ผลน้อยหรือไม่ยั่งยืน
๒) ทาแบบองค์รวม ต้องทาพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบของอาเภอ โดยให้สอดแทรกเรื่อง
การส่ งเสริ มคุณธรรม การพัฒ นาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมไปควบคู่กับการพัฒ นาตามยุทธศาสตร์
ด้านคุณธรรมของจังหวัดที่ส่งต่อมายังระดับอาเภอ การบริหารจัดการของอาเภอและงานของเครือข่ายต่าง ๆ
โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเดี่ยวที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบของอาเภอ
๓) ทาตามหลักความจริง ต้องทาจากสภาพตามจริงของแต่ละอาเภอ โดยมีการศึกษาข้อมูล
ทั้งปัญหาและต้นทุนความดีภายในอาเภอให้ชัดเจน แล้วลงมือทาตามลาดับขั้น เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กก่อน
ทาให้ ง่า ยไม่ ต้อ งยึ ดกั บ ต าราหรื อวิ ช าการมากเกิ น ไป การเรี ยนรู้จ ากที่ อื่น เป็ นเพี ยงแนวทางมาปรับ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับอาเภอของตนเอง
๔) การมีส่วนร่วม ต้องจัดระบบให้เครือข่าย องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียเป็นพลังร่วมของการ
พัฒนา มีโอกาส บทบาท และความรับผิดชอบในการร่วมกันพัฒนาอาเภอคุณธรรมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ปัญหา กาหนดเป้าหมาย ดาเนินการ และรับผิดชอบต่อความสาเร็จ เป็นภาพรวมกันเข้าไม่ผลักออก
๕) ความพอดี ต้องทาให้เกิดความพอดีระหว่างการส่งเสริมให้เครือข่ายต่างๆ พัฒนาองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ตามหลักการระเบิดจากข้างใน และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละเครือข่ายกับการที่
ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ หากให้ความสาคัญด้านใด
มากไปอาจไม่สาเร็จหรือไม่ยั่งยืน

๔. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาเภอคุณธรรม
เป็ น แนวคิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการบรรยายของ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย
องคมนตรี ซึ่งเป็ น แนวทางในการดาเนิ นการ หน่ว ยงานคุณธรรมมาประยุกต์เข้ากับการขับเคลื่ อนในการ
ดาเนินการอาเภอคุณธรรม โดยสรุปเป็นแนวทางในการดาเนินการอาเภอคุณธรรม เป็น “ ๖ ป” ๖ ขั้นตอน
ดังนี้

- ๒๖ ๑) ปลุก ผู้บริหารระดับสูง นานโยบายนายอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ รวมถึงฝ่ ายศาสนา ร่วมกันดาเนินการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการในการ
ขับ เคลื่ อ นอาเภอคุณ ธรรม และประกาศหรือ ดาเนิน การให้ เ ป็นนโยบายหลั ก ของอาเภอ รวมถึง การปลุ ก
ให้ ทุกภาคส่ ว น มีการตื่นตัว เรีย นรู้ และทาความเข้าใจร่ว มกัน ผ่ านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม
การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (work shop) และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
๒) ประมวล ร่ ว มกัน แสวงหาพฤติกรรมของคนในอาเภอจากการสอบถามไปยังกลุ่ มต่าง ๆ
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่อยากให้คนในอาเภอมีพฤติกรรมดังกล่าว และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ที่ไม่ต้องการให้คนอาเภอเป็น เพื่อจะนามากาหนดเป็นพฤติกรรมหลัก ให้คนในอาเภอประพฤติปฏิบัติตาม
“อัตลักษณ์” ที่ยึดมั่น
๓) เปลี่ยน เปลี่ ย นพฤติ ก รรมพึ ง ประสงค์ แ ละไม่ พึ ง ประสงค์ ใ นข้ อ สองเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ หรื อ
หลักคุณธรรม ที่จะเป็นพื้นฐานในการทางานร่วมกันในสังคมต่อไป เป้าหมายของอัตลักษณ์ต้องการให้คน
มี คุ ณ ธรรม โดยการตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรมที่ จ ะช่ ว ยให้ ค นหรื อ องค์ ก รเกิ ด ความสุ ข เป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจ
เมื่อมีคุณ ธรรมยึ ด เหนี่ ย วแล้ ว ก็รู้ ว่ า จะต้องปฏิบัติและมีพฤติก รรมอะไรที่ควรกระทาสะท้อนตัว ตนออกไป
มีความเข้าใจตรงกันยอมรับเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ร่วมกัน
๔) แปลง แปลงคุณธรรม หรืออัตลักษณ์ด้านคุณธรรม เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ หรือ พฤติกรรมที่จะ
ส่งเสริ มให้ เกิดในอาเภอและหน่ว ยงาน หรือมีการรวมกลุ่ มระหว่างหน่ว ยงานร่วมจัดทาโครงงานคุณธรรม
(Moral Projects) จากแนวคิด “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” ซึ่งจะได้เป็นประเด็นปัญหาร่วมกัน
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน
๕) ประกาศ มีการประกาศ และปฏิ ญาณในสิ่ งที่ ได้ จัดท าร่ ว มกัน ในการขั บเคลื่ อนอาเภอ
คุณธรรม โดยทุกฝ่ายเข้าร่ ว ม รวมถึงการจัด “ตลาดนัดความดี ” ซึ่งเป็นเวทีชื่นชม แลกเปลี่ยน เรียนรู้
เชื่ อ มโยง ให้ เ ห็ น ถึ ง โครงงานคุ ณ ธรรมที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยได้ ร่ ว มมื อ ด าเนิ น การ รวมถึ ง การมี กิ จ กรรมเรื่ อ งเล่ า
ความดีที่สอดคล้องกันกับอัตลักษณ์ของอาเภอ
๖) ประเมินผล จากการติดตามผลของโครงงานคุณธรรมในประเด็นต่างๆ การดาเนินการ
ถึงพฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้ประกาศ จากความสุขของประชาชน จากความพึงพอใจของประชาชน จากความสาเร็จ
ในการแก้ปั ญหาต่างๆ ผ่านทางการดาเนินร่ว มกันจากคณะกรรมการขับเคลื่ อนอาเภอคุณธรรมได้มาจาก
ทุกภาคส่วนดังได้กล่าวมาแล้ว

