
โรงพยาบาลคุณธรรม
(โรงพยาบาลบางมูลนาก)

โรงพยาบาลคุณธรรม

องค์ความรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ที่	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมท้ังกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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	 จากการทีศ่าสตราจารย์เกยีรตคิณุ	นายแพทย์เกษม	วฒันชยั	ได้น�าเสนอ 

ผลส�าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นโรงเรียน

คุณธรรมต้นแบบ	ให้กับคณะแพทย์ในการร่วมประชุม	HA	National	Forum	

2556	และเสนอแนวคิดให้มีการพัฒนา	“โรงพยาบาลคุณธรรม”	ทันตแพทย์

ไพรัช	กาวประเสริฐ	ทันตแพทย์ช�านาญการ	โรงพยาบาลบางมูลนาก	ซึ่งเป็น

คนพจิติรโดยก�าเนดิ	ทีรั่บทราบความส�าเร็จของโรงเรียนคณุธรรม และรับรู้ถึง

กระแสพลงัทางสงัคมในการพฒันาคณุธรรมความดขีองคนอ�าเภอบางมลูนาก 

จึงได้เกิดแนวคิดร่วมกับทีมงานจัดท�าโครงการ	 “โรงพยาบาลคุณธรรม”	ขึ้น

ภายใต้การสนบัสนนุของนายแพทย์ดเิรก	ข�าแป้น	ศษิย์เก่าโรงเรยีนบางมลูนาก

ภูมิวิทยาคม	และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น	

	 แรงสนับสนุนจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	

องคมนตร	ีและนายปราโมทย์	โชตมิงคล	อดตีประธานผูต้รวจการแผ่นดนิ	น�า

ไปสู่การท�าแบบบันทึกข้อตกลงร่วมกับศูนย์คุณธรรม	 ในการส่งเสริมองค์กร

คุณธรรม	สู่สังคมคุณธรรม	และสานต่อโครงการนี้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	ภายใต้

การดแูลของนายแพทย์วศิฎิฐ์	อภสิทิธิว์ทิยา	นายแพทย์นกัพฒันา	ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลคนปัจจุบัน	

 

	 โรงพยาบาลบางมลูนากคุน้เคยกบัการพฒันาจากโครงการโรงพยาบาล

คุณภาพ	 (Hospital	 Accreditation-HA)	 แต่การท�ากิจกรรมคุณภาพมี

การประเมินจากตัวชี้วัด	 ซึ่งสร้างความกดดันให้บุคลากรเกิดความเครียด	 

การด�าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อการปลุกจิตส�านึกด้านคุณธรรม 

จงึเป็นการช่วยให้ท�าความดอีย่างมคีวามสขุ  เป็นการท�าความเข้าใจหลกัการ

ท�าความดีและมุ่งมั่นพัฒนา	“จากคุณภาพไปสู่คุณธรรม”

โรงพยาบาลคุณธรรม
(โรงพยาบาลบางมูลนาก)

แรงบันดำลใจ หลักคิด ในกำรด�ำเนินงำน
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อัตลักษณ์ร่วม คือ เมตตำ เสียสละ รับผิดชอบ

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

โรงพยำบำลคุณภำพโรงพยำบำลคุณธรรม

 

	 ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร	 โดยพัฒนา

โรงพยาบาลคุณภาพ	สู่โรงพยาบาลคุณธรรม	มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

	 อัตลักษณ์ร่วม	คือ	เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ	โดยก�าหนดพฤติกรรม

บ่งชี้ตามอัตลักษณ์ในบุคลากรแต่ละระดับ	 และได้ประกาศเจตนารมณ์ใน 

วันที่	30	มีนาคม	2558

• วิเครำะห์

ประเมิน 

ถอดบทเรยีน	

พฒันา

• กำรสร้ำง

ควำมเข้ำใจ

เวทแีลกเปลีย่น

เรยีนรู้

• กระบวนกำร

มีส่วนร่วม 

ก�าหนดอตัลกัษณ์

และค่านยิมร่วม

• ด�ำเนินกำร 

โครงงำนคุณธรรม 

ตลาดนดัคณุธรรม

โรงพยำบำลคุณธรรม หมำยถึง 

	 “เป็นโรงพยาบาลที่มีกระบวนการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ	

ในการใช้หลักคุณธรรม	 มาแปลงเป็นพฤติกรรมและกิจกรรมทั้งโรงพยาบาล	

ซึ่งจะท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของโรงพยาบาล

	 โรงพยาบาลคุณธรรมจึงไม่ใช่การนุ่งขาวห่มขาว	นั่งสมาธิ	แต่เป็นการ

ปลุกเร้าคุณธรรมความดี	 ที่มีอยู่ในตัวทุกคนจากความเป็นมนุษย์	 ออกมา

เป็นอัตลักษณ์ขององค์กรที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน	 และใช้เป็นเข็มมุ่งในการ

ท�าความดีเป็นจุดเริ่มต้น	 เพื่อขยายผลไปสู่คุณธรรมอื่นๆ	 ในการด�ารงชีวิต

ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข”

 1.	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของโรงพยาบาลใน

ประเด็น	“ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	 โดยวิทยากรจากโรงเรียน

บางมูลนากภูมิวิทยาคม	เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าการท�ากิจกรรม

 2.	ก�าหนด	 “ค่านิยม”	 ที่เป็นความดีที่ทุกคนอยากท�า	 คือ	 “เมตตา	 

เสียสละ	 รับผิดชอบ”	 ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของบุคลากรสายการแพทย์	

และทุกคนในโรงพยาบาลพร้อมที่จะสร้างเป็น	“อัตลักษณ์”	ของโรงพยาบาล	

 3.	ส่วนปัญหาที่อยากแก้	 ได้ถูกแปลงเป็นโครงงานที่แต่ละส่วนงานมี

ความมุ่งมั่นร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือความบกพร่องที่เคยเกิดขึ้น

 4.	ถอดบทเรียนว่าเกิดคุณธรรมอะไรขึ้นบ้าง

กระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน/
กิจกรรมหลักที่ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อน

ดังแสดงในแผนภำพ
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1. กำรประเมินอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้

1.1 กรรมกำรบริหำร 

	 ผลการประเมนิในภาพรวมจากบคุลากรในโรงพยาบาล	ปี	2557	-	2558	 

พบว่า	ปี	2558	เฉลี่ยมากกว่า	80%	สูงขึ้นทั้ง	3	ด้าน	มากที่สุด	คือ	เสียสละ

พฤติกรรมบ่งชี้ของกรรมกำรบริหำร

	 พฤติกรรมบ่งชี้ของกรรมการบริหาร	 ที่มากที่สุด	 3	 ล�าดับ	 ได้แก่	 

เสยีสละเพือ่ความส�าเร็จไม่เรียกร้องค่าตอบแทน	83.59%	วาจาสภุาพ	82.79%	

และการเป็นแบบอย่างที่ดี	รับทั้งผิดและชอบ	82.47%

 

ร้อยละกำรประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ ระดับกรรมกำรบริหำร

ปี 2557 ปี 2558

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

76.72 76.84 76.27

82.2782.4281.51
85

80

75

70

กลยุทธ์ยุทธศำสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 การพัฒนาบุคลากร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 การพัฒนาองค์กร

 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 การพฒันาความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาการสร้างและขยายเครือข่าย

ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนโรงพยำบำลบำงมูลนำกให้เป็นโรงพยำบำลคุณธรรม

-	 ค้นหาต้นทุนความดี
-	 ส่งเสริมคุณธรรมความดี
-	 โครงงานคุณธรรม
-	 พัฒนาแกนน�า

-	พัฒนาสภาพแวดล้อม
-	สัปดาห์คุณธรรม
-	สมัชชาคุณธรรม

-	 สังเคราะห์องค์ความรู้
-	 แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม

-	 ขยายเครือข่าย	ภายใน	
	 โรงพยาบาล
-	 สร้างเครือข่ายองค์กร
	 คุณธรรม	ภายนอกโรงพยาบาล

เป้าหมาย ;	คนดีมีน�้าใจอยู่ในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล

วิธีปฏิบัติ 6 ขั้นตอน

 1.	ปลุก	คือ	ปลุกให้คิด

 2.	ประมวล	คือ	ประมวลผลจากพฤติกรรมของคนทุกชั้นทุกระดับ

 3.	เปลี่ยน	คือ	เปลี่ยนให้เป็นคุณธรรมหลัก

 4.	แปลง	คือ	แปลงคุณธรรมหลักเป็น	“นโยบาย	-	พฤติกรรม”

 5.	ประกาศ	คือ	ปฏิญาณ	และลงมือท�า

 6.	ประเมินผล	คือ	ประเมินผลความพึงพอใจจากทุกคน	“เพื่อท�าให้

คนดีเต็มพื้นที่โรงพยาบาล”	

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน 
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1.2 หัวหน้ำกลุ่มงำน

	 ผลการประเมนิ	พบว่า	ปี	2558	เพิม่ขึน้ทัง้	3	ด้าน	มากท่ีสุด	คอื	รบัผิดชอบ

ร้อยละกำรประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ ระดับหัวหน้ำ

ปี 2557 ปี 2558

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

70
75

80

85

90

76.92

82.72
85.04 85.69

80.81 80.89

ร้อยละกำรประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ ภำพรวม

ปี 2557 ปี 2558

เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ

83.62
82.22

80.08

81.94

85

80

75

80.63

78.06

พฤติกรรมบ่งชี้ของหัวหน้ำกลุ่มงำน

	 พฤติกรรมบ่งชี้ของหัวหน้ากลุ ่มงานที่มากท่ีสุด	 3	 ล�าดับ	 ได้แก	่ 

ตรงต่อเวลา	 85.92%	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน	 85.46%	 และ	

สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโรงพยาบาล	85.28%

1.3 บุคลำกรของโรงพยำบำล (ประเมินตนเอง)

