


จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำ�ร่อง

��������������������������ในภูมิภาคต่างๆ



คำ � นำ �

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 ในฐานะหนว่ยงานทีม่บีทบาทภารกจิในการสง่เสรมิสนบัสนนุการรวมพลงัของ

เครือข่าย และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่

เหมาะสมกบับรบิทตา่งๆ ในสงัคมไทย ไดร้ว่มกบัภาคเีครอืขา่ยขบัเคลือ่นพฒันา สรา้ง

ต้นแบบองค์กรคุณธรรม และสมัชชาคุณธรรมมาต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ในปี ๒๕๕๘  ศูนย์คุณธรรม  ได้ริเริ่มการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ หรือเรียกกัน

สั้นๆว่า “จังหวัดคุณธรรม” ขึ้น เพื่อสร้างต้นแบบและสร้างพลังพลเมืองในมิติของ

ความดี ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นหลักในการขับเคลื่อน ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของ

ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด โดยมุ่งเน้นใน ความดี ความงาม ความสุขที่มีอยู่ในแต่ละ

พืน้ที ่จากจดุเลก็ๆขยายวงกวา้งออกไปเพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชัด ใช้การ

รวมพลังแบบกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลเพิ่มพลังให้กันและกัน มุ่งหวังให้ก่อเกิด

เปน็ประเดน็วาระรว่มระดบัจงัหวดั มภีาคสว่นตา่งๆ ออกมาขบัเคลือ่นสง่เสรมิคณุธรรม 

ความดี แบบเต็มพื้นที่ ไม่ต่างคนต่างทำา 

 ในเบื้องต้น ได้มีจังหวัดที่ได้เสนอตัวเอง เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำาร่อง 

ในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย  

 ภาคเหนือ : จังหวัดพิจิตร

 ภาคอีสาน : จังหวัดบุรีรัมย์ , ร้อยเอ็ด , ศรีษะเกษ 

 ภาคกลาง : จังหวัดราชบุรี 

 ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง  



 ซึง่มกีรอบขอ้ตกลงรว่มกนัทีจ่ะดำ�เนินก�ร ให้เกิดผลภ�ยใน ๓ ป ีอย�่งเปน็รูปธรรม ท้ังนี ้

เพร�ะในทีป่ระชมุสมชัช�คณุธรรมแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่๗ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ ทีป่ระชมุสมชัช�

คณุธรรมเหน็ว�่ ตน้ทนุคว�มด ีในจงัหวดัมจีำ�นวนม�ก แตย่งัข�ดก�รจดัก�รอย�่งเปน็ระบบ  จงึ

ควรให้ศูนย์คุณธรรมและจังหวัดที่สมัครใจ ได้ดำ�เนินก�รเพ่ือก�รพัฒน�คุณธรรมเชิงพ้ืนที่        

โดยใช้ฐ�นจังหวัดเป็นยุทธศ�สตร์สำ�คัญ 

	 การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ในจังหวัด	ศูนย์คุณธรรม	ได้เชื่อมโยงกับพลังทาง

วิชาการในท้องถ่ิน	 เพื่อประเมินสถานการณ์คุณธรรม	 หรือต้นทุนคุณธรรม	 และประสานพลัง

นโยบาย	กับผู้ว่าราชการจังหวัด		เกิดเป็นการรวมพลังที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา		จนเป็น

ที่ยอมรับ	 ให้เป็นรูปแบบจังหวัดคุณธรรม	 ที่เป็นการขับเคลื่อนสามพลัง	 คือ	 เครือข่ายปฏิบัติ	

เครือข่ายทางนโยบาย	และเครือข่ายทางวิชาการ	

	 ในเอกสารเล่มนี้	จะได้กล่าวถึงเป้าหมาย	หลักคิด		กระบวนการ	กลไก	กลยุทธ์		ปัจจัย

สำาคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำาหนดนโยบาย	 และผู้ส่งเสริม 

ในจงัหวดัอืน่ๆ	ทีส่นใจทีจ่ะศกึษา	และนำาไปปฏบิตัขิบัเคลือ่น	ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของจงัหวดั	

ต่อไป			

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

กระทรวงวัฒนธรรม 



ส � ร บั ญ

๐๖	 ทำ�ไมต้องส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม

๐๗ จังหวัดคุณธรรมเป็นอย่�งไร	

๐๙ เป้�หม�ยก�รส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมคืออะไร

๑๐ คว�มสำ�เร็จ	๔	ระดับ	ในก�รขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม

๑๑ อย่�งไรเรียกว่�มีคุณธรรม

๑๒ หลักก�รส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมมีอะไรบ้�ง

๑๕ หลักสำ�คัญในก�รส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน		

“จังหวัดคุณธรรม”

๐๖

๑๑

๑๐



๑๖ รูปแบบก�รขับเคลื่อนก�รเป็น															

“จังหวัดคุณธรรม”

๑๘ องค์ประกอบสำ�คัญของก�รเป็น

	 “จังหวัดคุณธรรม”

๑๙ กระบวนก�รส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน

	 จังหวัดคุณธรรมทำ�อย่�งไร

๒๔ พลังขับเคลื่อนจังหวัด

	 คุณธรรมคืออะไร

๒๖ ตัวอย่�งเครื่องมือ	ที่ใช้ส่งเสริมเพื่อ						

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

๒๘ กลไกก�รขับเคลื่อนระดับจังหวัด

๓๒ โครงสร้�งก�รขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

๓๕ ปัจจัยสำ�คัญของก�รขับเคลื่อน

	 จังหวัดคุณธรรม

๓๖ สิ่งที่ควรทำ�	และไม่ควรทำ�ในก�รขับ

เคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

๓๗	 บทบ�ทของศูนย์คุณธรรมในก�รส่งเสริม

จังหวัดคุณธรรม
๓๗

๒๖

๑๖



คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นปัจจัย
สำาคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติ และ
ประชาชน สังคมประเทศใดผู้นำาและประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล 

สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งมั่นคง ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศ
ใด ขาดเสียซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

สังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยก
และอาจถึงขั้นล่มสลายได้



สร้างรูปธรรมความสำาเร็จของสังคม

คุณธรรมในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ 

ทำาไมต้องส่งเสริม
                  จังหวัดคุณธรรม

 บทเรียนที่ศูนย์คุณธรรมได้เรียนรู้จ�ก

ก�รขบัเคลือ่นง�นพฒัน�คณุธรรมคว�มดรีว่ม

กับเครือข่�ยคุณธรรม ทั้งภ�ครัฐ ภ�คธุรกิจ 

ภ�คประช�สังคม และภ�คประช�ชน อย่าง

ต่อเน่ือง	 คือ	 การพัฒนาคุณธรรมความดีที่

เหมาะกบัสงัคมไทย	[ตามวตัถปุระสงคก์ารจดั

ตั้งศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)]	 ให้เกิด

ประสิทธิผลจริงนั้นนอกจากการพัฒนาองค์

ความรู้นวัตกรรม	 การส่งเสริมการรวมพลัง

เครือข่ายทางสังคม	 การจัดสมัชชาคุณธรรม	

และการสื่อสารรณรงค์แล้ว	จำาเป็นต้อง	สร้าง

รูปธรรมความสำาเร็จของสังคมคุณธรรมใน

ระดับพื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เป็น									

รูปแบบท่ีชัดเจน	 สามารถนำาไปขยายผลได้	

คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมจึงมี 		

นโยบายส่งเสริม	“จังหวัดคุณธรรม”

๖  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  



จังหวัดคุณธรรม
                เป็นอย่างไร

 จงัหวดัคณุธรรม คอื จังหวัดทีป่ระช�ชน 

องค์กร หน่วยง�น เครือข่�ยที่ทำ�ง�น ส่งเสริม 

คุณธรรมคว�มดีต่�ง ๆ ที่มีอยู่ มีความตื่นตัว 

กระตือรือร้น	 ที่จะพัฒนาการทำางานด้าน

คณุธรรมของตนให้ดีข้ึนมากข้ึน	เปรยีบเสมอืน

การ	“สรา้งบา้น”	แตล่ะหลงัใหเ้ขม้แขง็พรอ้ม

กับการเชื่อมโยงประสานพลังกับองค์กร				

เครือขา่ยอืน่	ๆ 	เพิม่ขึน้	เชน่	เครอืขา่ยโรงเรียน

คุณธรรม	 เชื่อมโยงงานกับ	 ชุมชน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 โรงพยาบาล 