๕. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในอาเภอคุณธรรม
การส่ งเสริมคุณธรรมให้ เกิดผลที่ดีต้องเลื อกประเด็นคุณธรรมที่ส อดคล้ องกับปัญหา และ
ความต้องการของคนในจังหวัด อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทาโพลและประเมินวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรม
จากประชาชนและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ลื อ กคุ ณ ธรรม พอเพี ย ง
วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสาคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

- ๒๗ พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณพอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
สุจ ริ ต หมายถึ ง ความซื่ อตรง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึด มั่ น ยื น หยั ด ในการรั ก ษาความจริ ง
ความถู ก ต้ อ งความเป็ น ธรรมทั้ ง ปวง นอกจากตนเองจะเป็ น คนซื่ อ ตรงแล้ ว ต้ อ งกล้ า ปฏิ เ สธการกระท า
ที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้
จึงไม่เป็นการบังคับ จังหวัดควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของอาเภอ และควรสอดรับ
กับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมของจังหวัด

๖. เกณฑ์ประเมินอาเภอคุณธรรม
๑) การประเมินการพัฒนาอาเภอคุณธรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์กลาง
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในแต่ละอาเภอ เพื่อให้เกิดการสอบทานและพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือ
กลางในการประมวลภาพรวมของกระบวนการและผลของการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศ นอกจาก
เกณฑ์ประเมินกลาง แต่ละอาเภออาจเพิ่มเติมประเด็นที่อาเภอเห็นว่าเหมาะสมได้
ทั้งนี้การประเมินการพัฒนาอาเภอคุณธรรมมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ไปทางบวกที่ไม่ทาให้
จังหวัดรู้สึกว่ามีเครื่องมือช่วยมากกว่า ถูกกดดันจากการประเมินและเปรียบเทียบผลระหว่างกัน ซึ่งต้องเข้าใจ
บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละอาเภอ
๒) ระดับการประเมินอาเภอคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ
ระดับที่ ๑ อาเภอส่งเสริมคุณธรรม
ระดับที่ ๒ อาเภอคุณธรรม
ระดับที่ ๓ อาเภอคุณธรรมต้นแบบ
๓) ประเด็นการประเมินอาเภอคุณธรรม ประกอบด้วย
 การประเมินกระบวนการพัฒนาอาเภอคุณธรรม เป็นการประเมินกระบวนการ และ
การทากิจกรรมที่สาคัญเพื่อให้เกิดพัฒนาเป็นอาเภอคุณธรรม
 การประเมินผลลัพธ์หรือความสาเร็จจากการพัฒนาอาเภอคุณธรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น

- ๒๘ -

๗. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอาเภอคุณธรรม
การวัดระดับอาเภอคุณธรรมเป็นกระบวนการสาคัญ ที่เน้นการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนในระดับอาเภอด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดย
เป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลัง ดาเนินงานตามกระบวนการส่งเสริมอาเภอคุณธรรม ได้ในระยะหนึ่ง
แล้วควรมีการประเมินตามเกณฑ์คุณธรรมเป้าหมายที่จังหวัดกาหนดไว้ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนายกระดับ
สู่การเป็นจังหวัดต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมได้ในที่สุด เพื่อนาไปสู่การขยายผลการขับเคลื่อนไปยังอาเภอ
คุณธรรมอื่น ๆ ต่อไป โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินอาเภอคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินอาเภอคุณธรรม
ประเมินระดับที่ ๑ (ข้อ ๑-๓)
อาเภอส่งเสริมคุณธรรม
๑) อาเภอมีการประกาศข้อตกลง
ร่วมกัน (เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/
ปฏิญญา) ระหว่างอาเภอกับ
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน
หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายประชา
รัฐในพื้นที่อาเภอ ที่จะพัฒนาเป็น
อาเภอส่งเสริมคุณธรรม
๒) อาเภอมีการกาหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้”
และ “ความดีที่อยากทา” ร่วมกัน
ในอาเภอ และมีการจัดทา
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของอาเภอ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านคุณธรรมของจังหวัด