	 ผลการประเมิน	 พบว่า	 ปี	 2558	 เพิ่มขึ้นทั้ง	 3	 ด้าน	 มากที่สุด	 คือ	 

รับผิดชอบ
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2. ควำมตรงต่อเวลำ 

	 จากข้อมูลติดตามการมาปฏิบัติงานสายของเจ้าหน้าที่	 จะเห็นได้ว่า

หลังจากเดือนมีนาคม	2558		ซึ่งได้มีการประกาศเจตนารมณ์		การมาปฏิบัติ

งานสายของเจ้าหน้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

	ประจ�าปี	2557	เจ้าหน้าที่ทั้งหมด	276	คน			 	ประจ�าปี	2558	เจ้าหน้าที่ทั้งหมด	274	คน

200
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0
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43 53 534945
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4743
65

31

70
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99
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ครั้ง

พฤติกรรมบ่งชี้ของบุคลำกรโรงพยำบำลบำงมูลนำก

	 พฤติกรรมบ่งชี้ของบุคลากรโรงพยาบาล	 ที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ ์

มากที่สุด	3	ล�าดับ	ได้แก่	รักษาหน้าที่	85.70%	สวัสดี	83.98%	และ	ยิ้มทัก	

83.75%

สรุปผลพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก�ำหนดตำมอัตลักษ์ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุด 

3 ล�ำดับแรก ดังแสดงในตำรำง

ร้อยละ

82.47

82.47

82.31

85.92

85.46

85.70

83.20

81.95

กรรมการ
บริหาร

หัวหน้า
กลุ่มงาน

บุคลากร

เมตตา 

วาจา ท่าทีสุภาพ

ให้การช่วยเหลือ

รับฟังปัญหา

ผ่อนปรนให้ก�าลังใจ

ท่าทีอ่อนโยน

รับฟังร่วมแก้ไข
ปัญหา

สวัสดี

ยิ้มทักทาย

มีน�้าใจไมตรี

เสียสละ

เสียสละเพื่อความส�าเร็จ
โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน

เป็นแกนน�าหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม

ให้ค�าปรึกษานอกเวลา

สนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม

อุทิศเวลา

อุทิศเพื่อส่วนรวม 
ไม่หวังผลประโยชน์

สละเวลาช่วยเหลืองาน

มีจิตอาสา

ร้อยละ 

82.79

81.75

80.00

82.89

82.64

82.54

83.98

83.75

82.50

ร้อยละ 

83.59

82.71

80.96

85.28

84.80

81.64

81.17

79.06

รับผิดชอบ 

เป็นแบบ
อย่างที่ดี

รับทั้งผิด
และชอบ

ร่วมแก้ไข
ปัญหา

ตรงต่อเวลา

เป็นแบบ
อย่างที่ดี

รักษาหน้าที่

มีกฎระเบียบ

ตรงต่อเวลา
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	 บุคลากรมีความพึงพอใจสูงขึ้น

4. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

2558	(ไตรมาส	1)		2558	(ไตรมาส	2)		2558	(ไตรมาส	3)		2558	(ไตรมาส	4)

75.02
80.47

84.83 83.94
80.17

84.43

82.91
83.3

90

80

70

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

อัตรำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ปี 2558 แยกรำยไตรมำส

ควำมพึงพอใจของบุคลำกร 

ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร

80.00

70.00

60.00

50.00

62.40

2554 2555 2556 2558

65.77
71.09 72.86

แผนภูมิแสดงคะแนน Happy Soul, Happy Brain, Happy Money 

ปี 2555-2558

อัตราความผาสุกของเจ้าหน้าที่ ปี 2558 เป้าหมาย ≥≥ 80% ผลงาน 69.88%

78.02 81.58
75.05 75.42 77.48

70.42 71.04 75.04

59.36

90
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40
30
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0

Happy	Soul Happy	Brain Happy	Money
 2555       2556      	2558

3. ควำมสุขของเจ้ำหน้ำที่ 

	 อตัราความผาสกุของเจ้าหน้าที	่ปี	2558	=	69.88%	มแีนวโน้มลดลงจากปี	2556  

3	ด้านท่ีมคีะแนนความสขุน้อย	ได้แก่	Happy	Money	(ด้านการเงนิ)	Happy	

Brain	(ด้านการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง)	และ	Happy	Soul	(ความสุข

ทางด้านความศรทัธา	ศลีธรรม	และศาสนา)	ซึง่อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลง

สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล

	 อัตราความพึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้น
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	 จากการด�าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม	 ควบคู่กับอ�าเภอคุณธรรม	

ส่งผลให้ปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่อ�าเภอบางมูลนากได้รับการแก้ไข	 

จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนของอ�าเภอบางมูลนาก	

ได้แก่	โรงเรียนต�ารวจ	ศูนย์การศึกษานอกระบบ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ผู้น�าชุมชน	 สาธารณสุข	 และชมรมต่าง	 ๆ	 โดยการน�าของนายอ�าเภอ

บางมูลนาก	(นายพยนต์	อัศวพิชยนต์)	พบว่าปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไข	

ได้แก่	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	การดูแลผู้สูงอายุ	
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ข้อร้องเรียน/ไม่พึงพอใจ ปี 2556-2558

ผลกระทบต่อพื้นที่

จ�ำนวนเรื่องฟ้องร้อง ร้องเรียน และขอใช้มำตรำ 41

50

0

0 00 00 1
18

32 22

ฟ้องร้อง ร้องเรียน ม.41

2556 2557 2558

กำรฟ้องร้อง ร้องเรียน ของผู้รับบริกำร

	 จากข้อมลูต้ังแต่ปี	2556-2558	ไม่มกีารฟ้องร้อง	ปี	2558	มขีอใช้มาตรา	

41	จ�านวน	1	ราย	(มาตรา	41	เป็นมาตรการที่ด�าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตัหิลักประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.2545	การขอรบัเงนิช่วยเหลอื 

เบื้องต้นกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล)	

	 ในปี	 2558	 ข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลง	 พบมากท่ีสุด	 ได้แก	่ 

ด้านพฤติกรรมบริการลดลงไป	 ร้อยละ	 27.27	 เหลือเพียงร้อยละ	 72.72	 

เมื่อเทียบกับปี	2557
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	 เนือ่งจาก	อ�าเภอบางมลูนากเป็นสงัคมผูส้งูอายเุตม็รปูแบบ	(ประชากร

ผู้สูงอายุ	ร้อยละ	20)	จากการเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัว	พบปัญหาใน

กลุ่มผู้สูงอายุและพบว่าผู้สูงอายุมีอัตราการพลัดตกหกล้ม	ร้อยละ	31.77

	 โรงพยาบาลบางมูลนาก	 จึงมีแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่	 ได้แก	่

การดแูลผูส้งูอาย	ุยาเสพตดิ	และเกษตรปลอดสารตามข้อสรปุของการประชมุ

สมัชชาอ�าเภอคุณธรรม	 เกิดโครงการพัฒนาอารยสถาปัตย์ให้กับผู้สูงอาย	ุ 

คนพกิาร	ได้แก่	การเปลีย่นโถส้วมจากชนดินัง่ยอง	เป็นโถชกัโครก	และติดต้ัง 

ราวจับกันล้ม	ร่วมกับท้องถิ่น	คัดเลือกต�าบลละ	10	หลังคาเรือน

จ�ำนวนผู้สูงอำยุในอ�ำเภอบำงมูลนำก

9500

9000

8500

จ�านวน

8962
9186

9001

9413

 2553 2554 2555 2556 2557 

18.76%

20.20%

พ.ศ. 

ก้ำวไปอย่ำงมุ่งมั่นกำรตั้งครรภ์ในหญิงอำยุน้อย

	 ในปี	2558	พบว่ามีแม่อายุ	<	20	ปี	และการท้องซ�้า	ลดลงถึง	42	%	 

จาก	 45	 ราย	 เป็น	 26	 ราย	 และมีแม่อายุน้อยที่ท้องซ�้าลดลง	 84.61%	 

(จาก	13	ราย	เป็น	2	ราย)	

การด�าเนินงาน : 

	 1.	โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	มีการคืนข้อมูลให้

กับอ�าเภอ	หัวหน้าส่วนฯ	ต�าบล	โรงเรียน

	 2.	จัดท�าแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เกิดมาตรการร่วมกัน	 ได้แก่	

โรงเรยีน/โรงพยาบาล	เสริมความรู้และทกัษะชีวิตให้กับแกนน�าเยาวชน	โดยมี

โครงการ	PATH	และสร้างเครอืข่ายในกลุม่ผูป้กครอง	สนบัสนนุการคมุก�าเนดิ	

ส่วนท้องถิ่นและต�ารวจ	มีการสอดส่องตรวจตราสถานที่สุ่มเสี่ยง	 เช่น	ที่พัก	 

รีสอร์ต	ต่าง	ๆ

ร้อยละกำรคลอดของแม่อำยุ <20 ปี ต่อประชำกร 1,000 คน

40

30

20

10

0

2557 2558

31.23
28.89

14.52

3.85

แม่อายุน้อย ท้องซ�้า	
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 ประการแรก	ต้องร่วมมือกันแสวงหาอัตลักษณ์ขององค์กรและยึดถือ

เป็นค่านิยมร่วมที่ยั่งยืน	 ด้วยการน�าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย

ของคน	และขยายผลจนเป็น	“วัฒนธรรมองค์กร”

 

 ประการที่สอง	ต้องสร้าง	“แกนน�า”	 ที่มีความเข้าใจในการขับเคลื่อน

โครงการและมีพลังในการขับเคลื่อนจนประสบผลส�าเร็จ

 

 ประการที่สาม	ต้องสร้างโครงงานคุณธรรมที่มาจาก	“ปัญหา 

ที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	 และด�าเนินการจนเกิดผล	 และมีการถอด 

บทเรียนมาเป็นคุณธรรมที่ปรารถนา

 

 ประการที่สี่	ต้องจัดตลาดนัดความดี	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมแบ่งปัน 

ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างคุณธรรมที่

ปรารถนา	ตามแนวคิด	“ท�าดีต้องมีแชร์”	“ท�าดีมีที่ยืน”	และ	“ท�าดีก๊อปปี้ได้”

 

 ประการที่ห้า	มี	“กัลยาณมิตร”	 ที่สนับสนุนและให้ก�าลังใจในการ

ท�าความดีอย่างต่อเน่ือง	 ในโครงการน้ีได้รับพลังสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจด	ี

ได้แก่	ศาสตราจารย์	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	และนายปราโมทย์	โชติมงคล	

รวมถึงปลดักระทรวงสาธารณสขุ	นายแพทย์ณรงค์	สหเมธาพฒัน์	ซึง่เคยเป็น

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนี้มาก่อน	ได้เป็นแบบอย่าง	และเตรียมความพร้อม

ของโรงพยาบาล	 จึงเกิดแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดีงามนี้	 เพื่อเป็น	 “แบบอย่าง”	

ให้กบัโรงพยาบาลอืน่ๆ	ประกอบกบับคุลากรทีร่บัผดิชอบมคีวามมุง่มัน่ในการ

พัฒนาบ้านเกิดของตนเอง		บุคลากรในโรงพยาบาลมีจิตส�านึกในการพัฒนา

องค์กร	ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

ปัจจัยสนับสนุน

 1.	อยู่ใกล้กับโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในการท�ากิจกรรมได้ง่าย	

	 2.	ในโครงการโรงพยาบาลคุณภาพ	 มีกิจกรรมการสร้างความสุขที ่

แท้จริงด้วย	 8	 Happy	 ของ	 สสส.	 ได้แก่	 ความสุขทางร่างกาย	 จิตใจ	 

การมีความรู้	มีน�้าใจ	จิตวิญญาณหรือความดี	การพักผ่อน	และมีฐานะทาง 

การเงินที่เป็นความสุขส่วนบุคคล	และอีกสองมิติ	คือ	ความสุขในครอบครัว

และสังคมที่มีความสุข	 ซึ่งสอดคล้องกับโรงพยาบาลคุณธรรมที่มุ ่งเน้น	 

“ธรรมะสร้างสุข”	ให้กับคนในสังคม		

“ 5 เมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี ”

	 5	เมล็ดพันธุ์แห่งความดี	เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรงเรียนคุณธรรม	และ

น�ามาขยายผลเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม	ได้แก่
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สรุปแนวทำงกำรพัฒนำโรงพยำบำลบำงมูลนำก

ให้เป็นโรงพยำบำลคุณธรรม

ท�ำไมต้องส่งเสริมโรงพยำบำลคุณธรรม

	 •	 โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง	 

	 	 แต่ยังพบปัญหาความเครียดในระบบ	 ความเครียดของเจ้าหน้าที่	 

	 	 ระบบไม่ไวต่อการเปลีย่นแปลง	การท�างานโดยเกิดจากแรงผลกัดนั	 

	 	 ความพอใจของตนเอง	ให้เป็นการมส่ีวนร่วมของเจ้าหน้าที	่โดยการ 

	 	 ให้ก�าลังใจ	 สร้างแรงบันดาลใจ	 ตามพระราชด�ารัส	 “ระเบิดจาก 

	 	 ภายใน”

โรงพยำบำลคุณธรรม คืออะไร

	 •	 เป็นโรงพยาบาลทีม่กีระบวนการทีมุ่ง่เน้นการมส่ีวนร่วมโดยสมคัรใจ	 

	 	 ในการใช้หลักคุณธรรม	 มาแปลงเป็นพฤติกรรมและกิจกรรมทั้ง 

	 	 โรงพยาบาล	ซึง่จะท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม 

	 	 ของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล

เครื่องมือส�ำคัญที่สร้ำงเสริมให้เกิดควำมส�ำเร็จ

	 5	เมล็ดพันธ์ุที่งอกงาม	ในโรงพยาบาลคุณธรรม

	 1.	อัตลักษณ์/คุณธรรมหลัก	และพฤติกรรมบ่งชี้

	 2.	ผู้น�าสูงสดุและแกนน�ามคีวามเข้าใจและสนบัสนนุในการขบัเคลือ่น

	 3.	โครงงานคุณธรรม	Novel	Project	

	 4.	พื้นที่แลกเปลี่ยน	 สื่อสาร	 อัตลักษณ์	 โครงงานคุณธรรม	 เช่น	 

	 	 ตลาดนัดความดี	บอร์ดคุณธรรม

	 5.	กัลยาณมิตร	ระหว่างองค์กรอื่นๆ	และจากผู้สนับสนุน

เป้ำหมำย/กำรปฏิบัติ

	 เป้าหมาย	;	คนดีมีน�้าใจอยู่ในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล

วิธีปฏิบัติ 6 ขั้นตอน

	 1.	ปลุก	คือ	ปลุกให้คิด

	 2.	ประมวล	คือ	ประมวลผลจากพฤติกรรมของคนทุกชั้นทุกระดับ

	 3.	เปลี่ยน	คือ	เปลี่ยนให้เป็นคุณธรรมหลัก

	 4.	แปลง	คือ	แปลงคุณธรรมหลักเป็น	“นโยบาย	-	พฤติกรรม”

	 5.	ประกาศ	คือ	ปฏิญาณ	และลงมือท�า

	 6.	ประเมินผล	คือ	ประเมินผลความพึงพอใจจากทุกคน	“เพื่อท�าให ้

	 	 คนดีเต็มพื้นที่โรงพยาบาล”

ผลกำรเปลี่ยนแปลง

	 •	 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล

	 •	 มีโครงงานคุณธรรมเกิดในทุกฝ่าย	ทุกหน่วยงาน

	 •	 ความสุขเจ้าหน้าที่ในการท�างานด้านโรงพยาบาลคุณธรรมดีขึ้น

	 •	 ความพึงพอใจ	ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและญาติดีขึ้น

	 •	 ผลลัพธ์ของงานที่วางแผนร่วมกันดีขึ้น

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

	 •	 5	เมลด็พนัธุ	์ขบัเคลือ่นไปพร้อมกัน	โดยเฉพาะผู้น�าสงูสดุขององค์กร	 

	 	 12	แกนน�า

	 •	 กัลยาณมิตรจากหน่วยงานอื่นๆ	 ต้องเข้าใจแนวคิดและมุ่งมั่น 

	 	 ในการด�าเนินการ

	 •	 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน
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ข้อมูล

-	 นายแพทย์วิศิษฐ์	 อภิสิทธิ์วิทยา	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก	

-		ทันตแพทย์ไพรัช	 กาวประเสริฐ	 ทันตแพทย์ช�านาญการ	 โรงพยาบาล 

	 บางมูลนาก

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่ 	 1/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1		 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 
โรงพยำบำลคุณธรรม (โรงพยำบำลบำงมูลนำก)

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
 

	 ศนูย์คณุธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากบัดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวตักรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุม่ทีมุ่ง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง





ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video



โรงพักคุณธรรม
(สถานีตำารวจภูธรนาขยาด)

โรงพักคุณธรรม

องค์ความรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ท่ี	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม



2 3โรงพักคุณธรรม โรงพักคุณธรรม

แรงบันดำลใจ หลักคิด ในกำรด�ำเนินงำน

	 สถานีต�ารวจภูธรนาขยาด	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลนาขยาด	 อ�าเภอควนขนุน	

จงัหวดัพทัลงุ	พืน้ทีร่บัผดิชอบครอบคลมุ	3	ต�าบล	ประกอบด้วย	ต�าบลนาขยาด	

ต�าบลแพรกหา	และต�าบลพนมวงัก์	มพีืน้ทีร่วม	104.40	ตารางกโิลเมตร	อตัรา

ก�าลังพล	51	นาย	ประชากรในความรับผิดชอบจ�านวนประมาณ	21,000	คน	 

เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต�ารวจ	 1	 นาย	 ดูแลประชากรจ�านวน	 390	 คน	 โดยมี 

พันต�ารวจโทบรรเทิง	เหล่าเจริญ	เป็นหัวหน้าสถานีต�ารวจภูธรนาขยาด	

	 การเข้าสู่การเป็น	 “โรงพักคุณธรรม”	 เร่ิมต้นจากการเป็นส่วนหน่ึง 

ของกระบวนการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดพัทลุง	 

โดยจัดเวทีพูดคุยหารือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด	 ก�าหนดเป้าหมาย 

ร่วมในการพัฒนาเป็น	 “จังหวัดพัทลุง	 เมืองบายใจ	 เมืองกินอิ่มนอนอุ่น	 

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 และร่วมก�าหนดพื้นที่น�าร่องในการ

พัฒนาคุณธรรมระดับต�าบล	จ�านวน	31	ต�าบล	และ	1	 โรงพัก	คือ	สถานี

ต�ารวจภูธรนาขยาด	

 ประชาราษฎร์เขากล่าวไว้ให้คิด   อย่าใกล้ชิดโรงพักดีหนักหนา

 ไม่จ�าเป็นไม่ขึ้นมาพึ่งพา   อนิจจาฟังแล้วอนาถใจ

 จึงตั้งจิตคิดท�าโรงพักข้าฯ   ให้ประชาเปลี่ยนภาพพจน์เสียใหม่

 เมื่อขึ้นมาเบิกบานส�าราญใจ   เพื่อผ่อนคลายความทุกข์เป็นสุขเอย... โรงพักคุณธรรม
(สถานีต�ารวจภูธรนาขยาด)



4 5โรงพักคุณธรรม โรงพักคุณธรรม

โรงพักคุณธรรม หมำยถึง

	 “การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ	 (Competency)	 ของ

ข้าราชการต�ารวจทุกระดับ	 โดยเฉพาะด้านการท�างานเป็นทีมให้สามารถ

ปฏิบัติราชการอย่างเต็มความรู้ความสามารถ	 มีความเสียสละ	 มีคุณธรรม

จริยธรรม	 เพ่ือปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	 ด้วยผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ	คณุภาพ	และประสิทธผิล	สนองตอบต่อความต้องการและความ

