เอกสารชุดความรู้
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง (พิจิตร บุรีรัมย์ ราชบุรี พัทลุง)
...................................................
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม หรือเรียกว่าสั้นๆว่า “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
ด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดี และกลไกลดความไม่ดี
ของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิง
พื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน โดยในระยะเริ่มต้นทั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยได้มีรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมเชิงพื้นที่ หรือ จังหวัด
คุณธรรมของ 4 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดราชบุรี ซึ่งการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง จังหวัดพิจิตร
1.เริ่มต้นอย่างไร
จั ง หวั ด พิ จิ ต รมี ก ระบวนการเริ่ ม ต้ น การด าเนิ น การจั ง หวั ด คุ ณ ธรรมจากต้ น ทุ น ความดี
ในพื้ น ที่ คื อ โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม (โรงเรี ย นบางมู ล นากภู มิ พิ ท ยาคม) และขยายสู่ โ รงพยาบาล
(โรงพยาบาลบางมู ล นาก) อ าเภอคุ ณ ธรรม (อ าเภอบางมู ล นาก) ท้ อ งถิ่ น คุ ณ ธรรม (ต าบลล าประดา)
อีกทั้งมีต้นทุนความดีตัวบุคคล ได้แก่ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรม ทีค่ ่อยช่วยให้แนวคิดและผลักดันการขับเคลื่อนงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
2.ทาอย่างไร
จังหวัดพิจิตรเริ่มด้วยการใช้ต้นทุนความดีเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่จังหวัดคุณธรรม ใช้กระบวนการ
ค้น หาปั ญหาคุณธรรม ด้ว ยการให้ เครื อข่ายมีส่ ว นร่ว มค้นหา “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทา”
จากนั้นประกาศให้จังหวัดคุณธรรมเป็นวาระของจังหวัดพิจิตร และกาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัด
(ร่าง) ชุดความรู้จังหวัดคุณธรรม 4 จังหวัดนาร่อง อยู่ระหว่างการจัดทาชุดความรูฉ้ บับสมบูรณ์
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คุณธรรม คือ “พิจิตรเมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี ” มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมจังหวัดพิจิตร 11 คณะแบ่งตามเครือข่ายความดีในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เครือข่าย
สาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายนัก
สื่ อสารคุณธรรม เครื อข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายผู้ สู งอายุคุณธรรม เครือข่ายองค์กรชุมชน
คุณธรรม เครือข่ายคนพิการคุณธรรม เครือข่ายอาเภอคุณธรรม และเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
คุณธรรม โดยแต่ละเครือข่ายดาเนินงานตามบริบทของตนเอง และเกิดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัด คือ
“มี น้ าใจ รั บ ผิ ด ชอบ จิ ต อาสา” และในวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ได้ จั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจะมีการจัดทา MOU ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในระยะต่อไป
3.เกิดผลอย่างไร
3.1 เครื อ ข่ า ยเด็ ก และเยาวชน ท ากิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ โดยเน้ น คุ ณ ธรรมความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความรับผิดชอบ มารยาทไทย การป้องกันปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น เกิดแกนนาเด็กและ
เยาวชนต่อยอดองค์ความรู้
3.2 เครือข่ายอาเภอ มีแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่อาเภอบางมูลนากเป็นพื้นที่
ต้นแบบการเรียนรู้ และสร้างแกนนา 12 อาเภอ เพื่อเรียนรู้ และทาความดีร่วมกัน
3.3 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน อาชีวะ
ศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน รวมจานวน 69 แห่ง โดยใช้บางมูลนากโมเดลเป็นต้นแบบ
3.4 เครื อ ข่ า ยสาธารณสุ ข คุ ณ ธรรม ได้ ส ร้ า งธรรมาภิ บ าลในหน่ ว ยงาน ก าหนดเป้ า หมาย คื อ
คนพิจิตรมีสุขภาพดี ทางานมีความสุข และมีปรัชญาการทางาน คือ การปฏิบัติธรรม และยกระดับองค์กร
สาธารณสุขคุณธรรม ทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
3.5 เครื อ ข่ า ยเกษตรคุ ณ ธรรม มี ก ารผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ประกอบอาชี พ อย่ า งซื่ อ สั ต ย์
โดยการจัดเวทีหมุนเวียนไปยังตาบล/ อาเภอต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง และค้นหาเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดบุคคลต้นแบบ
3.6 เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ
เกิด
การจัดทาตาบลจัดการตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
3.7 เครือข่ายนักสื่อสารคุณธรรม จัดกิจกรรมสื่อสารความดี พัฒนาศักยภาพแกนนา
การ
ส่ ง เสริ ม เยาวชนนั ก สื่ อ สารจิ ต อาสา เกิ ด แกนน าสื่ อ คุ ณ ธรรมในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน เชื่ อ มโยงและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานเครือข่ายความดีในจังหวัด
3.8 เครือข่ายผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกัน กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และมีแนวทางการ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจานวน 5 แห่ง/ วิทยาลัยผู้สูงอายุ 15 แห่ง / ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) จานวน 15 แห่ง
3.9 เครื อข่ายองค์กรชุมชนคุณธรรม มีการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีต้นแบบจากชุมชนลาประดา และมีกองทุนโปร่งใส ตรวจสอบได้
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3.10 เครือข่ายคนพิการ มีกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนน การเยี่ยมบ้านคนพิการ การสร้างอาชีพ
ให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.11 เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวั ฒนธรรม ยึดหลัก บวร ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมผ่าน
โครงการต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป
3.12 เกิดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดพิจิตร คือ มีน้าใจ รับผิดชอบ จิตอาสา
3.13 การทา MOU การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมพิจิตร และจัดทาแผนพัฒนาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร
เพื่อการขยายผลขับเคลื่อนคุณธรรมในระยะต่อไป