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๐

จานวนหน่วยงาน/
ส่วนราชการระดับอาเภอ
องค์กร เครือข่ายประชารัฐ
ในอาเภอ ๕๐% ขึ้นไป
ร่วมประกาศข้อตกลง
โดยทาเป็นลายลักษณ์
อักษร

จานวนหน่วยงาน/
ส่วนราชการระดับองค์กร
เครือข่ายประชารัฐ
ในอาเภอ ๒๐-๔๙%
ร่วมประกาศข้อตกลง
โดยทาเป็นลายลักษณ์
อักษร

ต่ากว่า
๒๐%
หรือไม่มี
การปฏิบัติ

- จานวนหน่วยงาน/
ส่วนราชการระดับอาเภอ
องค์กร เครือข่ายประชารัฐ
ในอาเภอ ๕๐% ขึ้นไป ร่วม
กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา” และ
ร่วมจัดทาแผนส่งเสริม
คุณธรรมระดับอาเภอ เพื่อ
แก้ไขประเด็นปัญหาของ
อาเภอครอบคลุมคุณธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
- แผนการขับเคลื่อนคุณธรรม
ของอาเภอมีความสอดคล้อง
กับนโยบาย ด้านคุณธรรม
ของจังหวัด

จานวนหน่วยงาน/
ส่วนราชการระดับ
อาเภอ องค์กร เครือข่าย
ประชารัฐ ในอาเภอ
๒๐-๔๕% ขึ้นไป
ร่วมกาหนดคุณธรรม
เป้าหมาย “ปัญหา
ที่อยากแก้” และ
“ความดีที่อยากทา”
และร่วมจัดทาแผน
ส่งเสริมคุณธรรมระดับ
อาเภอ เพื่อแก้ไข
ประเด็นปัญหาของ
อาเภอครอบคลุม
คุณธรรม พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา

ต่ากว่า
๒๐%
หรือไม่มี
การปฏิบัติ

รวม

- ๒๙ การประเมินอาเภอคุณธรรม
๓ ) อาเภอมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทางานในการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของอาเภอที่มี
ส่วนร่วมจากเครือข่ายประชารัฐ
และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑
๐
มีการมอบหมาย แต่งตั้ง มีการมอบหมาย แต่งตั้ง ไม่มีการ
คณะกรรมการ/คณะทางาน คณะกรรมการ/คณะทางาน ปฏิบัติ
ในระดับอาเภอเพื่อรับผิดชอบ ในระดับอาเภอเพื่อ
หรือดาเนินงาน/กิจกรรม รับผิดชอบหรือดาเนินงาน/
ส่งเสริมคุณธรรม ตามแผน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมของอาเภอ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
ของอาเภอเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นลายลักษณ์อักษร
ที่มีองค์ประกอบไม่ครอบคลุม
ที่มีองค์ประกอบครบ
ภาคส่วนตาม (ประชารัฐ)
ทุกภาคส่วนตาม (ประชารัฐ)

ประเมินระดับที่ ๒ (ข้อ ๔-๖)
อาเภอคุณธรรม
๔) มีการดาเนินงาน/กิจกรรมตาม
คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้”
และ “ความดีที่อยากทา” ของอาเภอ
จนเกิดผลสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนส่งเสริมคุณธรรม
ที่กาหนดไว้เพิ่มขึ้น

บรรลุผลตามตัวชี้วัดของแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่า ๕๐% เช่น
จานวนชุมชนคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม และเครือข่าย
ประชารัฐ ที่เข้าร่วมขับเคลื่อน
ในระดับอาเภอ ไม่น้อยกว่า
๕๐% ปัญหาที่ถูกกาหนด
เป็นเป้าหมาย มีสถิติลดลง
หรือหมดไป ฯลฯ
๕) แผนการส่งเสริมอาเภอคุณธรรมได้รับ - แผนการส่งเสริมอาเภอ
การบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
คุณธรรมได้รับการบรรจุ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเกิดการ
เป็นส่วนหนึ่งของ
บูรณาการการทางานจากทุกภาค
ยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ส่วนตามกลไกประชารัฐ
สามารถผลักดันจนได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
จังหวัด/อาเภอ/จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงานตามแผน
๖) อาเภอมีการประกาศยกย่อง เชิดชู มีกิจกรรมประกาศยกย่อง
ผู้ ท าความดี ห รื อ บุ ค คล ชุ ม ชน เชิดชูผู้ทาความดี และบุคคล
ผู้มีคุณธรรม องค์กร ชุมชน
องค์กร คุณธรรมมากขึ้น

บรรลุผลตามตัวชี้วัดของ น้อยกว่า
แผนส่งเสริมคุณธรรม
๒๐ %
ที่กาหนดไว้ ๒๐-๔๙% หรือไม่มี
การปฏิบัติ

- แผนการส่งเสริมอาเภอ
คุณธรรมได้รับการบรรจุเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
จังหวัด
- ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัด/
อาเภอ/จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผน
มีกิจกรรมประกาศยก
ย่องเชิดชูบุคคล/องค์กร/
ชุมชนคุณธรรมเพียง
คุณธรรม ครบทุกมิติของเป้าหมาย ส่วนใดส่วนหนึ่ง
คุณธรรมในระดับอาเภอ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