คาดหวังของประชาชนผู้รับบริการอย่างแท้จริง	ด้วยความรู้สึกที่ดีมีความสุข

ในการท�างาน	 และสร้างความสมดุลในด้านหน้าที่การงาน	 ครอบครัว	 และ

สังคม”

แนวคิดกำรพัฒนำ

	 จากการรเิริม่ด�าเนนิงานพฒันาโรงพกัคณุธรรมเมือ่ปี	2557	ของสถานี

ต�ารวจภูธรนาขยาด	อ�าเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง	โดยการน�าของสารวัตร 

บรรเทิง	เหล่าเจริญ	ในขณะนั้น	พบว่า	แนวคิดการขับเคลื่อนโรงพักคุณธรรม	

นั้น	 เกิดจากการประชุมระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต�ารวจของสถานี

ต�ารวจภูธรนาขยาด	 โดยน�าเอาความทุกข์หรือความเดือดร้อนของชาวบ้าน

เป็นตัวตั้งและภารกิจหน้าที่ของต�ารวจในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	 ว่าจะท�า

อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อพี่น้องประชาชน	 รวมทั้ง 

แก้ปัญหาของโรงพักที่เคยมีอยู่เดิม	คือ	การขาดความสามัคคีของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	สถานที่สกปรก	และปัญหาข้อร้องเรียน	ซึ่งปัญหาต่างๆ	เหล่านี้น�ามา

ซึง่ภาพลกัษณ์ด้านลบของต�ารวจในสายตาชาวบ้าน	ท�าให้ชาวบ้านขาดความ

เชื่อมั่นและความไว้วางใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	

กระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน

 

	 การพัฒนาโรงพักคุณธรรมนั้น	 ถูกผนวกเข้ากับการด�าเนินงานตาม

นโยบาย	 “โรงพักเพื่อประชาชน”	 ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีอยู่เดิมของสถานี

ต�ารวจภูธรทุกแห่ง	 จึงท�าให้ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน	 แต่เป็นการส่งเสริม

ให้การด�าเนินงานตามภารกิจบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น	 กล่าวคือ	 กระบวนการ 

พฒันาโรงพกัคณุธรรมเป็นการพฒันาทีเ่กดิจากภายในของผูป้ฏบิตังิาน	หรอืที่

เรยีกว่า	เป็นการระเบดิจากข้างใน	โดยสารวตัรบรรเทงิ	เหล่าเจริญ	ได้กระตุ้น 

สร้างขวัญและก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงาน	 ตระหนักถึงการมี 

ส�านึกรักษ์บ้านเกิด	 และความเสียสละในการท�างานเพื่อประโยชน์ของ 

ส่วนรวม	 โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี	 จนท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงาน

เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ	 ก่อเกิดเป็นความสามัคคีในหมู่คณะ	 

จนสามารถด�าเนินภารกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่มีอยู่เดิมจนเป็นผลส�าเร็จ	

เปลี่ยนภาพลักษณ์ของต�ารวจ
ชาวบ้านเชื่อมั่นไว้วางใจ

ความทุกข์
เดือดร้อนของ
ประชาชน

หน้าที่ของ
ต�ารวจ

ปัญหาเดิม
ของโรงพัก

โรงพัก
คุณธรรม

ผนวกกับ
งานเดิม

• ส่งเสริม
 งานเดิม
• ไม่เพิ่ม
 ภาระงาน

สร้างความ
ตระหนัก

• ส�านึกรักษ์
 บ้านเกิด
• ระเบิดจาก
 ข้างใน

พัฒนา
เครื่องมือ

• ธรรมนูญ
 โรงพักคุณธรรม
• ประพฤติตน
 เป็นแบบอย่าง
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กิจกรรมหลักที่ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อน

ก�ำหนดเป้ำหมำย 

	 “ต้องส�านึกในการทดแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิด	และต้องเป็นเพื่อน

พึ่งพา	เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน”

พัฒนำเครื่องมือ “ธรรมนูญโรงพักคุณธรรม”

		 สถานีต�ารวจภูธรนาขยาดเมื่อได้ร่วมกันก่อรูปความคิด	 โดยเอา

ความทุกข์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง	 แล้วก�าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน	 

โดยได้ร่วมกันก�าหนดทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนโรงพักคุณธรรม	 

โดยได้ก�าหนดเป็น	ธรรมนูญโรงพักคุณธรรม 6 ดี

 ดีที่ 1	เป็นต�ารวจที่ดี

 ดีที่ 2 เป็นต�ารวจมีความรู้ที่ดี

 ดีที่ 3	เป็นต�ารวจมีครอบครัวที่ดี

 ดีที่ 4 เป็นต�ารวจมีสุขภาพที่ดี

 ดีที่ 5 เป็นสถานีต�ารวจมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 ดีที่ 6 เป็นสถานีต�ารวจมีการบริการที่ดี

ธรรมนูญโรงพัก
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด

1.	เป็นต�ารวจ
	 ที่ดี

2.	เป็นต�ารวจ
	 มีความรู้ที่ดี

1.	โครงการต�ารวจสีขาว	
	 ดาวคุณธรรม
2.	โครงการพัฒนา	 	
	 จริยธรรมต�ารวจ
3.	โครงการข้าราชการ	
	 ต�ารวจปฏบิตังิานดเีด่น
4.	โครงการพัฒนางาน	
	 สอบสวนดีเด่น
5.	โครงการบริจาคโลหิต	
	 ฯลฯ

1.	โครงการพัฒนา	  
	 สมรรถนะข้าราชการ	
	 ต�ารวจ
2.	โครงการพัฒนา	  
	 ประสิทธิภาพ	 	
	 ข้าราชการต�ารวจ
	 ด้านข้อมูลข่าวสาร
3.	โครงการพัฒนา
	 งานด้านเทคโนโลยี	
	 สารสนเทศ
4.	โครงการพัฒนา	 	
	 ประสิทธิภาพงาน
	 สืบสวน

ข้าราชการต�ารวจ	 สภ.นาขยาดต้อง
เป็นต�ารวจท่ีดี	 โดยมีคุณลักษณะ	
ดังนี้
1.	มีความจงรักภักดีต ่อสถาบัน 
	 พระมหากษัตริย์	
2.	เป็นต�ารวจมืออาชีพเพื่อความ	
	 ผาสุกของประชาชน	
3.	มีจิตส�านึกประพฤติตนเป็นคนดี	 
	 ละเว้นชัว่	และเกรงกลวับาป	รกัษา 
	 ศีล	5	หรือปฏิบัติตามหลักศาสนา 
	 ที่นับถือ
4.	ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย	
	 มีคุณธรรมและจริยธรรม	
5.	มคีวามซือ่สตัย์ในหน้าที	่ท�าหน้าที ่
	 ของตนเองอย่างเต็มที่และ	
	 ยืนหยัดต่อความถูกต้อง	
6.	มกีารสัง่สมความเชีย่วชาญในงาน 
	 อาชีพ	(Expertise)

ข้าราชการต�ารวจ	 สภ.นาขยาด
ต้องเป็นต�ารวจที่มีความรู้ที่ดี	 โดยมี
คุณลักษณะ	ดังนี้
1.	มีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกด้าน	 และ 
	 สามารถน�าความรู ้ไปใช้ในการ 
	 ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างประสทิธภิาพ	
2.	ท�างานเป็นทีม	 สามารถปฏิบัติ 
	 ราชการอย่างเต็มความรู้ความ	
	 สามารถ
3.	มีความเสียสละ	 มีคุณธรรม	 
	 จรยิธรรม	เพือ่ปฏบิตังิานให้บรกิาร 
	 ประชาชนด้วยผลการปฏิบัติงาน 
	 ท่ีมีประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 และ 
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ธรรมนูญโรงพัก
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด

สถานีต�ารวจภูธร	นาขยาด	มีความ
สะอาด	เรียบร้อย	มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเพยีงพอ	 
พร้อมให้บริการแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

5.	เป็นสถานี	
	 ต�ารวจที่มี
	 สภาพแวดล้อม
	 ที่ดี

6.	เป็นสถานี	
	 ต�ารวจทีม่กีาร 
	 บริการที่ดี

4.	โครงการกีฬาสัมพันธ์
5.	แผนการฝึกยุทธวิธี
	 ทุกสัปดาห์

1.	โครงการกิจกรรม	5	ส
2.	มีการลงแถวพัฒนาทุก	
	 สัปดาห์
3.	มีการปรับภูมิทัศน์ให้	
	 สวยงามทุกสัปดาห์

ธรรมนูญโรงพัก
คุณธรรม

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด

5.	โครงการพัฒนา	
	 ประสิทธิภาพพนักงาน	
	 สอบสวน	และทีมงาน

1.	โครงการเศรษฐกิจ
	 พอเพียง
2.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	
	 แม่บ้านต�ารวจ
3.	โครงการครอบครัว	
	 ตัวอย่าง
4.	น�าหลักปรัชญา 
	 เศรษฐกิจพอเพียง
	 มาถือปฏิบัติ

1.	โครงการตรวจสุขภาพ	
	 ประจ�าปี
2.	โครงการทดสอบ	 	
	 สมรรถภาพร่างกาย
3.	โครงการลานกีฬาต้าน	
	 ยาเสพติด

	 ประสิทธิผล	 สนองตอบต่อความ 
	 ต้องการและความคาดหวังของ 
	 ประชาชนผูร้บับรกิารอย่างแท้จรงิ
4.	มีความรู้สึกที่ดีมีความสุขในการ 
	 ท�างาน	 และสร้างความสมดุลใน 
	 ด้านหน้าทีก่ารงาน	ครอบครวั	และ 
	 สังคม	
5.	เป็นทีร่กัและศรทัธาของประชาชน	 
	 และเพือ่ความผาสกุของประชาชน
6.	มคีณุธรรม	จรยิธรรมในการท�างาน	 
	 (Integrity)