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพิจิตร
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การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง จังหวัดบุรีรัมย์
1.เริ่มต้นอย่างไร
การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมบุรีรัมย์ เริ่มต้นจาก นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ในขณะนั้น ได้มอบแนวคิด บุรีรัมย์สันติสุข หรือ B-CM Model ให้ทุกตาบล ทุกหมู่บ้านได้นาธรรมนูญ
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ไปปฏิบัติ อีกทั้งมีต้นทุนคุณธรรมที่ดี ได้แก่ ธรรมนูญหมู่บ้านที่จะช่วยให้ประชาชนปฏิบั ติ
ท าความดี ละเว้ น ความชั่ ว และเกรงกลั ว ต่ อ บาป มี เ ครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถให้กับ ประชาชนในเรื่ องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยมี เป้าหมายการขับเคลื่ อนจังหวัด
คุณธรรม คือ บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1 และ
กาหนดอัตลักษณ์คุณธรรมร่วม คือ ความพอเพียง ความสามัคคี และความจงรักภักดี
2.ทาอย่างไร
2.1 กาหนดเป้าหมายสู งสุ ดของจังหวัดคือ “บุรีรัมย์สั นติสุขบนความพอเพียง ครอบครัว เดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” จากการมอบนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรัรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร)
2.2 วางแผนการดาเนินงานและการขับเคลื่อน ตามตัวแบบการบริหารจัดการรายกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
(B-CM :Buriram Case Management Model) กาหนดโครงสร้างการบริหาร และผู้ขับเคลื่อนหลัก
2.3 การกาหนดปัจจัยแห่งความสาเร็จ 9 ประการ หรือสันติสุข 9 ดีธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
ประกอบด้ ว ย 1) เป็ น คนดี 2) มี ปั ญ ญา 3) รายได้ ส มดุ ล 4) สุ ข ภาพเข้ ม แข็ ง 5) สิ่ ง แวดล้ อ มสมบู ร ณ์
6) สั ง คมอบอุ่ น 7) หลุ ด พ้ น อาชญากรรม 8) จั ด ตั้ ง กองทุ น พึ่ ง พาตนเอง และ 9) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/ชุมชนเมือง (กชช.) ทั้งนี้ การใช้เลข 9 ถือเป็นเลขมงคลของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วย
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ เช่น คณะทางาน Core Team จังหวั ดบุรีรั มย์
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณะท างานที่ ถื อ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งมาก คื อ คณะท างาน (Focus group)
เพื่อขับเคลื่อนปัจจัยแห่งความสาเร็จ (9 ดี) ด้วยตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :
Buriram Case Management Model คณะท างาน (Focus Group) ระดั บ อ าเภอ ต าบล และหมู่ บ้ า น
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.), คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
(กบอ.), คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (กบต.), คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/ชุมชนเมือง
(กชช.),
2.5 จัดทาธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ทั้ง 10 หมวด 99 ข้อนั้น จากผู้แทนทุกภาคส่วนทั้งจังหวัด
ตั้งแต่ผู้ แทนทุ กระดับ หมู่ บ้ า น ตาบล อาเภอ ทุก สาขาอาชี พ ครอบคลุ ม วิถี ชีวิ ตประจาวั นของประชาชน
โดยหัวใจสาคัญ คือ ทุกคนต้องเป็นคนดี ทาแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และเกรงกลัวต่อบาป
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2.6 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี B-CM Office ในการประสานเชื่อมโยง
การ
ทางานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และทุกหมู่บ้าน รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
2.7 จัดทาแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village Plan) และการจัดทาแผนชีวิตหมู่บ้าน (Family Plan)
2.8 ดาเนินงาน จังหวัดบุรีรัมย์มีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ธรรมนูญ9 ดี
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับบุคคล 2) ระดับองค์กร โดยการให้ทุกฝ่ายทาการถวายสัตย์
ปฏิญาณ สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2.9 ประเมินผล การดาเนินงานสร้างคุณธรรมโดยการใช้ธรรมนูญ 9 ดี มีเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ตามหลัก System Approach แทนด้วยสัญลักษณ์ ช้างพลายสันติสุข 9 ดี ในทุกหมู่บ้าน
3.เกิดผลอย่างไร
1.เกิดหมู่บ้านคุณธรรมครอบคลุมทุกอาเภอ กรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ประชาชนจัดการ
ตนเองได้มากที่สุด ได้แก่
ดีที่ 1: เป็นคนดี เกิดหมู่บ้านย่านบาป (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนคุณธรรม) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนรักษาศีล 5 หรือ เรียกว่า หมู่บ้าน“ย่านบาป”
ดีที่ 2: มีปัญญา มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยาก
สอนรวมทั้ง มุ่งเน้นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้เด็กดี เก่ง และมีความสุข
ดีที่ 3: รายได้สมดุล เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ บ้านโคก
เมือง โดยการสร้างรายได้แบบพึ่งพาตนเอง ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ดีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
ดี ที่ 4: สุ ข ภาพแข็ ง แรง ได้ จั ด โครงการออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพภายในองค์ ก ร ชุ ม ชน
โรงเรียน และมีชมรมออกกาลังกายครบทั้ง 13 หมู่บ้าน
ดีที่ 5: สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ มีการตั้งศูนย์การเรียนรู้ไส้เดือนฝอย, โครงการอบรมรณรงค์การลด
และแยกขยะมูลฝอย, ธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น
ดี ที่ 6: สั ง คมอบอุ่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเยาวชนต้ น แบบธรรมนู ญ 9 ดี ผู ก เสี่ ย วผู ก มิ ต ร
ชั่วนิจนิรันดร, กิจกรรมชุมชนเข้มแข็งใส่ใจผู้สูงอายุ เป็นต้น
ดีที่ 7: หลุด พ้น อาชญากรรม จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย, การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน
ดีที่ 8: กองทุนพึ่งพาตนเอง จัดกิจกรรมธนาคารขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ดีที่ 9: กม./ชุมชน เข้มแข็ง คณะทางานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
มี ค ณะท างานด้ า นการปกครองและรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย, คณะท างานด้ า นแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น,
คณะทางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ, คณะทางานด้านอานวยการ, คณะทางานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข, คณะทางานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม , มี กองทุนพึ่งตนเอง มีการจัดทาแผนชีวิต แผนหมู่บ้าน
(ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ) คนในหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น
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2. หน่วยงานภาครัฐทาหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เกิดผลดีต่อประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ รวมถึงเกิดการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
3. มีการพัฒนาเครื่องมือการทางาน และกระบวนการในการส่งเสริมให้เกิดรูปธรรม ที่สามารถนาไป
ขยายผลในพื้นที่อื่นได้
4. การเชื่อมโยงกับ แผนขับเคลื่อนคุณธรรมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
5. เกิดการขับเคลื่อนจากจุดเล็กๆ เคลื่อนไปให้จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จากครัวเรือนสู่หมู่บ้านชุมชน