คุณธรรม	เปน็ตน้	และมีกระบวนการยกระดบั

การทำางานระหวา่งเครอืขา่ยมาสูค่วามรว่มมอื

ที่ มี เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ เพื่ อการ

เปล่ียนแปลงร่วมกัน	 คือ	 การขับเคล่ือน	

“จงัหวดัคณุธรรม”	ตามบรบิททีเ่หมาะสมกบั

จังหวัดของตนเอง	 เปรียบเสมือนการ	“แปง

เมือง”	ให้มั่นคงยั่งยืน	

จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดท่ีประช�ชน องค์กร หน่วย

ง�น เครือข่�ยท่ีทำ�ง�นส่งเสริม คุณธรรมคว�มดีต่�ง ๆ มี

คว�มกระตือรือร้นท่ีจะพัฒน�ง�นด้�นคุณธรรมของตนให้

ดีม�กข้ึน

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๗



 
 

แนวคิดการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในฐานะเป็นจังหวัดคุณธรรมน าร่อง  เป็น
การพัฒนาต้นแบบ (Prototype)   ดว้ยรูปแบบการเพิ่มคนดี เครือข่ายดี องค์กรดี 
ชุมชนดี ให้กับบา้นเมือง ที่เรียบง่าย ไม่ต้องอบรมชี้แจงมาก เน้น ททท (ท าทันที) ด้วย
ความร่วมมือรว่มใจของคนในสังคม โดยผสมผสานกับกระบวนการท าแผนของส่วน
ราชการ (การบริหารแผนยุทธศาสตร์คุณธรรม 4.0)  แนวคิดนี้  ไม่ได้มุ่งท าให้เป็น
จังหวัดที่ไม่มีปัญหาเร่ืองคุณธรรม  ซ่ึงถ้าหากท าได้ดียิ่งๆขึ้นไป ปัญหาทางด้านสังคม ที่
เกิดจากฐานคุณธรรม ความดี กจ็ะลดลง และเพิ่มในด้านคนดี องค์กรดี  ชุมชนดีมาก
ขึ้นได้ด้วย  

ขับเคลื่อนคุณธรรม

จากความเข้มแข็ง
ภายใน

 แนวคดิก�รพฒัน�จังหวดัคณุธรรม ใน

ฐ�นะเป็นจังหวัดคุณธรรมนำ�ร่อง เป็นก�ร

พฒัน�ตน้แบบ (Prototype) ดว้ยรปูแบบก�ร

เพิม่คนด ีเครอืข่�ยด ีองคก์รด ีชมุชนด ีใหก้บั

บ้�นเมือง ที่เรียบง่�ย ไม่ต้องอบรมชี้แจงม�ก 

เน้น ททท (ทำ�ทันที) ด้วยคว�มร่วมมือร่วมใจ

ขอ งคน ในสั ง คม  โ ดยผสมผส�น กับ

กระบวนก�รทำ�แผนของส่วนร�ชก�ร (ก�ร

บรหิ�รแผนยทุธศ�สตรค์ณุธรรม 4.0) แนวคิด

นี้ ไม่ได้มุ่งทำ�ให้เป็นจังหวัดที่ไม่มีปัญห�เรื่อง

คุณธรรม แตถ่�้ห�กทำ�ไดด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป ปญัห�

ท�งด้�นสังคม ที่เกิดจ�กคว�มบกพร่องท�ง

คุณธรรมคว�มดี ก็จะลดลง และเพิ่มในด้�น

คนดี องค์กรดี ชุมชนดีม�กขึ้นได้ด้วย 

๘  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  



เป้�หม�ยก�รส่งเสริม

จังหวัดคุณธรรม คืออะไร

 เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในพื้นท่ี      

หลกัคณุธรรมความดีอยูใ่นวถิกีารดำารงชวีติของประชาชน วถิปีฏบิตัขิองชมุชน 

และการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมั่นคง มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ดีขึ้น  

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๙



๑.	 กลุ่ม	องค์กรเครือข่าย	หน่วยงานต่างๆ	ได้

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 การขับเคล่ือน

สังคมคุณธรรม	หรือโครงงานคุณธรรม	ซึ่ง

กันและกัน	 ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม	

ทำาใหเ้กดิการรวมพลงั	ทัง้จากภาคนโยบาย

และภาคประชาสงัคม	ทำาใหป้ระชาชนรบัรู้

ข้อมูลที่สำาคัญ	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	

๒.	 เกิดการยอมรับในระดับนโยบาย	 มีการ

ประกาศวาระจงัหวดั	เปน็นโยบายการพฒันา 

ของจังหวัด	 และผลักดันสู่ยุทธศาสตร์

จังหวัด		

๓.	 เ กิดรูปธรรมองค์กรดี 	 คนดี 	 ชุมชนดี 											

เพิ่มขึ้นๆ	 สามารถเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อการ

ขยายผลในอนาคต

๔.	 ประชาชนจะมคีวามสขุมากขึน้	เนือ่งจากมี

ส่วนร่วมในการทำาความดี	 ได้รับรู้	 ถึงส่ิงที่

เป็นคุณธรรมความดีงาม	ที่แต่ละภาคส่วน		

ได้ทำา		และปัญหาทางสังคมที่เคยมี	ลดลง	

เป็นผลกระทบที่ตามมา

คว�มสำ�เร็จ ๔ ระดับ

    ในก�รขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

๑๐  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  



อย่�งไร

เรียกว่�มีคุณธรรม

 ก�รสง่เสรมิจังหวดัคณุธรรมเปน็ก�รสร�้งคว�มเขม้แขง็ของพลเมอืงในมติขิองคว�ม

ดีซึ่งต้องคู่กับก�รสร้�งคว�มส�ม�รถ และคว�มสุข ที่ยั่งยืน สืบทอดถึงลูกหล�นในอน�คต 

 คุณธรรม หม�ยถึง คว�มดีง�มที่ประช�ชนพึงมีและพึงปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต

ประจำ�วัน ทั้งบุคคล ครอบครัว เช่น คว�มซื่อตรง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ คว�มพอเพียง         

จิตอ�ส� รู้ผิดชอบชั่วดี ละอ�ยชั่วกลัวบ�ป ฯลฯ และก�รบริห�รองค์กรที่ดี มีธรรม�ภิบ�ล 

เพื่อประโยชน์ของประเทศช�ติประช�ชน  

 จังหวดัคณุธรรม ไม่ใชจ่งัหวัดทีม่คีณุธรรมความดสีมบรูณแ์ลว้ แตเ่ปน็จงัหวัด

ทีม่กีระบวนการและกลไกทีช่ว่ยลดความไมด่ ีและเพิม่ความดใีหม้มีากขึน้อยา่งมเีปา้หมาย

ที่ชัดเจนร่วมกัน 

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๑๑



หลักการส่งเสริม

จังหวัดคุณธรรม

มีอะไรบ้าง

	 จงัหวัดคณุธรรม	เป็นแนวคดิการขบัเคลือ่นคณุธรรมโดย

ใชพ้ื้นทีเ่ป็นตวัตัง้	(Area	Based)	เปน็การบรูณาการทกุภาคสว่น

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเหน็พอ้งในการขับเคล่ือนสังคม

คุณธรรมอย่างเป็นขบวน	 โดยมีเป้าหมายไปสู่สังคมท่ีใช้หลัก

คุณธรรมในการพฒันาเปน็ฐาน	ซึง่ศนูยค์ณุธรรมไดส้รปุบทเรยีน

ในการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 เป็นหลักการไว้

ดังนี้

ระเบิดจากภายใน เกิดจากความต้องการของ
คนในพื้นที่ (สมัครใจ)