ข้าราชการต�ารวจ	 สภ.นาขยาดต้อง
เป็นต�ารวจที่มีครอบครัวที่ดี	 โดยมี
คุณลักษณะ	ดังนี้
1.	มีครอบครัวที่อยู ่ร ่วมกันอย่างม ี
	 ความสุข	บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
	 พอเพียง	
2.	ห่างไกลอบายมุข	
3.	สร้างความสมดุลในด้านหน้าที่	
	 การงาน	ครอบครัวและสังคม	
4.	มีความสมดุล	มีคุณภาพชีวิต
	 ในการท�างาน	 (Quality	 of	 life	 
	 at	work	place)

ข้าราชการต�ารวจ	 สภ.นาขยาด	 มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	
สามารถปฏิบัติหน ้าที่ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

3.	เป็นต�ารวจมี	
	 ครอบครัวที่ดี

4.	เป็นต�ารวจมี	
	 สุขภาพที่ดี



10 11โรงพักคุณธรรม โรงพักคุณธรรม

ผลเชิงรูปธรรมที่เกิดขึ้น 

	 1.	 สถานีต�ารวจภูธรนาขยาด	 ได้รับหนังสือชมเชยให้เป็นแบบอย่าง

การปฏิบัติงานของสถานีต�ารวจภูธรต่างๆ	 ตลอดจนมีผลคะแนนในระบบ	

e-inspector	 ได้คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 เป็นอันดับท่ี	 1	 ของต�ารวจภูธร

ภาค	9	และส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ(ข้อมลูจากการประชมุบรหิาร	ศปก.ตร. 

ครั้งที่	16/2557)	

	 2.	 สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่มีอยู่เดิม	 ไม่พบปัญหาข้อร้องเรียน	 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและผลการจับกุมดีขึ้น	

	 3.	เจ้าหน้าทีต่�ารวจมคีวามสามคัคร่ีวมมอืกนัมากขึน้	อาคารสถานทีม่ี

ความสะอาดเรียบร้อย	

ผลกระทบต่อพื้นที ่ 

	 จากการด�าเนินงานโรงพักคุณธรรม	 ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความ

เชื่อมั่นและไว้วางใจเจ้าหน้าที่ต�ารวจมากขึ้น	 จนเกิดความร่วมมือของชุมชน

ในเรือ่งการแจ้งเบาะแส	การให้ความช่วยเหลอืในการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	 เช่น	 กรณีการจับกุมคดียาเสพติด	 ตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจของ 

ชาวบ้านในการช่วยปรับปรุงอาคารสถานที่	 เป็นต้น	นอกจากนั้นแล้ว	สถานี

ต�ารวจภูธรนาขยาด	 ยังท�าหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมคนดีในชุมชน 

นาขยาดให้เข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีอีกด้วย	

 

ปัญหำอุปสรรค และวิธีกำรจัดกำร 

	 ปัญหาอปุสรรคทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานในระยะยาว	เนือ่งจากแนวคดิ

ดงักล่าว	ขณะนีเ้ป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจในระดบับคุคลหรอืกลุม่	ซึง่หากมี

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน การโยกย้ายหรือเปลีย่นแปลงผู้ปฏบิตังิาน	อาจจะท�าให้การขบัเคลือ่นพฒันา

โรงพักคุณธรรมไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน	 ซึ่งควรผลักดันให้เป็นงาน 

เชิงนโยบาย	 โดยเสนอแนวคิดโรงพักคุณธรรมต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ

ต�ารวจภูธรภาค	9	

แผนกำรพัฒนำต่อเนื่อง

	 ท�าการศึกษาข้อมูล	 การประเมินผลความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	 

การพัฒนาปัจจัยบ่งชี้การเป็นโรงพักคุณธรรม	 ควบคู่กับการถอดองค์ความรู้

กระบวนการพัฒนา	 รวมถึงศูนย์คุณธรรมควรเป็นองค์กรกลางจากภายนอก

ในการให้รางวัล	 ยกย่องเชิดชู	 และให้การสนับสนุนต่างๆ	 รวมถึงช่วย 

เชื่อมโยงให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายต่อไป

สถำนีต�ำรวจภูธรนำขยำด
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 ดีที่ 1	เป็นต�ารวจที่ดี

 ดีที่ 2	เป็นต�ารวจมีความรู้ที่ดี

 ดีที่ 3	เป็นต�ารวจมีครอบครัวที่ดี

 ดีที่ 4 เป็นต�ารวจมีสุขภาพที่ดี

 ดีที่ 5	เป็นสถานีต�ารวจมีสภาพแวดล้อมที่ดี

 ดีที่ 6	เป็นสถานีต�ารวจมีการบริการที่ดี	

เป้ำหมำย/กำรปฏิบัติ

 ก�าหนดเป้าหมาย 

	 “ต้องส�านึกในการทดแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิด	และต้องเป็นเพื่อน

พึ่งพา	เป็นที่รักและศรัทธาของประชาชน”

 วิธีปฏิบัติ 

	 1.	การผนวกเข้ากับการด�าเนินงานตามนโยบาย	 “โรงพักเพื่อ

ประชาชน”	 ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีอยู ่เดิมของสถานีต�ารวจภูธรทุกแห่ง	 

จึงท�าให้ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน	 แต่เป็นการส่งเสริมให้การด�าเนินงานตาม

ภารกิจบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น	

	 2.	การกระตุน้สร้างขวญัและก�าลงัใจ	ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตังิาน

ตระหนกัถงึการมสี�านกึรกัษ์บ้านเกดิและความเสยีสละในการท�าเพือ่ประโยชน์

ของส่วนรวม	เป็นการพฒันาทีเ่กดิจากภายในของผูป้ฏบิตังิาน	หรอืทีเ่รยีกว่า	

เป็นการระเบิดจากข้างใน

	 3.	การเป็นแบบอย่างที่ดี	 จนท�าให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจผู้ปฏิบัติงานเกิด

การยอมรับและให้ความร่วมมือ	

สรุปแนวทำงกำรพัฒนำสถำนีต�ำรวจภูธรนำขยำด

ให้เป็นโรงพักคุณธรรม

ท�ำไมต้องส่งเสริมโรงพักคุณธรรม

	 ปัญหาต่างๆ	 การขาดความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 สถานที ่

สกปรก	 การขาดความเอาใจใส่ประชาชน	 และปัญหาข้อร้องเรียนเหล่าน้ี 

น�ามาซึง่ภาพลกัษณ์ด้านลบของต�ารวจในสายตาชาวบ้าน	ท�าให้ชาวบ้านขาด 

ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

โรงพักคุณธรรม คืออะไร

		 แนวคิดการขับเคล่ือนโรงพักคุณธรรมนั้น	 คือการน�าเอาความทุกข์ 

หรือความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นตัวตั้งและภารกิจหน้าที่ของต�ารวจ 

ในการบ�าบดัทกุข์บ�ารุงสุข	ว่าจะท�าอย่างไรให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ต่อพีน้่องประชาชน	รวมทัง้การแก้ปัญหาของโรงพกัทีเ่คยมอียูเ่ดมิ	โดยใช้หลกั

คุณธรรมเป็นฐานของการพัฒนา

“ธรรมนูญโรงพักคุณธรรม” 

เครื่องมือส�ำคัญที่สร้ำงเสริมให้เกิดควำมส�ำเร็จ

	 สถานตี�ารวจภธูรนาขยาดได้ร่วมกนัก่อรปูความคดิ	โดยเอาความทกุข์

ของประชาชนเป็นตัวตัง้แล้วก�าหนดเป้าหมายในการขบัเคลือ่น	โดยได้ร่วมกัน

ก�าหนดทศิทางการพฒันาและขับเคลือ่นโรงพกัคณุธรรม	เป็น	ธรรมนญูโรงพกั

คุณธรรม 6 ดี
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ผลกำรเปลี่ยนแปลง

 •	 เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจมีความสามัคค ี

	 	 เพิม่ขึน้

 •	 ความสุขเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการท�างานเพิ่มขึ้น

 •	 เรื่องร้องเรียนลดลง	ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น

 •	 ความเช่ือมั่นของชาวบ้านในพื้นที่	 น�ามาซึ่งความร่วมมือในการ 

	 	 ปฏิบัติงาน	ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้น

 •	 ได้รับค�าชมเชย	ยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัด

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

 •	 การเป็นแบบอย่างของผู้น�า

 •	 การคิดเชิงกลยุทธ์	บูรณาการกับการด�าเนินงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว

 •	 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ข้อมูล

พันต�ารวจโทบรรเทิง เหล่าเจริญ หัวหน้าสถานีต�ารวจภูธรนาขยาด

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่ 	 2/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1		 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดองค์กรคุณธรรม 
โรงพักคุณธรรม (สถำนีต�ำรวจภูธรนำขยำด)



16 โรงพักคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
 

	 ศนูย์คณุธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากับดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวัตกรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุ่มท่ีมุง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง



ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video



องค์ความรู้ ชุดส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่

ชุมชนคุณธรรมชุมชนคุณธรรม



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ท่ี	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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แรงบันดำลใจ หลักคิด ในกำรด�ำเนินงำน

ท�ำไมต้องส่งเสริมชุมชนคุณธรรม

		 การปรบัตวัของชมุชนภายใต้กระแสโลกาภวิฒัน์	สงัคมเปลีย่นไปอย่าง

รวดเร็ว	ท�าให้การปฏิบัติในวิถีของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ประชาชน

ต่างยึดหลักความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเป็นส�าคัญ	สังคมเกิดความเป็น

ปัจเจกชนมากขึ้น	ผู้คนคิดถึงตัวเองมากกว่าส่วนรวม	ความส�านึกในบาปบุญ

คุณโทษ	 ก็ลดค่าลงมาเป็นเพียงความรู้สึกที่จะท�าหรือไม่ท�าตามกฎหมาย

เท่านัน้	ซึง่บางเร่ืองอาจเป็นความไม่เหมาะสม	หรือไม่ดงีาม	แต่ผู้คนก็ไม่รู้สกึว่า 

เป็นความผิด	 เพราะพฤติกรรมบางอย่างไม่มีบัญญัติในกฎหมาย	 เช่น	 

การไม่ดูแลพ่อแม่	 การไม่เคารพผู้ใหญ่	 การมีกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม	 