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
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การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง จังหวัดราชบุรี
1.เริ่มต้นอย่างไร
จังหวัดราชบุ รี เริ่ มต้น จากการชักชวนคนดีออกมาร่ว มขับเคลื่อน โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดความดี
รวมถึงแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ก่อรูปเชิงอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คุณธรรมเป็นวาระ
ของจังหวัดเพื่อก่อรูปความคิดเชิงอุดมการณ์ คือ การค้นหาคนดี องค์กรที่ดี
2.ทาอย่างไร
กลไกการจัดตลาดนัดความดี มีความสาคัญต่อการเชื่อมโยง เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีให้
ได้มาพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากกิจกรรมตลาดนัดความดีจัดขึ้น 3 ครั้งหมุนเวียนไปทั่วจังหวัด ได้เกิด
กระบวนการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี โดยทุ กภาคส่ วนในจังหวัดเข้าร่ว ม
กาหนดเป็น “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ภายใต้ประเด็นคุณธรรมหลัก “พอเพียง สามัคคี มีวินัย”
โดยกระบวนการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
2.1 การแต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ 1.คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี (คณะกรรมการอานวย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข ภาคศาสนา ภาคทหาร ภาคท้องถิ่นและภาคชุมชน โดยมีบทบาท
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนความดีของจังหวัดราชบุรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.คณะกรรมการฝ่ายดาเนินงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้แทนจากภาคการศึกษา ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่นและภาคชุมชน มีอานาจหน้าที่ 3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
โดยมีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน และผู้แทนจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุ ข ภาค
ศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคท้องถิ่นและชุมชน มีอานาจหน้าที่พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ และ
จัดทาแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และสนับสนุนด้านคุณธรรมความดีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และ 4. คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล โดยมีสถิติ จังหวัดเป็นประธาน และ
ผู้แทนจากภาคประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข วัฒนธรรมจังหวัด
2.2 การรวบรวมกลุ่มองค์กรเครือข่ายจังหวัดราชบุรีมี 8 เครือข่าย และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก ๒
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาค
ประชาสังคม เครือข่ายศาสนา เครือข่ายท้องถิ่น และเครือข่ายสถานประกอบการ และ เครือข่ายสภาองค์กร
และสวัสดิการชุมชน เครือข่ายอาเภอคุณธรรม
2.3 ดาเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
จังหวัดราชบุรี ที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.3.1 วิสัยทัศน์ “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี มีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สาคัญในการดารงชีวิต
สู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”
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2.3.2 เป้าประสงค์ จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนา และ
คุณธรรมหลัก ๓ ด้าน “พอเพียง สามัคคี มีวินัย” มาสู่การปฏิบัติ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.3.4 พันธกิจ
1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา และคุณธรรมหลัก ๓ ด้าน พอเพียง
สามัคคี มีวินัย มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วนให้
มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วน
ร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
4) ส่งเสริมให้บุคคล องค์กร หน่วยงาน และชุมชนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมในระดับประเทศ
และประชาคมอาเซียน
5. วัตถุประสงค์หลัก
2) เพื่อวางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี
2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
2) เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
6. ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1) ระยะสั้น กาหนดกรอบระยะเวลา ปี 2559-2560
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1ได้กาหนดตัวชี้วัดในการ
ส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีตามแผนยุทธศาสตร์คุณธรรมจังหวัดราชบุ รี 4 ปี ในระยะสั้น โดยแบ่งเป็น 2
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) มีตัวชี้วัดดังนี้
2) ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด พ.ศ. 2559 – 2564
2) ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี มีแผนปฏิบัติการ
3) มีชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือหน่วยงานคุณธรรม จานวน 9 องค์กรต้น
แบและมีบุคคล ชุมชน เพิ่มขึ้น 10 %
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ระยะที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2560) มีตัวชี้วัดดังนี้
1) มี บุ ค ลากรในภาคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ ประชาสั ง คม ชุ ม ชน ธุ ร กิ จ เอกชน
สื่อมวลชน และภาคภาคประชาชน ได้รับการอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10
2) มีหน่วยงานกากับ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรใน
ภาคส่วนต่างๆ
3) ทุกหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการและดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาตร์คุณธรรม
4) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เพิ่มมาก
ขึ้น
5) มีบุคคลคุณธรรมต้นแบบจาก 104 ตาบล (ตาบลละ 1 คน)
6) มีชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยร้อ10
7) มีบุคคลคุณธรรมต้นแบบจาก 10 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดราชบุรี
8) ประชาชนในจังหวัดราชบุรีมีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม พอเพียง สามัคคี มีวินัย
(ทาความดีเพื่อพ่อ จานวน 5,000 คน)
2) ระยะยาว กาหนดกรอบระยะเวลา ปี 2559-2564
ทุกหน่วยงาน/องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมใน
จังหวัดราชบุรี เช่น กาหนดกรอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร วางแผนงาน จัดทาโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้แก่สังคม ก่อเกิดเป็น สังคมคุณธรรม
2.4 การจัดสร้างชุดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม นาร่องจังหวัดราชบุรี
3.เกิดผลอย่างไร
3.1 เครื อข่ ายภาครั ฐ กาหนดแผนการด าเนิน งาน กิ จกรรม และตั ว ชี้ วัด สอดคล้ อ งกั บ อั ตลั กษณ์
คุณธรรมร่วม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย”
3.2 เครือข่ายสถานศึกษา กาหนดให้ทุกแห่งเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีวิสัยทัศน์
“เมือง
แห่งคนดี และมีคุณภาพ” และได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมกับจังหวัด
3.3 เครื อ ข่ า ยสาธารณสุ ข มี ก ารด าเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ กระทรวงสาธารสุ ข ที่ ก าหนดนโยบาย
ดาเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ขยายผลไปสาธารณสุขอาเภอ และรพสต. ผลลัพธ์จากการ
ดาเนินงานที่ได้ คือ เจ้าหน้าที่มีวินัย มีความร่วมมือร่วมใจในการทางาน และมีความสุขในการทางานมากขึ้น
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3.4 เครือข่ายชุมชน ได้จัดเวทีสัญจร เพื่อรวบรวมเครือข่ายความดี จัดทาบัญชีในครัวเรือน (ความ
พอเพียง) การลดการทะเลาะเบาะแว้ง (ความสามัคคี) และธนาคารหมวกกันน็อค (มีวินัย)
3.5 เครือข่ายภาคประชาสังคม ดาเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา และการมีส่วนร่วม
3.6 เครือข่ายศาสนา 3 ศาสนา ดาเนินงานตามบริบทของแต่ละศาสนา โดยมีศาสนาคริสต์เป็นแกน
หลักในการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างทั้ง 3 ศาสนา
3.7 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน มีการดาเนินงานด้านสวัสดิการ ภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาที่ดิน บ้าน
มั่นคง และองค์กรการเงิน
3.8 เครื อข่ายสถานประกอบการ (โรงงานอุตสาหกรรม) บริษัท Riki Garments เป็นต้นแบบของ
สถานประกอบการที่ดาเนินงาน Happy Workplace ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรม การให้ มีจิตอาสา ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นคือผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้น และพนักงานมีความสุขในการทางาน