รวม

- ๓๐ การประเมินอาเภอคุณธรรม
ประเมินระดับที่ ๓ (ข้อ ๗-๙)
อาเภอคุณธรรมต้นแบบ
๗) ผลสาเร็จการดาเนินงานของอาเภอ
คุณธรรมตาม “ปัญหาที่อยากแก้”
และ “ความดีที่อยากทา” ครอบคลุม
๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา อย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๐

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับอาเภอตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดในแผน
ส่งเสริมคุณธรรมของ
อาเภอไม่น้อยกว่า ๘๐%

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับอาเภอ ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดในแผน
ส่งเสริมคุณธรรมของ
อาเภอไม่น้อยกว่า ๕๐%

น้อยกว่า
๕๐%
หรือไม่มี
การปฏิบัติ

๘) อาเภอมีการกาหนดกิจกรรม/
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติม
มากขึ้น ในมิติการนาหลักศาสนา
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดาเนินการที่
นอกเหนือจากตัวชี้วัดคุณธรรม
เป้าหมายเดิม“ปัญหาที่อยากแก้”
และ “ความดีที่อยากทา” ที่กาหนด
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

สามารถนาประเด็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม ใน ๒
มิติ คือ ๑) การนาหลัก
ศาสนา และ ๒) หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาดาเนินการครบทั้ง ๒ มิติ
อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตัวชี้วัดตาม
แผนส่งเสริมคุณธรรมเดิม
ที่อาเภอกาหนด

สามารถนาประเด็นการ ไม่มีการ
ส่งเสริมคุณธรรมใน ๒ มิติ ปฏิบัติ
คือ ๑) การนาหลักศาสนา
และ ๒) หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มา
ดาเนินการได้เพียงมิติใด
มิติหนึ่ง ที่นอกเหนือจาก
ตัวชี้วัดตามแผนส่งเสริม
คุณธรรมเดิมที่อาเภอ
กาหนด

๙) อาเภอมีองค์ความรู้ จาก
กระบวนการพัฒนาอาเภอคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรม และองค์กรคุณธรรม
ในพื้นที่ของอาเภอที่ได้รับการพัฒนา
มีผู้ที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็น
แหล่งเรียนรู้จาก อาเภออื่น ๆ ได้

- มีองค์ความรู้จากการ
ดาเนินงานอาเภอ
คุณธรรมทั้งในภาพรวม
ของอาเภอและองค์ความรู้
การขับเคลื่อนชุมชน
องค์กรคุณธรรม
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และมีวิทยากรถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่อาเภออื่นได้

-มีองค์ความรู้จากการ
ดาเนินงานอาเภอ
คุณธรรมเฉพาะบาง
กิจกรรม

- มีการ
ดาเนินงาน
แต่ไม่มีการ
ถอดองค์
ความรู้
เพื่อ
เผยแพร่
ขยายผล

รวม

- ๓๑ -

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ อาเภอส่งเสริมคุณธรรม

เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อ (ระดับที่ ๑) คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑)
ระดับที่ ๒ อาเภอคุณธรรม
เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ และระดับ
ที่ ๒ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๒)
ระดับที่ ๓ อาเภอคุณธรรมต้นแบบ เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒
และระดับที่ ๓ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๙ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๓)

จังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
๑. วัตถุประสงค์การส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
เพื่อพัฒนาให้เกิดจังหวัดต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนคุณธรรม เป็นเป้าหมายและมีความร่วมมือกัน
อย่างเป็นระบบของเครือข่ายประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและ
สถาบันศาสนา สามารถส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน พัฒนาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ได้สอดคล้อง
กับภูมิสังคมของจังหวัด และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ได้บรรลุเป้าหมายและนาไปสู่การขยายผล

๒. ความหมายและระดับของจังหวัดคุณธรรม
๑) ความหมาย
จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนเครือข่ายประชารัฐ แสดงเจตนารมณ์
และมุ่งมั่นดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรของเครือข่ายประชารัฐ ชุมชน และประชาชนให้เป็นองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ส่งผลให้ประชาชนมี คุณธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติ
ที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น อยู่ร่วมกันเป็นสังคมสันติสุข
๒) ระดับของจังหวัดคุณธรรม
จังหวัดคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม คือ จังหวัดที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาให้เป็นจังหวัด
คุณธรรม โดยมีการกาหนดเป้าหมายร่วม ในการพัฒนาคุณธรรมระดับจังหวัด มีแผนการดาเนินการส่งเสริม
คุณธรรมในภาพรวมของจังหวัด ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนคุณธรรม มีการประสานความร่วมมือของเครือข่ายประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน รวมทั้งสถาบันทางศาสนา มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆ และจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมทั้งระดับเครือข่ายและระดับจังหวัด แต่ผลการดาเนินงานอาจยังไม่ปรากฏชัดเจน
ระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมใน
ชุมชนและองค์กรของเครือข่ายประชารัฐผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดระบบและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนดไว้
เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของเครือข่ายประชารัฐ ส่งผลให้เกิดรูปธรรมต้นแบบองค์กรคุณธรรม ชุมชน
คุณธรรมที่หลากหลายและได้มาตรฐาน ครอบคลุมไปทั่วจังหวัด ประชาชนมีคุณธรรมเป็น ฐานสาคัญ ในการ
ดาเนินชีวิต มีการประพฤติปฏิบัติ ที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น คนทาดีมากขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง
และมีแนวโน้มการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนได้
ระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ คือ จังหวัดคุณธรรมที่ดาเนินการประสบความสาเร็จทั้ง
ในกระบวนการพัฒนา และผลของการพั ฒนา ทาให้เกิด อาเภอคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่มี
การดาเนินการได้มาตรฐานเชิงประจักษ์ ครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ ปัญหาสาคัญที่เกิดจากพฤติกรรม
การขาดคุณธรรมของคนในจังหวัดลดลงอย่างประจักษ์ และพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนใน
จังหวัดเพิ่มมากขึ้น มีองค์ความรู้ทสี่ ามารถถ่ายทอด และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้