	 เปน็ความตอ้งการการเปลีย่นแปลง	และเห็นพ้องตอ้งกัน

ของคนในจงัหวัด	เห็นปัญหา	ตระหนกัในคณุคา่	และมเีปา้หมาย

การพัฒนา	“สังคมคุณธรรม”	ร่วมกัน	เป็นไปตามความสมัครใจ	

ความเห็นพ้องต้องกัน	และความพร้อมของคนที่เกี่ยวข้อง		

	 เพราะเป็นที่ปรากฏทางวิชาการโดยท่ัวไปว่าหากการ

พัฒนาใด	ๆ 	ไม่เกดิจากความตอ้งการของคนในพืน้ทีก่ารพฒันา

นัน้จะไมย่ัง่ยนื	เชน่เดยีวกบัการพฒันาเร่ืองคุณธรรม	หากคนใน

องค์กรไม่ต้องการ	ความสำาเร็จที่ยั่งยืนย่อมไม่เกิด

๑๒  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  



ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๑๓

บริหารจัดการบนฐานคุณธรรม  
(เคารพและให้เกียรติกัน)
	 การขับเคลื่อนงานให้ความสำาคัญกับ

คุณธรรมความด	ีทัง้ในเชงิกระบวนการทำางาน	

และบุคคล	 มากกว่าการใช้อำานาจ	 ตำาแหน่ง	

การสั่งการ	 หรือการบังคับ	 โดยบูรณาการ

ระบบกลไกตา่งๆ	เขา้มาสนบัสนนุ	การดำาเนินงาน	  

รวมคนเข้า ไม่กันออก 
(มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน)
 เพราะความหลากหลายแตกต่างคือ
ความงดงาม	 ดังนั้นสิ่งสำาคัญคือ	 การยอมรับ
การให้ คุณค่า	 และเคารพซึ่ งกันและกัน										
ทุกองค์กรเครือข่ายยังคงดำาเนินกิจกรรมเพื่อ				
เปา้หมายของตนได	้แตท่กุภาคสว่นมเีปา้หมาย 
และเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันในการ					
ขับเคลื่อน	“จังหวัดคุณธรรม”	ไม่กีดกัน	ผู้อื่น	
หรือผูกขาดการทำาความดี	 แต่ควรเชื่อมโยง
อย่างเป็นขบวนการ	 การขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม	 ต้องการการส่งเสริมให้เกิดการ
ทำางานร่วมกันในทุกรูปแบบ	ทุกภาคส่วน	ทั้ง
เล็กและใหญ่	 เพื่อหนุนเสริมกันจนเป็นพลังที่

เข้มแข็ง

การขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมผู้บริหารจึงต้องบริหารด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่อาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม พิจารณาว่าเรื่องใด
ควรใช้ ห่วง “เหตุ-ผล” ใช้คุณธรรมให้สมาชิกองค์กรเรียนรู้คุณธรรมโดย
การคดิเองทํำาเองระเบดิจากภายใน หากเรือ่งทีเ่ปน็เรือ่งสํำาคญักระทบตอ่ความ
อยู่รอดขององค์กร ผู้นํำาควรใช้ห่วง “ภูมิคุ้มกัน” คือสั่งการให้ชัดเจน เน้นฐาน
ความรู้ ไม่ควรปล่อยให้ระเบิดจากภายใน จะไม่ทันการกับปัญหา เมื่อผู้บริหาร
สรา้งสมดลุระหว่าง การระเบดิจากภายในสรา้งคณุธรรมและสัง่การใชอ้ํำานาจในการวางภมูคิุม้กนัได ้หว่ง
พอประมาณจะเกิดขึ้นในองค์กร

	 การไม่ใช่ฐานอำานาจเพราะคุณธรรม

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจ		ไม่สามารถสั่งได้

โดยอำานาจภายนอก	 ถึงแม้จะสั่งก็จะได้ผล

เพียงรูปแบบภายนอกไม่สามารถทำาให้เกิด

ความยั่งยืนได้	 ดังนั้นจึงต้องใช้หลักให้ความดี	

“ระเบิดจากภายใน”	 คิดเองทำาเองด้วย	

สมาชิก	กลุ่ม	หรือองค์กรภาคีเครือข่ายเอง

	 มีคำากล่าววา่คนไม่ดรีวมตวักันงา่ย	คน

ดีรวมตัวกันยาก	 หากลองสังเกตดูอาจเป็น

เพราะคนไม่ดีไม่กังวลว่าใครไม่ดีกว่าใครกว่า

ใครเป็นข้อรังเกียจในการรวมตัวกัน	 แต่คนดี

มักมีความรู้สึกว่าไม่อยากรวมกลุ่มกับคนไม่ดี	

ดังนั้นในการรวมพลังภาคีเครือข่ายครั้งนี้จึง

เนน้การรวมพลงัสว่นด	ีสว่นทีไ่มด่ใีหเ้ปน็เรือ่ง



ของบุคคล	 กลุ่ม	 องค์กรไปแก้ไขเอง	 ไม่ตั้ง						

ข้อรังเกียจในการจับมือร่วมกันทำางานในส่วน

ที่ดีที่เห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกและภาคี

เครือข่าย	แม้แต่คนที่คิดดี	เราก็จะให้กำาลังใจ

จนกว่าเขาจะทำาได้	โดยทางปฏิบัติให้เน้นการ

ชื่นชมให้กำาลังใจคนทำาดี	 (ถึงแม้ว่าเขายัง							

พ่ึงเร่ิมทำา)	 ดีกว่าการกีดกันไม่ให้ร่วมกลุ่ม

ทำาความดี	ค่อยขยายผลความดี	

เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง
(เริ่มทำ ที่ตนเอง เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข)
	 การทำางานเริ่มจากคิดเป็นระบบ	 ทำา

จากความเป็นจริง	 ทำาอย่างปราณีต	 ต่อเน่ือง	

เรียนรู้ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติ	 ปรับปรุง

พัฒนาอยู่เสมอ	ทำางานตามบริบทของจังหวัด

ตนเอง	เรยีนรูจ้ากผูอ้ืน่ได	้แตไ่มล่อกเลยีน	และ

ครอบงำาผู้อื่น	

	 การพัฒนาคุณธรรมนั้นจะช้าหรือเร็ว

ขึ้นอยู่กับ	 ต้นทุนคุณธรรมเดิมที่มี	 ทั้งภายใน

และภายนอก		ไม่อาจเรง่รดัให้เกดิความสำาเรจ็

โดยไว	 หากเร่งรัด	 โดยเฉพาะจากผู้บริหาร

องค์กร	หรือผู้บริหารเครือข่าย	ก็อาจเกิดการ

พัฒนาปลอม	 ๆ	 คือมีผลงานส่งให้ผู้บริหารดู

แต่ไม่ได้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างจริงจัง	

นอกจากน้ีคุณธรรม	 เป็นเร่ืองท่ีอยู่ในจิตใจ						

ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องคอยสังเกตและติดตาม

อยา่งจรงิจงัจงึจะคอ่ย	ๆ 	เหน็ความสำาเรจ็ทลีะ

น้อย	 ยิ่งประณีตก็จะยิ่งเห็นความสำาเร็จที่

ปรากฎมาให้เห็นง่ายขึ้น

ชื่นชมยกย่อง 
	 ยกยอ่ง	เชดิช	ูใหค้ณุคา่กับการทำาความ

ดีทุกรูปแบบ	 และยกความสำาเร็จให้เป็นเรื่อง

ร่วม	 การขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมไม่จำากัด

รูปแบบในการขบัเคล่ือน	ไมจ่ำาเปน็ตอ้งรับการ

ถ่ายทอดแนวทางการดำาเนินงานใด	ๆ	ทั้งสิ้น	

ไมเ่ลอืกเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึง่	หากกลุ่ม

หรือภาคีเครือข่ายยังสามารถขับเคล่ือน	

“สงัคมคณุธรรม”	ไปได	้ยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนด

ไวใ้นแตล่ะปเีปน็เพยีงทางเลอืกใหก้บัผูเ้ริม่ตน้

ที่ยังไม่รู้ว่าจะแสวงหาความรู้จากที่ใด	เท่านั้น	

แต่กระนั้น	 ก็ควรจะมีการส่งเสริมยกย่องการ

สร้างบรรยากาศ 
“มุทิตาจิต”
ชื่นชมความดี

๑๔  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



ทำาความดีทุกรูปแบบอย่าง					

ต่อเนื่อง	 เพื่อให้การทำาความดี	

เป็นภาพลักษณ์ที่สังคมนั้นๆ	

ยอมรับ	ในอนาคต

ยกย่อง เชิดช ู
      ให้คุณค่ากับ
การทำ ความดี

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๑๕

การที่ผู้นำ ควร
เร่งรัดให้มีการ
ดำ เนินการ ททท 
ทำ ทันที แต่ ไม่
เน้นว่าผลงานต้อง
เกิดทันที ค่อยดูและ
ความดีเล็ก ๆ ให้เกิด
การขยายตัว