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดราชบุรี
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การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง จังหวัดพัทลุง
1.เริ่มต้นอย่างไร
การขับเคลื่อนงานของจังหวัดพัทลุง เป็นการทางานร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ เช่น
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียน ส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ สมาคม
และชมรมต่างๆ โดยได้มีการจัดเวทีทาความเข้าใจเป็นระยะๆ จากนั้นเสนอแผนงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
หัว หน้ าส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 ได้เกิดการเปลี่ ยนแปลงระดับนโยบาย คือ การนาแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับด้านคุณธรรมเป็น “เมืองลุง เมืองบายใจ” โดยขับเคลื่อน 31 ตาบล 1 โรงพัก
ร่วมกันวางแผน และหาคาตอบโจทย์ จะทาอย่างไรให้คนในพัทลุงสบายใจ โดยมีเป้าหมายในระยะ 3 ปี ที่จะ
ทาให้เกิดผลลัพธ์ คือการเปลี่ยนแปลงชาวพัทลุงตามแนวทาง เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง
โดยมีอัตลักษณ์คุณธรรมวินัย 3 ประการ ได้แก่ จราจร สิ่งแวดล้อม และพอเพียงผ้าไทยผ้าถิ่น
2.ทาอย่างไร
2.1 วิเคราะห์ปัญหาและวิกฤตคุณธรรมของพัทลุง จากทุกภาคส่วนส่งผลที่ได้คือ วินัย 3 ประการ
2.2 กาหนดพื้นที่ขับเคลื่อนนาร่อง 11 พื้นที่ 1 สถานีตารวจภูธร จนขยายผลสู่ 31 ตาบล 1 โรงพัก
2.3 แต่งตั้งคณะทางานการขับเคลื่อน 7 ชุด ได้แก่
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
2. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ”
4. คณะกรรมการฝ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพัทลุง
5. คณะกรรมการฝ่ายรณรงค์สร้างจิตสานึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยและการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดพัทลุง
6. คณะกรรมการฝ่ายรณรงค์การแต่งกายชุดไทย “ผ้าไทย ผ้าถิ่น”
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
2.4 การทบทวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : กาหนด กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัดของ วินัย 3
ประการ
2.5 การจัดทาแผนงาน กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ “เมืองลุงเมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง”
2.6 ทา MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73 องค์กร และ 11 อาเภอและประกาศวาระ
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
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3.เกิดผลอย่างไร
ผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนพัทลุง เป็นการบูรณาการทางานในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคขุมชน ร่วมกันใน การขับเคลื่อนให้พัทลุง เป็นจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แนวคิด เมืองลุ ง เมืองบายใจ มีวิ นั ย บนความพอเพีย ง ด้ว ยวินัย 3 ประการ คือ วินัย การจัดการ
สิ่งแวดล้อม วินัยการจราจร วินัยความพอเพียงในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่น