- ๓๓ -

๓. หลักการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม
น้ อ มน าหลั ก การทรงงานในพระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มาเป็นหลักการ ดังนี้
๑) ระเบิดจากข้างใน ถือเป็นหัวใจสาคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักและมุ่งมั่นตั้งใจ
มีเป้าหมายเดียวกันของผู้ว่าราชการจังหวัด และเครือข่ายประชารัฐในจังหวัด หากทาโดยถูกบังคับหรือทาตาม
นโยบายโดยไม่ตั้งใจจริง จะได้ผลน้อยหรือไม่ยั่งยืน
๒) ทาแบบองค์รวม ต้องทาพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบของจังหวัด ลงสู่ระดับอาเภอ โดยให้
สอดแทรกเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมไปควบคู่กับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัด การบริหารจัดการของจังหวัด และงานของเครือข่ายต่างๆ โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมเดี่ยวที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบของจังหวัด
๓) ทาตามหลักความจริง ต้องทาจากสภาพตามจริงของแต่ละจังหวัด โดยมีการศึกษาข้อมูล
ทั้งปัญหาและต้นทุนความดีภายในจังหวัดให้ชัดเจน แล้วลงมือทาตามลาดับขั้น เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กก่อน
ทาให้ ง่า ยไม่ ต้อ งยึ ดกั บ ต าราหรื อวิ ช าการมากเกิ น ไป การเรี ยนรู้จ ากที่ อื่น เป็ นเพี ยงแนวทางมาปรับ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับจังหวัดของตนเอง
๔) การมีส่วนร่วม ต้องจัดระบบให้เครือข่าย องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียเป็นพลังร่วมของการ
พัฒนา มีโอกาส บทบาท และความรับผิดชอบในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดคุณธรรมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
วิเคราะห์ปัญหา กาหนดเป้าหมาย ดาเนินการ และรับผิดชอบต่อความสาเร็จ เป็นภาพรวมกันเข้าไม่ผลักออก
๕) ความพอดี ต้องทาให้เกิดความพอดีระหว่างการส่งเสริมให้เครื อข่ายต่างๆ พัฒนาองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ตามหลักการระเบิดจากข้างใน และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละเครือข่ายกับการที่
ต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติ หากให้ความสาคัญด้านใด
มากไปอาจไม่สาเร็จหรือไม่ยั่งยืน

๔. กระบวนการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดคุณธรรม
แบ่งเป็น ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๑) รวมกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลง : โดยการประสานแกนนาจากเครือข่ายประชารัฐที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบและเชื่อมั่นว่าคุณธรรมความดีจะเป็นฐานสาคัญของการพัฒนา เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์
ในการทางานจริง หรือมีความมุ่งมั่นอยากสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งอาจเป็นประชาชน ประชาสังคม ผู้นาศาสนา
ภาคเอกชน และข้าราชการก็ได้ โดยไม่ติดยึดกับตาแหน่งเพียงอย่างเดียว เชิญชวนคนเหล่านี้มาริเริ่ม ร่วมมือ
และขยายวงออกไป
๒) ค้น หาความจริ งของพื้น ที่ : ร่ว มกัน ประเมิ นสถานการณ์ ของจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาด้า น
คุณธรรม ธรรมาภิบาลของคนและองค์กร ค้นหาคุณค่า หรือต้นทุนที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาคุณธรรมความดี
ทั้งระดับ บุคคล ระดับ หน่ว ยงานองค์กร รวมถึงค้นหาตัวอย่าง ต้นแบบของความสาเร็จเพื่อ นามายกระดับ
ต่อยอดขยายผล