หลักสำาคัญในการส่งเสริม

    เพื่อขับเคลื่อน

“จังหวัดคุณธรรม” 

ย้ำ  : 
 ก�รยำ้�ร�กฐ�นคว�มสำ�คัญในหลักคุณธรรมคว�มดี ให้

ดำ�รงอยูใ่นวถิชีวีติ วถิปีฏบิตัขิองชมุชนองคก์รใหเ้ขม้ขน้ แขง็ขัน

ม�กยิ่งขึ้น เช่น หลักก�รให้ คว�มเอื้ออ�ทร ซื่อสัตย์ จิตอ�ส� 

ก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

โยง :
 ก�รเชือ่มโยงกลุ่มคน ขย�ยวงองค์กรท่ีทำ�คว�มดใีหเ้กดิ

ก�รรวมพลัง “สร้�งบ้�น แปงเมือง” สร้�งเป้�หม�ยก�ร

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ สังคมคุณธรรม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

ลดคว�มทุกข์ เพิ่มคว�มสุขให้ม�กขึ้น

ยก :
 ก�รสง่เสรมิยกยอ่งคว�มด ีคนด ีองคก์รทีท่ำ�คว�มดี ให้

มีที่ยืนในสังคม

ขยาย :
 ก�รขย�ยผลคว�มรู้ จ�กก�รทำ�คว�มดีคว�มง�มไปสู่

สังคม กลุ่มคนต่�งๆ รวมถึงเย�วชนรุ่นใหม่ ให้มีก�รผลิตซำ้�

คว�มดีอย่�งต่อเนื่อง 



รูปแบบก�รขับเคลื่อนก�รเป็น

“จังหวัดคุณธรรม”

๑.

รูปแบบการขับเคลื่อนจากเครือข่ายที่หลากหลาย
	 ขับเคลื่อนจากรูปธรรมล่าง	สู่บน	ด้วยพลังของเครือข่าย	ในจังหวัด	และสามารถประสาน

ภาคสว่นนโยบายจากภายนอก	เข้าไปหนุนเสริมได	้เชน่	กรณจีงัหวดัพิจติร		โดยมเีคร่ืองมอื

หลัก	 คือ	 การให้แต่ละเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเสนอความดีที่อยากทำา	 และปัญหาที่

อยากแก้		สร้างพื้นที่กลาง	เพื่อการเรียนรู้	การยกย่อง	ให้กำาลังใจ	และรางวัล	ลักษณะการ

ขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย	อาจไม่เต็มพื้นที่	แต่เกิดการครอบคลุมทุกกลุ่มที่หลากหลาย	

๑๖  คชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม 
แบบเต็มพื้นที่  
	 เน้นการสร้างกระบวนการพัฒนาเครื่อง

มือกลาง	 ที่สามารถใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด	

โดยผ่านกลไกระดับหมู่บ้าน	 ด้วยการ

ออกแบบเครื่องมือกลางร่วมกัน	 และ

ประกาศใช้ทั้งจังหวัด	 เช่น	 กรณีจังหวัด

บุรีรัมย์		

รูปแบบผสมผสาน
	 เป็นการบูรณาการจากสองแบบข้างต้น	

โดยเปิดอิสระ	 ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย				

ได้มีทางเลือกที่หลากหลาย	 ในการ

ดำาเนินการ	 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบท

ของตนเอง	 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่

สอดคลอ้งกบัคณุธรรมหลกัของจงัหวดัที่

ได้กำาหนดร่วมกัน	 เช่น	 จังหวัดราชบุรี		

จังหวัดพัทลุง	

๒.
๓.

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๑๗



องค์ประกอบสำ�คัญของก�รเป็น

“จังหวัดคุณธรรม” 
	 ๑.	 มีคุณธรรมหลักร่วมกัน	 ของ

จังหวัด	เช่น	พอเพียง	วินัย	มีนำ้าใจ	รับผิดชอบ		

จิตอาสา		ซึ่งจะต้องเป็นเป้าหมายร่วม	ที่ต้อง

สะท้อนได้จากพฤติกรรมของคนในจังหวัด	

อย่างเป็นอัตลักษณ์	

	 ๒.	 ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาร่วมท่ี

สำาคญัของจงัหวดั	คณุธรรมหลกัทีก่ำาหนดรว่ม

กันนั้น	 ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญหาทาง

สังคมของจังหวัด	เช่น	ปัญหาหนี้สินเกษตรกร	

ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร	 ปัญหาการเสพติด

ในบริโภคนิยม	 ปัญหาการขาดจิตสำานึก					

ส่วนรวม	เป็นต้น		

 ๓. มีการขับเคลื่อน “เครือข่าย
คุณธรรม” ซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น 
ภาคชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษา 
เครือข่ายสถานพยาบาล  เครือข่ายภาค
ธุรกิจ  เครือข่ายเกษตร เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายเด็กและเยาวชน นักวิชาการ สื่อ 
เป็นต้น
 ๔. มี ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น ก า ร เ ป็ น  
“หนว่ยงานคณุธรรม” ของหนว่ยงานระดบั
จังหวัด ที่เป็นแรงผลักดัน และหนุนเสริม 
โดยมีบทบาทในการสนับสนุน ชื่นชม  เชียร์ 
และช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม ของ
แต่ละเครือข่าย ที่ต้องการสนับสนุน โดยที่

ภาครัฐจะต้องไม่ไปดำาเนินการแทน 

๑๘  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



 ๕. มีการขับเคลื่อน ลงสู่ระดับ

ฐานราก ในเชิงโครงสร้าง  เกิดเป็นองค์กร

คุณธรรมจากจุดเล็กๆ เชื่อมโยงเป็นชุมชน

คุณธรรม ตำาบลคุณธรรม อำาเภอคุณธรรม  

ในจังหวัดนั้น พลังการเปลี่ยน ต้องทำาไป

อย่างสอดรับ เป็นระบบ 

เพื่อขับเคลื่อน

กระบวนก�รส่งเสริม

จังหวัดคุณธรรมทำ�อย่�งไร

ชวนกันก่อการดี:
	 โดยการประสานแกนนำาที่เชื่อมั่นว่า

คุณธรรมความดีจะเป็นฐานสำาคัญของ										

การพฒันา	เปน็บคุคลทีม่ปีระสบการณใ์นการ

ทำางานจรงิ	หรอืมีความมุ่งม่ันอยากสรา้งสงัคม

คุณธรรม	ซึ่งอาจเป็นประชาชน	ประชาสังคม	

ผู้นำาศาสนา	ภาคเอกชน	หรือข้าราชการก็ได้	

ไม่ติดยึดกับตำาแหน่งเพียงอย่างเดียว	ชักชวน

คนเหลา่นีม้ารเิริม่	รว่มมอื	และขยายวงออกไป	

ค้นหาความจริงของพื้นที่: 
	 ประเมินสถานการณ์ทางด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	 ธรรมาภิบาลของคนและองค์กร	

ค้นหาคุณค่า	 หรือต้นทุนที่จะแก้ปัญหา	 และ

พฒันาคณุธรรมความด	ีทัง้ระดบับคุคล	ระดบั

หน่วยงานองค์กร	 รวมถึงค้นหาตัวอย่าง	

ต้นแบบของความสำาเร็จเพ่ือยกระดับต่อยอด

ขยายผล

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๑๙



เชื่อมโยงประสานพลัง:
	 สร้างความสัมพันธ์	 ความร่วมมือของ

องค์กรและเครือข่ายคุณธรรมความดี	 ทุก

ระดับ	 ทุกประเภท	 จัดกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	 ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม

มากที่สุด	 และสร้างสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตน

และพลังของขบวนเครือข่ายคุณธรรม	 เช่น						

ธงคุณธรรม	เป็นต้น

พัฒนากลไกการขับเคลื่อน 
ประชา+รัฐ:
	 มีคณะทำางานที่เป็นกลไกที่มาจาก

บคุคลหนว่ยงานองคก์รทีห่ลากหลาย	ยดืหยุน่

คล่องตัว	เหมาะสมกับสถานการณแ์ละบริบท

ของแต่ละจังหวัด	 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม	

ประสิทธิภาพ	 และความสุขในการทำางาน				

รว่มกนั	กลไกการทำางานอาจแตง่ตัง้อยา่งเป็น

ทางการจากผู้วา่ราชการจงัหวดั	หรือเปน็กลุม่

ประสานงานท่ีเหมาะสมก็ได้	 และอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงกลไกการทำางานเป็นช่วงๆตาม

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ

ประเมินร่วมกัน		

สร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
ร่วมกัน ในจังหวัด:
	 บรูณาการ	ยกระดบัจากงานของแตล่ะ

องค์กร เครือข่ ายสู่ การสร้ าง เป้ าหมาย														

การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน	 คือ	 การสร้างสังคม

๒๐  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



คณุธรรมในระดบัจังหวัด	โดยจัดกระบวนการ

มีส่วนร่วม	 ร่วมคิด	 ร่วมกำาหนดรูปแบบกลาง	

ใหไ้ดเ้ปา้หมาย	แผนงาน	กจิกรรม	และตวัชีว้ดั

ความสำาเร็จร่วมกัน

ลงมือทำ ตามแผน :
	 ลงมือปฏิบัติ	 ตามแผนงาน	 โครงการ	

กจิกรรม	ทีไ่ดว้างแผนรว่มกนั	โดยหวัใจสำาคญั

อยูท่ี	่การเรยีนรู	้ไมย่ดึตดิกบัผลของการดำาเนนิ

กจิกรรมเพียงอยา่งเดยีว	แตต่อ้งมุ่งสูผ่ลลพัธ/์

เป้าหมายที่คาดหวัง	เพราะกิจกรรมเป็นเพียง

เครือ่งมอื	บางครัง้การดำาเนนิกจิกรรมลม้เหลว

หากแต่ผู้เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ก็จะนำาไปสู่

การปรบัปรุงการพฒันา	เพิม่ประสทิธภิาพของ

งานในอนาคตต่อไป	การปฏิบัติงานนั้นหมาย

รวมถึง	 ท้ังในเครือข่ายของตน	 และงานร่วม

ของจังหวัดคุณธรรม

พัฒนาเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน:
	 การทำางานต้องทำาซำ้า	 และยกระดับ

งานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ	 ตรวจสอบว่า	 ผลที่

เกิดขึ้นนำาไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมใน

จังหวัดได้มากน้อยเพียงใด	 จะมีการปรับปรุง

ให้ดีขึ้น	 เร็วขึ้นอย่างไร	 เมื่อทำาได้ดีแล้วต้อง

ขยายผลการดำาเนินงานโดยการจัดการ					

ความรูท้ีเ่กดิขึน้	จดัทำาสือ่รณรงคเ์ผยแพร	่การ

ผลกัดนัเชงินโยบาย	และสง่เสรมิใหค้ำาแนะนำา

จังหวัดอื่นๆที่สนใจ

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๒๑



สร้างข่าย ขยายผล :    
	 เป็นการยกระดับการทำางานระดับจังหวัดสู่การรวมพลังขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรมระดับประเทศ	ให้เกิดแนวร่วมในการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	โดย

จดัการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมร่วม	และยกระดบั

สิ่งที่ได้ค้นพบไปสู่นโยบายสาธารณะ	 เพ่ือให้สังคมเกิดการตื่นตัว	 และการ

ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่ดีควร
เชื่อมโยงบูรณาการกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ภายในจังหวัดร่วมกับเครือข่ายด้าน

อื่นๆ อย่างเป็นขบวนร่วมกัน จนมีพลังมากกว่าการ
ทำ งานเชิงเดี่ยว

๒๒  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

พัฒนานโยบาย

เพิ่มจังหวัดคุณธรรม

ส�อสาร รณรงค

จัดการความรู

ปฏิบัติการเรียนรู

ปฏิบัติการเรียนรู ปฏิบัติการเรียนรู

เปาหมาย

การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

แนวทางแผนงาน

กลไกขับเคล�อน

ฐานขอมูล

สังคมอยูเย็นเปนสุข

รวมกัน

มาตรฐาน/สถานการณ

คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาลดีขึ้น

คนหาตนทุนคุณคา ขยายความคิด

ประเมินสถานการณ เช�อมโยงเครือขาย

ชวนกันกอการดี

สังคมไทย

สังคมคุณธรรม

ขยายผล

ความสำเร็จเชิงประจักษ

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๒๓



พลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

คืออะไร

พลังสำ คัญที่ทำ ให้การส่งเสริม
เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
ประสบความสำ เร็จ ประกอบ
ด้วย 

พลังเครือข่ายทางสังคม :
	 คอื	พลงัของเครอืขา่ยภาคประชาชน	

ประชาสังคม	 ภาคธุรกิจ	 และองค์กรนอก

เหนือจากหน่วยงานภาครัฐ	 ท่ีมีบทบาท

สำาคญั	เปน็แนวหนา้	หรอืแกนกลางของการ

ขับเคลื่อนงาน

พลังทางนโยบาย :
	 คอื	พลงัของราชการและการเมอืงทัง้

ภายในจงัหวดั	โดยเฉพาะผู้วา่ราชการจงัหวดั	

การเมืองท้องถิ่น	 และระดับนโยบายส่วน

กลาง	 ถ้าสนับสนุนจะทำาให้การขับเคลื่อน

งานรวดเร็ว	กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

๒๔  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



พลังความรู้ :
	 คือ	 ข้อมูล	 และองค์ความรู้ที่

จะเป็นฐานในการขับเคล่ือนงานได้

อยา่งถกูตอ้ง	สอดคลอ้งกบับรบิทของ

พ้ืนท่ี	 ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์	

วางแผน	ดำาเนินการ	และประเมินผล

พลังสื่อสร้างสรรค์ :
	 คือ	 เครื่องมือที่สร้างความ

เข้าใจ	 จิตสำานึก	 การมีส่วนร่วม	 การ

เรียนรู้	ขยายผล	ที่ถ่ายทอดจากความ

จริงให้กับผู้เก่ียวข้องทุกระดับ	 พลัง

ของส่ือมีความสำาคัญและต้องยึดโยง

สัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล	 จึงจะมี

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงไปสู่

เป้าหมายได้	

พลังศาสนา  : 
	 คอื	พลังทางจติวญิญาณ	ความ

เชื่อ	ความดีงาม	ที่มีการใช้สัญลักษณ์

ทางศาสนา	 หรือ	 องค์กรทางศาสนา	

เข้ามาร่วมปฏิบตัขัิบเคล่ือน	เสริมหนนุ		

ชีใ้หเ้หน็ถงึการละชัว่	กลวับาป	จะชว่ย

ใ ห้การ ขับ เค ล่ือน ท้ั งจั งหวั ด 	 มี

ประสิทธิภาพสูง

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๒๕



ตัวอย่างเครื่องมือ
1

   ที่ใช้ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม

ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ด2ี

	 เป็นกระบวนการนำาจารีต	ความเชื่อ	ประเพณี	และสิ่งที่ประชาชน

เคารพ	 มาจัดทำาเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในพื้นที่	

ภายใต้หลักศาสนา	“ทำาดี ละชั่ว กลัวบาป” 

แผนที่ความด3ี  
	 เปน็เครือ่งมอืทีใ่ชเ้พือ่คน้หาคณุคา่ความด	ีคนด	ีเพือ่นำามาถอดองค์

ความรู้	ยกย่องขยายผล	

ธนาคารความด4ี 
	 เป็นกระบวนการสร้างเป้าหมายความสุขชุมชน	และกระบวนการ

ส่งเสริมการทำาความดี	ที่ผู้ทำาได้ผลตอบแทนที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม
1
	เครื่องมือต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

2	จากแนวคิดการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย์	โดยนายเสรี	ศรียะไตร	อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
3
	 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร	นิยม	และ	มิรา	 ชัยมหาวงศ์.	 รายงานการวิจัยแผนที่คนดี(People	mapping).	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ

มหาชน).	2547
4
	องค์กรชุมชนตำาบลหนองสาหร่าย	อำาเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี	

๒๖  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม 



ธรรมนูญความสุขชุมชน5

	 เป็นกระบวนการค้นหาความดี	 ความ

สามารถ	 ความสุขร่วมของชุมชนในอดีต	

ปัจจุบัน	 เพื่อสร้างเป้าหมายการพัฒนาใน

อนาคตร่วมกัน	 และสร้างกลไกกลางมาขับ

เคลื่อน

โครงงานคุณธรรม6

	 เป็นกระบวนการส่งเสริมการพัฒนา

โรงเรยีนคณุธรรม	มีสโลแกนในการดำาเนนิงาน

คือ	“ร่วมกนั	ทำาด	ีอยา่งมปีญัญา”	เปน็การนำา

ต้นแบบจากโครงงานวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้	

การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
	 เป็นกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนา

องค์กรคุณธรรม	 ในมิติต่างๆ	 ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทองค์กร	 เช่น	 โรงงานคุณธรรม	 โรง

พยาบาลคุณธรรม	 ธุรกิจคุณธรรม	 อบต.