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพัทลุง
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จุดเด่น และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง 4 จังหวัด
(จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง)
จังหวัด

จุดเด่น

กลยุทธ์

พิจิตร

ต้นทุนคุณธรรม และกลไกประชารัฐ

-การระเบิ ด จากข้ า งใน มี ต้ น แบบ “บางมู ล นาก
โมเดล”
-การใช้หลัก “คุณธรรมนาการพัฒนา” การชื่นชม
ยกย่อง และเรียนรู้ร่วมกันภานในระหว่างเครือข่าย
และระหว่างเครือข่าย
-ขับเคลื่อนคุณธรรมในแนวตั้ง และแนวนอน ตาม
กลไกประชารัฐ
-ใช้กลยุทธ์ “น้าซึมบ่อทราย” “คนดีดึงดูดคนดี”
-กาหนดอัตลักษณ์คุณธรรม “มีน้าใจ รับผิดชอบ
จิตอาสา” หลังการดาเนินงาน

บุรีรัมย์

การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (Area)
ของทุกอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน จนลงไปถึง
ระดับครัวเรือน และในเชิงบทบาทหน้าที่
(Function) ของหน่วยงานในราชการ

-การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้ว ยสั นติสุ ข 9 ดี ด้ว ย
ประชารัฐ
-กลไกขับเคลื่อนที่สาคัญมุ่งเน้นไปที่องค์กรระดับ
พื้ น ที่ ข องทุ ก หมู่ บ้ า น และ การจั ด ท าแผนชี วิ ต
หมู่บ้าน
- ใ ช้ วั ฒ นธ ร รม ป ระ เ พณี แ ล ะค ว าม เ ชื่ อ ใ น
การผสานกับสร้างคุณธรรม

ราชบุรี

กลไกตลาดนัดความดี ความหลากหลาย การใช้เวที “ตลาดนัดคุณธรรม” เป็นกลไกสาคัญ
ของกลุ่มชาติพันธ์ และสถานประกอบการ เพื่อขับ เคลื่ อ น แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ก ารทาความดี
คุณธรรม
ของเครื อข่ ายและเป็ นเวที รวมพลั งทางสั ง คมทั้ ง
ภาคนโยบายและภาคประชาชน

พัทลุง

สร้างคุณธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ความ
เข้มแข็งเชิงวัฒนธรรม
และโรงพักคุณธรรม

ใช้หลักในการจัดกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ “ย้า
โยง ยก และขยายสิ่งดี” โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ
ของกลไก “ประชารัฐ”
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