- ๓๔ ๓) เชื่อมโยงประสานพลัง : สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายคุณธรรมความดี
ทุกระดับ ทุกประเภทของเครือข่ายประชารัฐ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายเครือข่ายให้ ครอบคลุม
มากที่สุด และสร้างสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตนและพลังของขบวนเครือข่ายคุณธรรม เช่น ธงคุณธรรม เป็นต้น
๔) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน ประชา+รัฐ : ตัง้ คณะทางานที่เป็นกลไกที่มาจากบุคคลหน่วยงาน
องค์กรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละจังหวัด โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และความสุขในการทางานร่วมกัน กลไกการทางานอาจแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นกลุ่มประสานงานที่เหมาะสมก็ได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการทางานเป็น
ช่วง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการประเมินร่วมกัน
๕) สร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในจังหวัด : บูรณาการ ยกระดับจากงานของแต่ละ
องค์กรเครือข่ายที่ทาอยู่แล้วสู่การสร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การสร้างสังคมคุณธรรมในระดับ
จังหวัด โดยจัดกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมกาหนดรูปแบบกลาง ให้ได้เป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากทา แผนงาน กิจกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จร่วมกัน
๖) ปฏิบัติการตามแผน : ลงมือปฏิบัติ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยเน้น
การมีองค์การคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การรณรงค์คุณธรรมแก่ประชาชน ซึ่งหัวใจสาคัญอยู่ที่ต้องมุ่งไปสู่ผลลัพธ์
ที่คนมีความประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น กิจกรรมเป็นเพียงเครื่องมือ บางครั้งการดาเนินกิจกรรม
อาจได้ผลน้ อย แต่ผู้เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ คุณธรรมก็จะนาไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานในอนาคตต่อไป การปฏิบัติงานนั้นหมายรวมถึงในเครือข่าย และงานร่วมของจังหวัดคุณธรรม
๗) พัฒนาเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน : การทางานต้องยกระดับงานให้ก้าวหน้า อยู่เสมอ ตรวจสอบ
ว่า ผลที่เกิดขึ้นนาไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมในจังหวัดได้มากน้อยเพียงใด จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เร็วขึ้น
อย่างไร เมื่อทาได้ดีแล้วต้องขยายผลการดาเนินงานโดยการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น จัดทาสื่อรณรงค์เผยแพร่
๘) สร้างข่าย ขยายผล : เป็นการยกระดับการทางานเครือข่ายสู่ระดับจังหวัด เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับประเทศ โดยจัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วม
และยกระดับสิ่งที่ได้ค้นพบไปสู่นโยบายสาธารณะ เพื่อให้สังคมเกิดการตื่นตัว และการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
๙) การประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ ต้องมีระบบและกลไกการประเมินเพื่อให้เห็นผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นระยะทั้งการประเมินตนเองและจากองค์กรภายนอก
รวมถึงเปิดเผยผลการประเมินแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๕. คุณธรรมที่ควรส่งเสริมในองค์กรคุณธรรม
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมให้ เ กิ ด ผลที่ ดี ต้ อ งเลื อ กประเด็ น คุ ณ ธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา
และความต้องการของคนในจังหวัด อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทาโพลและประเมินวิเคราะห์สถานการ ณ์
คุ ณ ธรรมจากประชาชนและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ลื อ กคุ ณ ธรรม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นคุณธรรมสาคัญที่จะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

- ๓๕ พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบ มี ค วามพอประมาณพอดี ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต
ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
สุจ ริ ต หมายถึ ง ความซื่ อตรง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึด มั่ น ยื น หยั ด ในการรั ก ษาความจริ ง
ความถูก ต้อ งความเป็ น ธรรมทั้ งปวง นอกจากตนเองจะเป็ นคนซื่ อตรงแล้ ว ต้ องกล้ าปฏิ เสธการกระท าที่
ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่มิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน ทาความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคมทาอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
ทั้งนี้ คุณธรรมแต่ละด้านจะเชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมด้านอื่นๆ การส่งเสริมคุณธรรมทั้งสี่ด้านนี้
จึงไม่เป็นการบังคับ จังหวัดควรเลือกส่งเสริมคุณธรรมใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัด

๖. เกณฑ์การคัดเลือกจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (ขยายผล)
จังหวัดคุณธรรมเป็นอย่างไร :
จังหวัดคุณธรรมคือจังหวัดที่ประชาชน องค์กร หน่วยงาน เครือข่ายที่ทางานส่งเสริมคุณธรรม
ความดีต่าง ๆ ที่มีอยู่ มีความตื่นตัว กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการทางานด้านคุณธรรมของตนให้ดีขึ้นมากขึ้น
เปรียบเสมือนการ “สร้างบ้าน” แต่ละหลังให้เข้มแข็งพร้อมกับการเชื่อมโยงประสานพลังกับองค์กรเครือข่ายอื่น
ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เครื อข่ายโรงเรี ย นคุณธรรม เชื่อมโยงงานกับ ชุมชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อปท.)
โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นต้น และมีกระบวนการยกระดับการทางานระหว่างเครือข่ายมาสู่ความร่วมมือที่มี
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม” ตามบริบทที่
เหมาะสมกับจังหวัดของตนเอง เปรียบเสมือนการ “แปงเมือง” ให้มั่นคงยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในฐานะเป็นจังหวัดคุณธรรมนาร่อง เป็นการพัฒ นา
ต้นแบบ (Prototype) ด้วยรู ปแบบการเพิ่มคนดี เครือข่ายดี องค์ กรดี ชุมชนดี ให้กับบ้านเมือง ที่เรียบง่าย
ไม่ต้องอบรมชี้แ จงมาก เน้ น ททท (ท าทันที) ด้ว ยความร่ว มมือร่ว มใจของคนในสั งคม โดยผสมผสานกั บ
กระบวนการทาแผนของส่วนราชการ (การบริหารแผนยุทธศาสตร์คุณธรรม ๔.๐) แนวคิดนี้ ไม่ได้มุ่งทาให้เป็น
จังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องคุณธรรม ซึ่งถ้าหากทาได้ดียิ่งๆขึ้นไป ปัญหาทางด้านสังคม ที่เกิดจากฐานคุณธรรม
ความดี ก็จะลดลง และเพิ่มในด้านคนดี องค์กรดี ชุมชนดีมากขึ้นได้ด้วย