คุณธรรม		โรงเรียนคุณธรรม	เป็นต้น	

ดัชนีชี้วัดความซื่อตรง7

	 เป็น เค ร่ืองมือวัดความซื่ อตรงที่

สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล

การดำาเนนิงานของตนเองทีน่ำาไปสูก่ารพฒันา

และการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตลาดนัดความด8ี

	 เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเปิดพื้นที่

ความดีงาม	 ในการเสนอรูปธรรมการส่งเสริม

คุณธรรม	 ในรูปแบบต่างๆ	 ท่ีเป็นต้นทุน	 ใน

จังหวัด	 พร้อมกับการเสนอประสบการณ์ใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ขยายผล	

5
	แนวคิดจาก	อาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	หนังสือตัวชี้วัดความสุขชุมชน	

โดย	ยงจิรายุ	อุปเสน
6
	 พระมหาพงศ์นรินทร์	 ฐิตวำโส	 คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 โครงการพัฒนา

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 “เยาวชนไทย	 ทำาดี	 ถวายในหลวง”	 www.moralproject.								

net	.2552
7
	 โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน).2557
8
เครื่องมือ		สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๒๗



สมัชชาคุณธรรมจังหวัด9

	 เป็นพื้นที่กลาง	 ในการรวมพลัง

เครือข่ายต่างๆทางสังคม	 เพื่อการแลก

เปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการพฒันาคณุธรรม	

ความดี	 การเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ	 การ

พัฒนาข้อเสนอทางนโยบายสาธารณะ	

และติดตามมติสมัชชาคุณธรรมในระดับ

พื้นที่			

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและ
รูปแบบการทำ งานอื่นๆ ที่
สามารถนำ มาประยุกต์เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่ การพัฒนา

จังหวัดคุณธรรมได้ แม้ไม่ใช้ชื่อ
คุณธรรมโดยตรง แต่มีเนื้อหา 

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมความดี เช่น หมู่บ้าน
ศีลห้า กองทุนสวัสดิการชุมชน 

สภาวัฒนธรรม ฯลฯ

9
เคร่ืองมอื		สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่	ศนูยค์ณุธรรม(องคก์าร

มหาชน)

กลไกการขับเคลื่อน

ระดับจังหวัด   

๑. จัดตั้งคณะกรรมการขับ
เคลื่อนคุณธรรมจังหวัด เพื่อ
วางแผนการดำ เนินงานจังหวัด
คุณธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 ๑.๑ คณะทำางานเครือข่ายคุณธรรม

	 คณะทำางานมีหน้าที่ในการวางแผน

การปฏิบัติงาน	 และอำานวยการส่งเสริม	

สนับสนุน	 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรมและสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม	

และอำานวยการทั่วไปตลอดจนให้คำาแนะนำา	

ปรึกษา	แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในการดำาเนินงาน

ของกลุ่มเครือข่าย		

๒๘  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม 



ค้นพบ/รวบรวมไว้	 ขององค์กร	 นำามาจัด			

หมวดหมู่	เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา/เผยแพร	่

(ไม่จำากัดว่าเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่)

 ทีมแผนยุทธศาสตร์/วิชาการองค์กร

คุณธรรม	 :	 ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบใน

การจัดทำาแผน/แกนนำาคุณธรรมขององค์กร		

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารแผนยุทธ	

ศาสตร/์แผนแกไ้ขปญัหาดว้ยคณุธรรม	ใหเ้ปน็

ส่วนหนึ่งของการทำางานปกติของหน่วยงาน	

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๒๙

 ๑.๒ แกนนำาการส่งเสริมคุณธรรม

 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมฯ  :  

ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ทีต่ดิตามและสนบัสนนุ	ปจัจุบนันา่จะเทยีบได้

กับ	 อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ

จังหวัด	 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	

โดยยึดหลัก	4	ช.	“ชม”	ความดีแม้เพียงเล็ก	ๆ 

“แชร”์	เผยแพรค่วามดไีปในจดุทีอ่าจตอ้งการ

ตัวอย่างความดี	 “ช่วย”	 เม่ือทีมมีปัญหา

อปุสรรคในการทำาความด	ี“เชือ่ม”	หนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องโดยการประสานผ่านผู้นำาองค์กร		

ผู้บริหารร่วมประเมินผลความเปลี่ยนแปลง

ด้านคุณธรรม	 โดยเฉพาะการประเมินเชิง

คุณภาพที่แสดงได้ยากด้วยตัวเลขเชิงปริมาณ

 ๑.๓ แกนนำาทางวิชาการส่งเสริม

คุณธรรม 

 ทีมเลขาฯ/ ข้อมูลการขับเคลื่อน

องคก์รคณุธรรม	:	ประกอบไปดว้ยผูท้ีส่ามารถ

รวบรวมข้อมูล	 กิจกรรมความดี	 ท่ีมีการ							



๒. การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณธรรม
แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผน	 ประชุมคณะ

ทำางาน	 การประชุมวิพากษ์แผนฯ	 เสนอต่อ					

ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ	 และดำาเนินการ

จัดทำาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม		

	 กระบวนการพัฒนา(ทำา)แผนงาน

คุณธรรม	มีการระบุปัญหาที่อยากแก้	ความดี

ท่ีอยากทำา	 (เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญแต่แก้ได้ยาก	 มี		

ผู้เกี่ยวของหลายภาคส่วน)		นำามาพัฒนาแผน

ระดับจังหวัด	 และส่งเสริมให้เกิดแผนระดับ

หมูบ่า้น	ตำาบล		องคก์รตา่งๆ	รว่มกนัทัง้จงัหวดั			

 ๑.๔ ทีมปฏิบัติการ/กลุ่มคุณธรรม/

สมาชิกกลุ่ม

	 ทมีขบัเคลือ่นคณุธรรม	เป็นบุคคลหรอื

กลุม่บคุคลทีม่คีณุธรรมเปา้หมายรว่มกนั	และ

อยากทำาความดี	ทำาทันที	ทำาตามกำาลังโดยไม่

ต้องรอ	ว่าจะมีคนทำาด้วยหรือไม่	 เมื่อทำาแล้ว

พร้อมที่ จะแชร์แบ่งปันช่วยเหลือให้ผู้ที่ 							

อยากทำาตาม	 โดยการร่วมกิจกรรม	 ตาม

กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม	

 l ระดบัองคก์ร/หนว่ยงาน/กลุม่บคุคล  

หมายถงึ	บคุคล	ครอบครวั	กลุม่จิตอาสา	

ที่ร่วมกันกันกิจกรรมความดี	 เพื่อขับ

เคลื่อน	 “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่

อยากทำา”	 หรือการพัฒนาคุณธรรม

ระดับพื้นที่	 ด้วยเครื่องมืออื่นๆ	 เช่น	

ธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้าน	 ระดับบุคคล	

ครอบครัว	กลุ่มคน	

 l ระดับตำ�บล หม�ยถึงทีมง�นระดับ

ตำ�บลที่นำ�คว�มดี เล็ก ๆ ม�แก้ ไข 

“ปัญห�ท่ีอย�กแก้คว�มดีท่ีอย�กทำ�” 