การแต่งกายไม่สุภาพเข้าไปในสถานที่ส�าคัญทางศาสนา	 การมีกิจกรรม 

ในชีวิตที่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น	เป็นต้น	

	 	“คณุธรรม”	คอื	หลกัยดึในการอยูร่่วมกัน	ภายใต้สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง

อย่างต่อเนื่อง	โดยศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เชื่อมั่นว่า	ชุมชนจะต้อง

เป็นแกนหลกัในการจดัการตนเองให้ได้บนฐานการพฒันาทีใ่ช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้	

(AREA	BASED)	นอกจากมิติด้านความสามารถแล้ว	ยังต้องมีมิติด้านความดี

และความสุข	จึงจะเกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขอย่างแท้จริง	

	 นอกจากนั้น	 “ความสุข”	 นับเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและการ

ท�างานทุกอย่างของมนุษย์ที่ทุกคนปรารถนา	ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากความ

สามารถเพียงอย่างเดียว	 ความสุขที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนฐานแห่งคุณธรรม 

ความดี	ซึ่งเป็นแก่นแท้ของชีวิต	และจะน�าพาชีวิตไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง	

ชุมชนคุณธรรม
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ชุมชนคุณธรรม หมำยถึง

	 ชุมชนท่ีมีกระบวนการพัฒนาโดยเน้นฐานคุณธรรม	 ความดี	 ให้เกิด

จิตส�านกึและพฤตกิรรมความพอเพยีง	ยดึประโยชน์ส่วนรวม	สูส่งัคมสนัตสิขุ	

องค์ประกอบควำมเป็นชุมชนคุณธรรม

	 องค์ประกอบส�าคัญ	ของการเป็นชุมชนคุณธรรม	ประกอบไปด้วย	

 1. มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน	 เป็น

ชุมชนท่ียดึประโยชน์สขุร่วมกนัเป็นเป้าหมายการพฒันา	ไม่มุง่การเอาเปรยีบ

และเบียดเบียนกันและกัน	 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	

และหมู่คณะ	

 2. แก้ไขปัญหาโดยใช้หลกัคณุธรรม	เมือ่มปัีญหาใดๆ	เกดิขึน้ในชมุชน	

ได้ใช้หลักคุณธรรม	การปรึกษาหารือ	แก้ไขปัญหาร่วมด้วยกับการแก้ไขปัญหา

ด้วยกฎหมายบ้านเมือง	

 3. มีกติกาหรือธรรมนูญชุมชนที่ปฏิบัติร ่วมกัน	 มีการก�าหนด

กติกา	 ระเบียบปฏิบัติ	 หรือธรรมนูญความสุขชุมชน	 ที่เห็นพ้องต้องกันหรือ 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร	ไว้เป็นหลกัก�ากบั	จดัระบบ	ระเบยีบชมุชน	และสร้างเป็น 

ภูมิคุ้มกันที่ดีงาม	

 4. มจีติส�านกึและพฤตกิรรมทีม่คีณุธรรมเป็นหลกั	ในการยดึถอืปฏบิตัิ

ร่วมกัน	เช่น	ความสามัคคี	มีวินัย	ความซื่อตรง	พอเพียง	จิตอาสา	

 5. มรีปูธรรมความส�าเรจ็ทีเ่หน็ได้ เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ต้นทนุความด ี

ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน	 ครอบคลุม	 ขยายไปทุกที่	 ทั้งในรูปแบบของบุคคล	

ครอบครัว	กลุ่มองค์กร

 6. มกีารส่ังสม ถ่ายทอด สบืต่อคนรุน่ต่อๆ ไป	ชมุชนได้มกีารถ่ายทอด

ความดีนั้นไปสู่คนรุ่นต่อๆ	ไป	ให้ยึดถือปฏิบัติกันมาต่อเนื่อง	

 7. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างบ้าน วัด(ศาสนา) โรงเรียน	ในลักษณะ	

บวร./บรม.	มลัีกษณะการร่วมมอืทีด่	ีระหว่างองค์กรศาสนา	สถาบนัการศกึษา	

ชุมชน	โดยปราศจากการแข่งขันหรือท�างานเชิงเดี่ยว	

หลักกำรส�ำคัญของชุมชนคุณธรรม

 1. ละชัว่ ท�าด ีกลวับาป	ชมุชนยดึมัน่ปฏบิตัติามหลกัธรรมทางศาสนา	

คือ	 การละเว้นการท�าสิ่งที่ไม่ดี	 ท�าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สุข	 อาทิ	 พระพุทธ

ศาสนา	 มีค�าสอนหลักสรุปได้	 3	 ประการ	 คือ	 การไม่ท�าบาปหรือไม่ท�าให้ 

ผู้อื่นเดือดร้อน	(สัพพะปาปัสสะ	อะกะระณัง)	ท�าความดี	หรือ	ท�าประโยชน์

สุขส่วนรวม	 (กุสะลัสสูปะสัมปทา)	 และการท�าจิตใจให้ผ่องใส	 ดีงาม	 

(สะจิตตะปริโยทะปะนัง	)	

กระบวนกำรในกำรด�ำเนนิงำน/กจิกรรมหลกัทีใ่ช้ในกำรขบัเคลือ่น

มีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกันของชุมชน 

แก้ไขปัญหาโดยใช้หลัก
คุณธรรม

มีกติกาหรือธรรมนูญ
ชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกัน

มีจิตส�านึกและ
พฤติกรรมที่มีคุณธรรม

เป็นหลัก

มีรูปธรรมความส�าเร็จ
ที่เห็นได้ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

มีความร่วมมือที่ดี
ระหว่างบ้าน วัด(ศาสนา) 

โรงเรียน ในลักษณะ 
บวร./บรม. 

มีการสั่งสม ถ่ายทอด
สืบต่อคนรุ่นต่อๆ ไป
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 2. หลักแห่งความไม่ประมาท	 ชุมชนด�ารงวิถีอยู่ในหลักแห่งความ 

ไม่ประมาท	เริ่มจากการไม่ท�าสิ่งที่ไม่ดีระดับบุคคล	ครอบครัว	มาสู่การท�าดี

ระดับบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่าง 

ไม่ประมาท	 ไม่รอให้ความเสียหายเกิดขึ้น	 โดยท่ีไม่ลงมือท�าอะไรเลย	

สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกัน	และ

พอประมาณ	

 3. หลักเมตตาธรรม	 ชุมชนด�าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความหวังดี

ต่อกัน	ทั้ง	3	ด้าน	คือ	

  •	เมตตากายกรรม		คอื		คนในชมุชนได้ช่วยเหลอืกิจธรุะของผูอ้ืน่	

หรือหมู่คณะ	ด้วยความเต็มใจ	

  •	เมตตาวจกีรรม		คอื		คนในชุมชน	ได้ช่วยบอกสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

สั่งสอน		แนะน�า	ตักเตือนด้วยความหวังดี		

  •	เมตตามโนกรรม		คือ		คนในชุมชน	เป็นคนที่ตั้งจิตปรารถนาดี

คิดท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน	

 4. หลักแห่งการพึ่งพาตนเอง	 ชุมชนยึดมั่นในหลักการด�าเนินชีวิตท่ี

ไม่รอคอยให้ใครมาช่วยเหลือหรือรอรับจากภายนอกเท่าน้ัน	 มีการด�าเนิน

กิจกรรมชุมชนท่ีเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	 ก่อนแสวงหาการช่วยเหลือ

จากภายนอก	

กระบวนกำรเสริมสร้ำงชุมชนคุณธรรม

	 การสร้างให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรม	 มีกระบวนการส�าคัญต่อเนื่อง	 7	

ขั้นตอน	ที่สามารถน�าไปปรับใช้กับทุกชุมชน	ดังนี้

 1. ค้นหาความจริงของพื้นที	่ชาวชุมชนร่วมกันค้นหา	ทบทวนต้นทุน

ทางสังคม	 (ต้นทุนความดี)	 ทั้งด้านคน	 องค์กร	 ภูมิปัญญา	 วัฒนธรรม	 

สิ่งแวดล้อม	 พร้อมทั้งประเมินปัญหา	 ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

โดยการส�ารวจข้อมูล	การจัดท�าผังชุมชน	แผนที่เดินดิน	แผนที่ความดี	และ

ปฏิทินความดี	เป็นต้น	

 2. ต้ังเป้าหมายการเปล่ียนแปลง	 ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย	 ปัญหาที่

อยากแก้	ความดทีีอ่ยากท�า	ซึง่จะท�าให้ทกุภาคส่วนเหน็เป้าหมายร่วมกนั	และ

ก�าหนดรปูธรรมความส�าเร็จทีจ่ะท�าได้จริง	ในเป้าหมายแต่ละด้าน	ในขัน้นีจ้ะ

สามารถรู้จักเจ้าภาพงานแต่ละด้านชัดเจน	

 5. หลักแห่งการให้และการแบ่งปัน		 คนในชุมชนเมื่อได้สิ่งใดมาโดย

ชอบธรรมแม้เป็นของเลก็น้อย		กไ็ม่หวงไว้แต่ผูเ้ดยีว		น�ามาแบ่งปัน	ช่วยเหลอื	

เฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน	

 6. หลักแห่งวินัย		 คนในชุมชนมีความประพฤติสุจริตดีงาม	 ถูกต้อง

ตามกฎกติกา	 หรือธรรมนูญชุมชน	 ไม่ท�าตนให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือ

หมู่คณะ

 7. หลักแห่งการเรียนรู้อย่างเท่าทัน		 คนในชุมชนยึดมั่นในหลักการ

เรียนรู้	 ที่จะน�าไปสู่ความสิ้นทุกข์	 หรือแก้ไขปัญหา	 โดยการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้	จนมีความเห็นชอบร่วมกัน		ในข้อที่เป็นหลักการส�าคัญ	
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 ธรรมนูญความสุขชุมชน	 คือ	 หลักก�ากับการท�างานและการใช้ชีวิต 

ร่วมกันของคนในชุมชน	 เป็นเสมือนกติกาการอยู่ร่วมกัน	 รวมถึงการจัด

ระเบียบ	ระบบการท�างานของผู้คนในชุมชน	ท้องถิ่นนั้นๆ	ให้ชัดเจนร่วมกัน	 

เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย	 ความอยู่เย็นเป็นสุขที่พึงปรารถนาของชุมชน	 ทั้งนี	้ 

การจัดท�าธรรมนูญความสุขชุมชน	ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่	

 3. ออกแบบวิธีการและกลไกการด�าเนินงาน	 ร่วมกันก�าหนดวิธีการ

ส�าคญัท่ีจะน�าไปสูก่ารบรรลผุล	โดยทบทวนกจิกรรมทีม่อียูเ่ดมิว่า	มดีพีอทีจ่ะ

ท�าให้รปูธรรมความส�าเร็จทีต่ัง้ไว้เป็นจริงได้หรือไม่	หรอืมกีจิกรรม	โครงการใด	 

ที่ชุมชน	ท้องถิ่น	ท�าอยู่แล้วที่จะสามารถตอบสนองเป้าหมายความส�าเร็จได้	

โดยสามารถก�าหนดเป็นธรรมนูญความสุขชุมชนของตนเองขึ้นมาเป็นหลัก

ก�ากับและจัดระบบกลไกทีมงานรับผิดชอบต่อการด�าเนินการ	

 4. ลงมือปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิต	 ชุมชนปฏิบัติตามข้อตกลง	 แผนงาน	 

ที่วางไว้	จนเป็นวิถีชีวิต	เป็นปกติสุขของชุมชน	

 5. ถอดบทเรียนความส�าเร็จ	 ชุมชนน�าความก้าวหน้าท่ีเกิดข้ึน	 มาสู่ 

การถอดบทเรียน	 ประเมินผลสิ่งที่เกิดข้ึน	 เพื่อขยายความส�าเร็จนั้นไปสู ่

ชาวบ้านอย่างกว้างขวาง	และน�าไปสู่การจัดการความรู้	ผลิตเป็นองค์ความรู้

ในรูปแบบต่างๆ	หรือสื่อสาร	ถ่ายทอด	

 6. ชื่นชมยกย่อง	 เมื่อเห็นความส�าเร็จ	 ก็จัดให้มีการชื่นชม	 ยกย่อง	 

ให้ก�าลังใจ	หรือสื่อสารเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะต่อไป	

 7. เชื่อมโยงเครือข่าย ขยายผล ความส�าเร็จในจุดเดียว	 ไม่สามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องได้	การเชื่อมโยงให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรม	

ขยายผลออกไปเป็นเครือข่าย	จะท�าให้ชุมชนมพีลงัทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลง	

เครื่องมือส�ำคัญในกำรส่งเสริมชุมชนคุณธรรม

 แผนชีวิตชุมชน	คือ	กระบวนการเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	

โดยมุ่งเป้าหมาย	 ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนในชุมชน	 ด้วยแนวทาง 

การด�าเนินงานเองเป็นหลัก	 การร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรอื่นภายนอก	

และการเสนอขอรับการสนับสนุนจากภายนอก	 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดการ

ด้วยตนเองได้

 แผนที่ความดี	 คือ	 กระบวนการที่ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาต้นทุนทาง

สังคมของตนเอง	 (ทุนความดี)	 อาทิ	 คนดี	 ภูมิปัญญาที่ดี	 วัฒนธรรมที่ด	ี 

กลุม่องค์กรทีด่	ีสิง่แวดล้อมทีด่	ีแหล่งเรยีนรูต่้างๆ	แล้วน�ามาสูก่ารจดัท�าแผนที่

ของชมุชน	ทีปั่กหมดุต้นทนุความดไีว้	และส่งเสรมิจดัการความรูจ้ากสิง่เหล่านี้	 

เพื่อน�ามาสู่การต่อยอด	 ขยายผล	 และสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 

รวมถึงการสร้างจิตส�านึกในการมองเห็นคุณค่าของชุมชน

 ปฏิทินความดี	 คือ	 การจัดท�าช่วงเวลาแห่งกิจกรรมอันดีงามที่ชุมชน

นั้นๆ	ได้ด�าเนินการร่วมกัน	ทั้งกิจกรรมด้านความเชื่อ	ศาสนา	กิจกรรมหลัก

ของกลุ่มองค์กรต่างๆ	และกิจกรรมกลางของชุมชน	เพื่อรวบรวมเป็นปฏิทิน

ชีวิตของชุมชน	 น�าไปสู่การสร้างโอกาสเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม	 

การรักษาเรื่องราวที่ดีงามนั้นไว้	และขยายผลต่อสังคมภายนอก	
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	 1.	ประชาชนในชุมชน	ท้องถิ่นนั้นๆ	มีระดับจิตส�านึกและพฤติกรรม

ในการอยู่ร่วมกันเป็นไปในทางที่ดีขึ้น	 ก่อให้เกิดส�านึกรักชุมชนท้องถ่ิน 

มากขึ้น	เพราะกระบวนการจัดท�านั้น	ส่งผลให้คนที่เข้าร่วมเรียนรู้คุณค่าและ

เอกลักษณ์ท้องถิ่น	 ท�าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ	 และเกิดความมุ่งมั่นท่ีจะ

ปฏิบัติตามสิ่งที่ชุมชนก�าหนดขึ้นร่วมกันให้เป็นวิถี	

	 2.	เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยใช้มิติด้านคุณธรรม 

มากขึ้น	ทั้งนี้	ก่อนที่ปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยความรุนแรง	หรือบ้างก็จบ 

ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย	 ชุมชนอาจใช้มิติคุณธรรมความดี	 ใช้การ

ประนีประนอม	 เจรจาเพื่อการแก้ไขปัญหามากข้ึน	 ปัญหาก็อาจลดความ

รุนแรงต่อกันลง

	 3.	ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน	 (ต�าบล)	 ทั้ง

องค์กรชุมชน	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	

และสมาชิกชุมชน	 ซึ่งได้มีส่วนร่วมเข้ามาคิดและลงมือท�า	 โดยไม่แยกฝ่าย	 

ไม่แยกสี	มีเจตนาร่วมกัน	คือ	ท�าอย่างไรให้คนในท้องถิ่นของตน	อยู่อย่างมี

ความสุขบนฐานแห่งคุณธรรมความดี	

	 4.	ปัญหาทางสังคมลดลง	 เช่น	 อาชญากรรม	 ปัญหาความไม่สงบ	

สถิติอุบัติเหตุ	ต่างๆ	เหล่านี้จะลดลง	เพราะชุมชนส่วนใหญ่ตั้งมั่นอยู่ในหลัก

คุณธรรมความดี	ปัญหาและคดีต่างๆ	จึงลดลง	

	 5.	ชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรม

ข้อมูล

นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ 

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่ 	 3/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1		 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ 
ชุมชนคุณธรรม
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ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
 

	 ศนูย์คุณธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากับดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวัตกรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุ่มท่ีมุง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง



ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video



ที่ว่าการ อำาเภอ

(การขับเคลื่อนคุณธรรม
จากองค์กรสู่ระดับพื้นที่)  

อำาเภอคุณธรรมอำาเภอคุณธรรม

องค์ความรู้ ชุดส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ที่	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมท้ังกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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แรงบันดำลใจ หลักคิด ในกำรด�ำเนินงำน

ที่ว่าการ อำาเภอ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 เมื่อโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	 ด�าเนินงาน

โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม	 จนเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์	 และได ้

ขยายผลมาสูโ่รงพยาบาลบางมลูนาก	ในการพฒันาเป็นโรงพยาบาลคณุธรรม	

เป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของคณะผู้ศึกษาดูงานมากมายจาก

ทั่วประเทศ	

 

	 จากทุนความดีที่เกิดขึ้น	 หัวหน้าส่วนราชการในอ�าเภอบางมูลนาก

จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอด	 น�ารูปแบบการท�าโรงเรียนคุณธรรม	 มาขยายผล

เป็น	 “อ�าเภอคุณธรรม”	 โดยการขับเคลื่อนในระดับอ�าเภอ	 ซึ่งได้รับความ 

ร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคธรุกจิ	และภาคเอกชน	โดยการน�าของ 

นายพยนต์	 อัศวพิชยนต์	 นายอ�าเภอบางมูลนาก	 และหัวหน้าส่วนราชการ 

ในอ�าเภอบางมูลนาก	ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม

เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนอ�าเภอคุณธรรม	 เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	 พ.ศ.2556	 

นบัเป็นจดุเร่ิมต้นการด�าเนินการอ�าเภอคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรม	ต้ังแต่น้ันมา

 

อ�ำเภอคุณธรรม หมำยถึง 

	 “อ�าเภอที่มีกระบวนการสนับสนุน	 ส่งเสริมให้ราชการส่วนภูมิภาค	

ราชการส่วนท้องถ่ิน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคธุรกิจ	 ฝ่ายศาสนา	 และทุก 

ภาคส่วนของอ�าเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ 

ในการพัฒนาความดีงามในรูปแบบต่างๆ	 โดยมีหลักส�าคัญในการท�างาน 

ร่วมกัน	 ท่ีเรียกว่า	 คุณธรรมร่วม	 หรืออัตลักษณ์	 ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม

และความสมัครใจ	 รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการเชื่อมโยงประสานงานจากทุก 

ภาคส่วน	ในการท�างานและขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

อำ�เภอคุณธรรม
(ก�รขบัเคลือ่นคณุธรรมจ�กองคก์รสูร่ะดบัพืน้ที)่  
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หลักกำรส�ำคัญของอ�ำเภอคุณธรรม คือ