- ๓๖ -

๗. เกณฑ์ประเมินจังหวัดคุณธรรม
๑) การประเมินการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์กลาง
ทีใ่ ช้เป็นเครื่องมือในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดการสอบทานและพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือ
กลางในการประมวลภาพรวมของกระบวนการและผลของการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศ นอกจาก
เกณฑ์ประเมินกลาง แต่ละจังหวัดอาจเพิ่มเติมประเด็นที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมได้
ทั้งนี้การประเมินการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ไปทางบวกที่ไม่ทาให้
จังหวัดรู้สึกว่ามีเครื่องมือช่วยมากกว่า ถูกกดดันจากการประเมินและเปรียบเทียบผลระหว่างกัน ซึ่งต้องเข้าใจ
บริบทที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด
๒) ระดับการประเมินจังหวัดคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ
ระดับที่ ๑ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
ระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม
ระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
๓) ประเด็นการประเมินจังหวัดคุณธรรม ประกอบด้วย
 การประเมินกระบวนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม เป็นการประเมินกระบวนการ และ
การทากิจกรรมที่สาคัญเพื่อให้เกิดพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม
 การประเมินผลลัพธ์หรือความสาเร็จจากการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น

๘. ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม
การวัดระดับจังหวัดคุณธรรมเป็นกระบวนการสาคัญ ที่เน้นการกระบวนการแปลงนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่ ว นด้วยกระบวนการมีส่ว นร่ว ม
โดยเป็นการวัดเทียบกับตนเองก่อนและหลัง ดาเนินงานตามกระบวนการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ได้ในระยะ
หนึ่งแล้วควรมีการประเมินตามเกณฑ์คุณธรรมเป้าหมายที่จังหวัดกาหนดไว้ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนายกระดับ
สู่การเป็นจังหวัดต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมได้ในที่สุด เพื่อ นาไปสู่การขยายผลการขับเคลื่อนไปยังจังหวัด
คุณธรรมอื่นๆ ต่อไป โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรมในระดับต่างๆ ดังนี้
การประเมินจังหวัดคุณธรรม
การประเมินระดับที่ ๑
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
๑ ) จั ง ห วั ด มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ข้ อ ต ก ล ง
(เจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา) โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนเครือข่าย
ประชารั ฐ ว่ า จะพั ฒ นาเป็ น จั ง หวั ด
ส่งเสริมคุณธรรม

๒

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

จานวนส่วนราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดจังหวัดจากทุกภาคส่วน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ที่ร่วม
ประกาศข้อตกลงจะขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร

จานวนส่วนราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดจังหวัดจากทุกภาคส่วน
๒๐-๔๙% ที่ร่วมประกาศ
ข้อตกลงจะขับเคลื่อนจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

๐

มีการประกาศ
ข้อตกลง
ร่วมกันของ
ทุกภาคส่วน
โดยไม่มลี าย
ลักษณ์อักษร

รวม

- ๓๗ การประเมินจังหวัดคุณธรรม
๒) จังหวัดมีการกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ของจั ง หวั ด “ปั ญ หาที่ อ ยากแก้ ” และ
“ความดี ที่อ ยากท า” และมีก ารจัด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของ
จังหวัด

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑
- มีการกาหนดคุณธรรม มีการกาหนดคุณธรรม
เป้าหมาย“ปัญหาที่อยากแก้” เป้าหมาย “ปัญหาที่อยาก
และ“ความดีที่อยากทา”
แก้” และ“ความดีที่อยาก
เพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด ทา”เพื่อแก้ไขปัญหาของ
- มีแผนการขับเคลื่อน
จังหวัด
คุณธรรมของจังหวัด

๐
ไม่มีการปฏิบตั ิ

๓ ) จังหวัดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทางานในการดาเนินงานส่งเสริ ม
คุ ณ ธรรมของจั ง หวั ด ที่ มี ส่ ว นร่ ว มจาก
เครือข่ายประชารัฐ

มีการมอบหมาย แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางาน
รับผิดชอบการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการมอบหมาย แต่งตั้ง
ไม่มีการปฏิบตั ิ
คณะกรรมการ/คณะทางาน
รับผิดชอบการดาเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัด
แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษร

๔ ) จั งหวัดมี การถ่า ยทอดภารกิจ ด้ านการ
ส่งเสริมคุณธรรมไปในระดับอาเภอเพื่อ
ดาเนินการตามคุณธรรมเป้าหมายของ
จังหวัด

จังหวัดมีการถ่ายทอด
ภารกิจไปยังอาเภอ และ
อาเภอมีการขับเคลื่อน
คุณธรรมมากกว่า ๕๐%
ของจานวนอาเภอใน
จังหวัดนั้นๆ

จังหวัดมีการถ่ายทอด
ภารกิจไปยังอาเภอ และ
อาเภอมีการขับเคลื่อน
คุณธรรมมากกว่า ๒๐-๔๙
% ของจานวนอาเภอใน
จังหวัดนั้นๆ