ระดับตำ�บล  

 l ระดับอำ�เภอ หม�ยถึงทีมง�นระดับ

อำ�เภอที่นำ�คว�มดีเล็ก ๆ ม�แก้ไข 

“ปัญห�ท่ีอย�กแก้คว�มดีท่ีอย�กทำ�” 

ระดับอำ�เภอ

 l ระดับจังหวัด หม�ยถึงทีมง�นระดับ

จังหวัดที่นำ�คว�มดีเล็ก ๆ ม�แก้ไข 

“ปัญห�ท่ีอย�กแก้คว�มดีท่ีอย�กทำ�” 

ระดับจังหวัด

๓๐  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  



๓. การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นแกน

นำากระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม		

ทั้งนายอำาเภอ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 แกนนำา

ทอ้งถิน่	ทอ้งที	่และภาคเีครอืข่ายตา่งๆ	เพือ่ให้

เข้าใจเป้าหมาย	ทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน	และ

รู้จักเครื่องมือในการส่งเสริม	ขับเคลื่อน			

๔. การติดตามและรายงานผล
ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยคุณธรรม 

กระบวนการติดตามการขับ
เคลื่อนแผนงานด้านคุณธรรม
เป็นการติดตามที่ไม่เร่งรัดความสำาเร็จตามตัว

ชีว้ดั	แตต่ดิตามการดำาเนนิการ	“กระบวนการ

ส่งเสริมคุณธรรม”	 ติดตามการค้นหาต้นทุน

ความดี	 (ใคร,หน่วยใหน,เรื่องอะไร)	 ติดตาม

การเปดิพืน้ทีใ่หค้วามดเีลก็ๆ	ไดม้กีารนำาเสนอ

ใหก้บัผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ

ขบัเคลือ่นโครงการ	(ใครเข้ารว่ม,	ทีใ่หน,	เมือ่ไหร,่ 

ผลหลงัจากการเปดิพืน้ทีแ่ลว้ใครไดรู้อ้ะไรเพิม่

เตมิบา้ง)	ใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	ไดก้ลา่ว	

“ชม”	ความด	ีท่ีไดรั้บจากการเปดิพ้ืนท่ี/เยีย่ม

ชม	“แชร์”	ความดี	“ช่วย”	ในจุดที่ผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้อง	 “เชื่อม”	 ให้มีการประสาน

ขอ้มลูไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนนุ

โครงการ	

กระบวนการสรุปประเมินผลแผน
งานโครงการดา้นคณุธรรม มีการ
สรปุตามแผนงานโครงการปกตขิองหนว่ยงาน	

แต่เพิ่มเติม	 ให้มีการสรุป	 ประเด็นคุณธรรม

ท่ีได้จากการทำาโครงการ	 ท้ังของผู้ดำาเนิน

โครงการ	 ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุน	 รวมทั้งมี

การสรปุความสขุของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ	

ทำาได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 (กรณีที่เป็น

โครงการด้านคุณธรรม	 หากมีการสรุปเชิงลบ	

ควรสรปุดว้ยวา่จะมกีาร	“ชว่ย”	หรอื	“เชือ่ม”	

อย่างไรจากทีมนำาหรือผู้เกี่ยวข้อง)

งด
การตำ หนิ

ทุกกรณี

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๓๑



โครงสร้าง

  การขับเคลื่อน
                จังหวัดคุณธรรม

ระดับจังหวัด

คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

คณะทำ งานเลขาฯ คณะทำ งานแผน/
วิชาการคุณธรรม

ภาคีเครือข่าย
คุณธรรม

ส่วนราชการ
คุณธรรม อำ เภอคุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม

ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด

ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับจังหวัด

คณะกรรมการ
ด้านศาสนา
ในจังหวัด

คณะกรรมการ
วินัยจังหวัด

คณะกรรมการ
ประชารัฐ
จังหวัด

คณะกรรมการ
ศึกษาจังหวัด

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

จังหวัด

สภาพลเมือง

๓๒  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม 



ระดับอำ เภอ

คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

คณะทำ งานเลขาฯ คณะทำ งานแผน/
วิชาการคุณธรรม

ภาคีเครือข่าย
คุณธรรม

ส่วนราชการ
คุณธรรม ท้องที่คุณธรรม ท้องถิ่นคุณธรรม

ระดับอำ เภอ

ระดับอำ เภอ ระดับอำ เภอ

ระดับอำ เภอ ระดับอำ เภอ ระดับอำ เภอ ระดับอำ เภอ

ระดับตำ บล

คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

คณะทำ งานเลขาฯ คณะทำ งานแผน/
วิชาการคุณธรรม

ภาคีเครือข่าย
คุณธรรม

ส่วนราชการ
คุณธรรม ท้องที่คุณธรรม

ระดับตำ บล

ระดับตำ บล ระดับตำ บล

ระดับตำ บล ระดับตำ บล ระดับตำ บล

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ๓๓



ระดับองค์กร/หน่วยงาน/
กลุ่มบุคคล

คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

คณะทำ งานเลขาฯ คณะทำ งานแผน/
วิชาการคุณธรรม

ภาคีเครือข่าย
คุณธรรม

หน่วยงาน
คุณธรรม

หน่วยงาน
คุณธรรม

ระดับองค์กร

ระดับองค์กร ระดับองค์กร

หน่วยงาน
คุณธรรม

ระดับองค์กร ระดับองค์กร ระดับองค์กร ระดับองค์กร

๓๔  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



จจัยสำ�คัญของก�รขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมปั
การมีบุคคลคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ๑.

การมีกลุ่มเครือข่ายที่พร้อมทำ เรื่องคุณธรรมเป็นต้นทุน๒.

	 ทกุจังหวัดยอ่มจะมีคนด	ีองคก์รท่ีด	ีท่ีมุง่มัน่ดำาเนินการ

ในจงัหวดั	ในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ที	่หรอืนอกพืน้ที	่และ

เข้ามามีบทบาทสำาคัญใน	ฐานะบ้านเกิดตนเอง	คนเหล่านี้	เรา

ต้องมีแมวมองสืบเสาะ	 และดำาเนินการถักทอ	 เชื่อมร้อยพลัง	

โดยให้ทุกพลัง	 เป็นคนสำาคัญต่อการเปล่ียนแปลง	 ไม่สูญเสีย

สถานะ	และบทบาททางสังคมใดๆ

	 อาทิ	 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม	 เครือข่ายผู้สูงอายุ	

เครือขา่ยสวสัดกิารชมุชน	และเครอืขา่ยสาธารณสุขคุณธรรม	

เครอืขา่ยจติอาสา	ชมรม	สมาคมกำานนัผูใ้หญ่บา้น	สโมสรโรตาร	ี 

เป็นตน้	อาจกลา่วไดว้า่	การขบัเคลือ่นคณุธรรมในจงัหวดั	ตอ้ง

อาศัยแรงของเครือข่ายต่างๆ	ที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ		

การขับเคลื่อนคุณธรรม เริ่มจากฐานราก๓.

	 เริ่มต้นจากการเป็นจังหวัดคุณธรรม	

ควรเร่ิมตน้จากประชาชนฐานราก	หรอืองคก์ร

ต่างๆ	 ในจังหวัด	 ที่ได้มองเห็นสถานการณ์

ปัญหาบ้านเมือง	และแนวโน้มในอนาคต	โดย

เริม่จากการคน้หาปัญหาทีอ่ยากแก	้และความ

ดีที่อยากทำา	หรือได้ลงมือแล้ว	แต่ยังขาดพลัง

ทางนโยบายสนับสนุน	 การมีผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 และหัวหน้าส่วนราชการให้การ

สนับสนุน	ติดตามประเมินผล	สะท้อนให้เห็น

ถึงลักษณะสำาคัญของการขับเคล่ือนคุณธรรม

ในจังหวัด	 ที่เป็นปัจจัยของความสำาเร็จ	 คือ	

ภาครัฐให้ความเห็นชอบ	 และภาคีเครือข่าย

ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุณธรรมให้เกิด

ขึ้นในพื้นที่		

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ๓๕



ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องให้ความสำ คัญในการขับเคลื่อน
คุณธรรมจังหวัด

๔.

๕. กุญแจสำ คัญ คือ การเชื่อมร้อยอย่างมีกลยุทธ์  

สิ่งที่ควรทำาและไม่ควรทำา 

ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 l เป้�หม�ยสุดท้�ยของก�รทำ�เรื่องคุณธรรม คือ คว�มสุข คว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

ห�กทำ�แล้ว รู้สึกเป็นทุกข์ ไม่สบ�ยใจ คนก็จะไม่อย�กทำ� ไม่อย�กเข้�ร่วม ต้องทำ�ให้เป็นเรื่อง

สนุก แต่ทำ�อย่�งจริงจัง แข็งขัน และบันเทิง 

 l คว�มด ีมีม�กม�ยในทกุพืน้ท่ี ในจงัหวดั แตย่งัข�ดก�รถกัทอ เชือ่มร้อย เปน็พลัง ตอ้ง

สร้�งพื้นที่กล�งเพื่อก�รเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลักดันไปสู่จุดหม�ยร่วมให้ได้  

 l ทำ�ง�นด้�นคุณธรรมคว�มดี ต้องไม่ติดดี ไม่ยึดติดหัวโขน ไม่คิดว่�เร�ดีกว่�คนอื่น คน

อื่นไม่ดีเท่�เร� หรือเร�ยังไม่ดีพอ เท่�เข� ต้องรู้สึกมีใจปร�รถน�อย�กทำ�ดี 

 l ก�รขบัเคลือ่นง�นดว้ยเครอืข�่ยคณุธรรม พงึระลกึไวว้�่ ไมม่ใีครใหญก่ว�่ใคร ไมม่ใีคร

เป็นน�ยใคร ไม่มีใครสั่งก�รใครได้ ต้องเน้นก�รทำ�ง�นด้วยใจ ไม่มีก�รใช้อำ�น�จบังคับ 

	 ปัจจัยนี้	 เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อ

ความสำาเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมใน

จงัหวดั	เพราะ	ปัญหาดา้นคณุธรรมเป็นปญัหา

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคมวงกว้าง	และเป็นวาระ

ทีป่ระชาชน	และเครอืขา่ยตา่งๆ	ใหค้วามสนใจ	

	 คือ	มีการประสานเชื่อมโยงให้เกิดการ

รู้จัก	 สร้างความคุ้นเคยและผูกความสัมพันธ์	

โดยมีเป้าหมาย	ทิศทางร่วมกัน	ช่วยเหลือกัน

เมื่อลงมือปฏิบัติ 	 ต้องให้การช่วยเหลือ	

สนับสนุน	ชื่นชม	ยกย่อง	ให้กำาลังใจ	การทำา	

ความดีทุกรูปแบบ	 ไม่ตำาหนิกัน	 ขยายผล	

สื่อสาร	 ให้เกิดการรับรู้และเป็นที่ยอมรับร่วม

กันต่อสาธารณะ			

ดงัน้ันการท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดั	ให้ความสนใจ	

และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนจังหวัด

คุณธรรม	มีบทบาทถือธงนำา	จึงมีความสำาคัญ

ตอ่การสรา้งขวญักำาลงัใจ	ของ		เครอืขา่ยตา่งๆ	

อย่างยิ่ง		

๓๖  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



 l ก�รทำ�คว�มดี พึงระลึกเสมอว่� 

ตอ้งมกี�รสือ่ส�รตอ่เนือ่งบอ่ยๆ ทำ�ใหต้ระหนกั 

และทุกคนเห็นคุณค่�เรื่องคว�มดีง�ม   

 l  คว�มสำ� เร็จของก�รทำ� เร่ือง

คุณธรรม คือ ได้คว�มสุข ไม่มุ่งตัวชี้วัดเชิง

ปรมิ�ณ แตอ่�จวัดผลไดจ้�กก�รท่ีทุกขล์ดลง	

และคว�มดีง�มเพิ่มขึ้น	 เมื่อใดที่เห็นคว�ม

สำ�เร็จ	 ให้นำ�คว�มสำ�เร็จนั้น	 ม�ชื่นชมด้วย

กนั	ใหเ้ปน็คว�มสำ�เร็จร่วม	ไม่ยกม�อวดอ�้ง	

เป็นของตนเองแต่ผู้เดียว	

 l	 ก�รขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	

คว�มสำ�คญัอยูท่ี่เครือข�่ยและประช�ชน	ไม่

ได้อยู่ที่โครงสร้�งอำ�น�จ	 หรือผู้ว่�ร�ชก�ร

แต่เพียงผู้เดียว	แต่ควรใช้โครงสร้�งอำ�น�จ

เป็นเครื่องมือสนับสนุนก�รขับเคลื่อนแต่ไม่

ติดยึด

ในการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม

บทบาทของ

ศูนย์คุณธรรม

 l เชื่อมโยงแกนนำาผู้ก่อการดี

 l ประสานกับผู้วา่ราชการจงัหวดั	และ

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	 ๕	 กระทรวงหลัก	

ประกอบด้วย	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

ศึกษาธิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์		กระทรวงสาธารณสุข	

กระทรวงวัฒนธรรม	

 l เชื่อมโยงและสนับสนุนการจัดเวที

แลกเปล่ียน		เรียนรู้	กิจกรรม	องค์กรคุณธรรม

ของเครือข่ ายด้ านคุณธรรมความดีทุก											

ภาคส่วน	

ด้านการประสานเชื่อมโยง

ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  ๓๗

ศูนย์คุณธรรม มีนโยบาย   

ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรมที่เน้นตามความ

สมัครใจ และความพร้อมของ

ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด

ควบคู่กับการประเมิน

สถานการณ์ต้นทุน 

ศักยภาพ โอกาส และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย

มีบทบาทภารกิจ ดังนี้



 l สนับสนุนการวิจัย	 และการประเมินสถานการณ์

คุณธรรม	จัดทำาข้อมูลองค์ความรู้/องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 l ร่วมออกแบบการทำางาน	 เชื่อมโยงแผนงาน	 เพ่ือ

สนับสนุนการดำาเนินการตามแผนงานจังหวัดคุณธรรม

 l สนับสนุนองค์ความรู้	 การเรียนรู้	 และการจัดการ

ความรู	้จากการปฏบิตัภิายในจงัหวดัและระหวา่งจงัหวดัอยา่ง

เหมาะสม

ด้านการสื่อสารและขยายผลต่อสาธารณะ

 l สนบัสนนุการจดังานสมชัชาคณุธรรมจงัหวดั	หรอื

งานตลาดนัดความดี	ในระดับจังหวัด	

 l การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ในเวที

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	

 l การสื่อสารสาธารณะ	 ผลงานของจังหวัดนำาร่อง

ทุกช่องทาง	

ด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม

๑.	 หนังสือ	ก�รส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม	โดยศูนย์คุณธรรม	
๒.	 ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รพัฒน�จังหวัดคุณธรรมนำ�ร่อง
	 โดยมห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิต	
๓.		 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ย		จังหวัดพิจิตรคุณธรรม
	 ทพ.ไพรัช	ก�วประเสริฐ	คณะทำ�ง�นขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรคุณธรรม
๔.	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยอำ�เภอคุณธรรม		นพ.ภิสิษฐ์	อภิสิทธิ์วิทย�
	 ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลบ�งมูลน�ก	
๕.		 คู่มือขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข	๙	ดี	น�ยเสรี	ศรีหะไตร	อดีตผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	

แหล่ง
ที่มา
ของ
ข้อมูล

เรียบเรียงโดย : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

คณะผู้ทำางาน : ยงจิรายุ อุปเสน, กิธิยา  สุขประเสริฐ, จานันท์ ศรีเกต, กมลวรรณ  จันคำาสี, กิธิญา สุขประเสริฐ

๓๘  ชุดประสบการณ์ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม



ทั้งนี้ การสนับสนุนบุคลากร
และงบประมาณ ตามบทบาทข้างต้นเป็นไป

ตามความพร้อมของศูนย์คุณธรรม
ในแต่ละปี โดยศูนย์คุณธรรม พร้อมให้

การสนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างจังหวัดหรือพื้นที่ต่างๆ และพร้อมให้
คำ ปรึกษา เติมเต็มความรู้ และช่วยสร้างแรง

ให้กับจังหวัดขยายผลอื่นๆ
ที่สนใจดำ เนินการ



ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

พอเพียง วินัย สุจริต
 จ

ติ

อาสา