จังหวัดมีการ
ถ่ายทอดภารกิจ
ไปยังระดับอาเภอ
และอาเภอไม่ได้
ดาเนินการหรือ
ดาเนินการไม่ถึง
๒๐% ของ
จานวนอาเภอ
ในจังหวัดนั้นๆ

มีการดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด
ตามแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่า ๕๐% เช่น
จานวนชุมชนคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม อาเภอ
คุณธรรม และเครือข่าย
ประชารัฐทีเ่ ข้าร่วมขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม ไม่น้อยกว่า
๕๐% ปัญหาที่ถูกกาหนด
จะแก้ไขมีสถิตลิ ดลงหรือ
หมดไป ฯลฯ

มีการดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด
ตามแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่กาหนดไว้
ไม่น้อยกว่า ๒๐%

น้อยกว่า ๒๐
%หรือไม่มี
การปฏิบัติ

การประเมินระดับที่ ๒
จังหวัดคุณธรรม
๕) มีการดาเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย
“ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่
อยากทา”ของจังหวัดจนเกิดผลสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่กาหนดไว้เพิ่มขึ้น

รวม

- ๓๘ การประเมินจังหวัดคุณธรรม
๖) แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและ
ได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด
จนเกิดการบูรณาการ การทางานจาก
ทุกภาคส่วน

๗) จังหวัดมีการยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน
องค์กร อาเภอคุณธรรม มากขึ้น

การประเมินระดับที่ ๓
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
๘) ผลสาเร็จการดาเนินงานของจังหวัด
คุณธรรมตาม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดี
ที่อยากทา” เพิ่มมากขึ้นและมีประเด็น
คุณธรรมในมิติการนาหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากาหนด
เป็นคุณธรรมเป้าหมายเพิ่มเติมการ
ขับเคลื่อน ๔ คุณธรรมอย่างชัดเจน
๙) จังหวัดมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรม
เป้าหมาย ในมิติการนาหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
กาหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากทา เพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆ
อย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๑
๐
-สามารถบูรณาการแผน
สามารถบูรณาการแผนการ ไม่มีการปฏิบตั ิ
การขับเคลื่อนจังหวัด
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
คุณธรรม ได้รับการบรรจุเป็น คุณธรรมได้รับการบรรจุเป็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์จังหวัด
- มีการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดหรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
จังหวัดคุณธรรมตามแผน
มีการจัดกิจกรรมประกาศ มีการจัดกิจกรรมประกาศยก ไม่มกี ารปฏิบตั ิ
ยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร ย่องเชิดชูบุคคล องค์กร
ชุมชน อาเภอคุณธรรม
ชุมชน อาเภอคุณธรรม ใน
ครบทุกมิติในระดับจังหวัด ส่วนใดส่วนหนึ่ง

มีผลสาเร็จจากการ
ดาเนินงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด
ตามแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมที่กาหนดไว้ไม่
น้อยกว่า ๘๐%

นอกเหนือจากผลสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนงานที่
จังหวัดกาหนด สามารถ
ดาเนินการประเด็นคุณธรรม
ครบทั้ง ๒ มิติ คือการนาหลัก
ศาสนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐) จังหวัดมีองค์ความรู้ การพัฒนาจังหวัด -มีองค์ความรู้จากการ
คุณธรรมในระดับจังหวัดและเครือข่าย ดาเนินงานจังหวัดคุณธรรม
มีผู้ที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ทั้งในภาพรวมของจังหวัด
ความรู้ได้ และมีความพร้อมในการเป็น และองค์ความรู้จากการ
แหล่งเรียนรู้จากจังหวัดอื่นๆ ได้
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม อาเภอ
คุณธรรม
-สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และมีวิทยากรถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้

มีผลสาเร็จจากการ
น้อยกว่า ๕๐
ดาเนินงาน/กิจกรรมส่งเสริม %หรือไม่มี
การปฏิบัติ
คุณธรรมในจังหวัดตาม
แผนการขับเคลื่อนคุณธรรม
ที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
๕๐%
นอกเหนือจากผลสาเร็จการ
ดาเนินงานตามแผนงานที่
จังหวัดกาหนด มีการ
ดาเนินงานในประเด็น
คุณธรรมเพียงมิติใด มิตหิ นึ่ง
คือการนาหลักศาสนา หรือ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-มีองค์ความรู้จากการดาเนิน
งานจังหวัดคุณธรรมเฉพาะ
บางกิจกรรม
-สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่
องค์กร อื่นได้

ไม่มีการปฏิบตั ิ

- มีการ
ดาเนินงานแต่
ไม่มีการถอด
องค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่

รวม

- ๓๙ -

เกณฑ์การประเมินผลคะแนนและระดับ ดังนี้
ระดับที่ ๑ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อ (ระดับที่ ๑) คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๑)
ระดับที่ ๒ จังหวัดคุณธรรม
เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ และระดับ
ที่ ๒ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๗ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๒)
ระดับที่ ๓ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ เกณฑ์การประเมิน ต้องมีการดาเนินงานทุกข้อในระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒
และระดับที่ ๓ คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ คะแนน (ผ่านระดับที่ ๓)