	 1.	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

	 2.	สมัครใจให้ทางเลือก

	 3.	เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน	

	 4.	เริ่มท�าที่ตนเอง

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำรอ�ำเภอคุณธรรม 

	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	ได้ให้

แนวทางในการด�าเนินการอ�าเภอคุณธรรมไว้	6	ขั้นตอน	ดังนี้

	 1.		ปลุก	ผู้บรหิารระดบัสงู	น�านโยบายนายอ�าเภอ	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	หัวหน้าส่วนราชการ	ภาคประชาคม	ภาคธุรกิจ	รวมถึงฝ่ายศาสนา	

ร่วมกันด�าเนินการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนอ�าเภอคุณธรรม	

และประกาศหรือด�าเนินการให้เป็นนโยบายหลักของอ�าเภอ	 รวมถึงการ 

ปลุกให้ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัว	 เรียนรู้	 และท�าความเข้าใจร่วมกัน	 ผ่าน

กระบวนการต่างๆ	เช่น	การประชุม	การจดัสมัมนา	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

แบบมีส่วนร่วม	(work	shop)	และการศึกษาดูงาน	เป็นต้น	

 

	 2.	ประมวล	 ร่วมกันแสวงหาพฤติกรรมของคนในอ�าเภอจากการ

สอบถามไปยังกลุ่มต่างๆ	 ให้ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีอยากให้

คนในอ�าเภอมีพฤติกรรมดังกล่าว	และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ไม่ต้องการ

ให้คนในอ�าเภอเป็น	เพื่อจะน�ามาก�าหนดเป็นพฤติกรรมหลัก	ให้คนในอ�าเภอ

ประพฤติปฏิบัติตาม	“อัตลักษณ์”	ที่ยึดมั่น	

	 3.	เปลี่ยน	เปลี่ยนพฤติกรรมพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในข้อสอง 

เป็นอัตลักษณ์	 หรือหลักคุณธรรม	 3	 ข้อ	 ที่จะเป็นพื้นฐานในการท�างาน 

ร่วมกันในสังคมต่อไป	 เป้าหมายของอัตลักษณ์ต้องการให้คนมีคุณธรรม	 

โดยการตระหนักถึงคุณธรรมที่จะช่วยให้คนหรือองค์กรเกิดความสุข	 เป็นที่

ยดึเหนีย่วจติใจ	เมือ่มคีณุธรรมยดึเหนีย่วกจ็ะรูว่้าต้องปฏบิตัแิละมพีฤตกิรรม

อย่างไรทีค่วรกระท�าเพือ่สะท้อนตวัตนออกไป	ให้มคีวามเข้าใจตรงกนั	ยอมรบั

เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ร่วมกัน

 

	 4.	แปลง	แปลงคณุธรรม	หรอือตัลกัษณ์	3	ข้อเป็นพฤตกิรรมบ่งชี	้หรอื	

พฤติกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในอ�าเภอและหน่วยงาน	หรือมีการรวมกลุ่ม

ระหว่างหน่วยงาน	ร่วมกันจัดท�าโครงงานคุณธรรม	 (Moral	Projects)	จาก

แนวคิด	 “ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	 ซึ่งจะได้เป็นประเด็นปัญหา

ในการแก้ไขร่วมกัน	

 

	 5.	ประกาศ	มกีารประกาศและปฏญิาณในสิง่ทีท่กุฝ่ายได้จดัท�าร่วมกนั	 

เพื่อขับเคลื่อนอ�าเภอคุณธรรม	 รวมถึงการจัด	 “ตลาดนัดความดี”	 ซ่ึงเป็น 

เวทีชื่นชม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เชื่อมโยง	ให้เห็นถึงโครงงานคุณธรรมที่แต่ละ

ฝ่ายได้ร่วมมือด�าเนินการ	 และมีกิจกรรมเรื่องเล่าความดีที่สอดคล้องกันกับ

อัตลักษณ์ของอ�าเภอ	

 

	 6.	ประเมินผล	 จากการติดตามผลของโครงงานคุณธรรมในประเด็น

ต่างๆ	 ต้ังแต่การด�าเนินการตลอดจนถึงพฤติกรรมบ่งชี้ที่ได้ประกาศไว้	 

โดยประเมินจากความสุข/ความพึงพอใจของประชาชน	 และจากความ

ส�าเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ผ่านการด�าเนินการร่วมกันจากคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนอ�าเภอคุณธรรมที่ได้มาจากทุกภาคส่วน	ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

กระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน/กิจกรรมหลัก

ที่ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อน
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กิจกรรมที่ด�ำเนินกำร 

 1. จัดอบรมแกนน�าคุณธรรมภาคีเครือข่าย	 เรียนรู้การท�าโครงงาน

คุณธรรมในแนวคิดที่เปิดกว้าง	“ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากท�า”	โดยผู้

เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน	ได้แก่	บคุลากรโรงพยาบาลบางมลูนาก	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 แกนน�ากลุ่มต่างๆ	 จิตอาสา	 ชมรมต่างๆ	 ท่ีท�าการ

ปกครองอ�าเภอบางมูลนาก	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยมีวิทยากรจาก

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	

 2. การเสริมก�าลังใจจากบุคคลส�าคัญของประเทศ	 ศาสตราจารย์

เกยีรตคิณุ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	และนายปราโมทย์	โชติมงคล	

อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “องค์กร

คุณธรรม	 สังคมคุณธรรม”	 ให้กับหัวหน้างานส่วนราชการของจังหวัดพิจิตร	

หัวหน้างาน	แกนน�าต่างๆ	ในอ�าเภอบางมูลนาก	

 3. การจัดตลาดนัดความดี โดยเชิญภาคีต่างๆ	เข้าร่วมน�าเสนอ	และ

จัดนิทรรศการ	

 4. การติดตามสรุปกิจกรรม	รายไตรมาส	ทุกๆ	3	เดือน	

 5. การปรับปรุง	แผนการด�าเนินงานอ�าเภอคุณธรรมในปีถัดไป

5 เมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี

	 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด�าเนินงานตามแนวทางและกิจกรรม 

ส่งเสริมความดี	 คือการเกิดเมล็ดพันธุ ์แห่งความดีงอกงามในอ�าเภอนั้น	 

ถ้าเราพบ	 5	 เมล็ดพันธุ ์แห่งความดีเหล่านี้ที่อ�าเภอใด	 แสดงให้เห็นว่า 

อ�าเภอนัน้ก�าลงัด�าเนนิการอ�าเภอคณุธรรมอย่างเป็นรปูธรรม	ซึง่	5	เมลด็พนัธุ์

แห่งความดีนี้	ได้แก่

	 1.	การรวมพลังแกนน�าขับเคลื่อน	 มีคณะกรรมการระดับอ�าเภอจาก

ทุกภาคส่วน	ประชุม	ท�าแผนปฏิบัติ	และติดตาม

	 2.		“อัตลักษณ์”	ของอ�าเภอซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	

แล้วยึดถือเป็นค่านิยมร่วมที่ยั่งยืน	ด้วยการน�าไปปฏิบัติ	

	 3.	มีโครงงานคุณธรรม	 “ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	 

ของหน่วยงานต่างๆ	 หรืออาจมาจากปัญหาสาธารณะ	 หรือประเด็นที่สนใจ

ร่วมกัน

	 4.	มีตลาดนัดความดี	 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอโครงงานคุณธรรม	 หรือ 

เรื่องเล่าความดี	เผยแพร่กิจกรรมแบ่งปันความรู้

	 5.	เกิดกัลยาณมิตรและขยายเครือข่ายภายนอก	 ที่สนับสนุนและ 

ให้ก�าลังใจในการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง	

กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน 

 • ภำคีเครือข่ำยด้ำนสำธำรณสุข

	 หน่วยงานต่างๆ	 ในอ�าเภอได้น�าแนวคิดดังกล่าวไปขับเคลื่อน 

เชิงนโยบาย	 เช่น	 โรงพยาบาลบางมูลนาก	 ได้พัฒนาเข้าสู่การขับเคลื่อน	

“โรงพยาบาลคุณธรรม”	 ซ่ึงในขณะน้ัน	 นายแพทย์ณรงค์	 สหเมธาพัฒน์	

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เห็นว่าแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นแนวคิด

ท่ีสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน	 จะท�าให้การท�างานของโรงพยาบาล
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บางมูลนากตอบสนองกับความต้องการของประชาชนและส่วนรวมได้ดีขึ้น	

จึงได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ	 ในกระทรวงสาธารณสุข	 ด�าเนินการ

พัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทาง	6	ขั้นตอนสู่การด�าเนินงานอ�าเภอคุณธรรม

 • ภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ

	 มีการขยายแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมไปสู่โรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด

พิจิตร	ทั้งโรงเรียนเอกชน	วิทยาลัยอาชีวะ	การศึกษานอกโรงเรียน	เป็นต้น	

 • ภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรปกครอง และหน่วยงำนอื่นๆ

	 ขยายแนวคิดสู่จังหวัดคุณธรรม	 และอ�าเภอทุกแห่งในจังหวัดพิจิตร	

อบต.	 หรือท้องถิ่นคุณธรรม	 องค์กรชุมชนคุณธรรม	 ชุมชน	 ต�าบลคุณธรรม	

หน่วยงานอื่นๆ	ขยายเข้าสู่ภาคธุรกิจ	เช่น	โรงสีคุณธรรม	โรงพยาบาลเอกชน	

ด้วยการจัดต้ังคณะท�างานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือน	 และประกาศเป็น

วาระขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า	 60	 องค์กร	 

ร่วมจัดงานสมัชชาจังหวัดคุณธรรม	 คร้ังที่	 1	 ข้ึน	 ณ	 โรงเรียนบางมูลนาก

ภูมิวิทยาคม	 ในวันที่	 7	 กันยายน	 2558	 มีการบันทึกความร่วมมือระหว่าง

ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	กับ	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	หัวหน้าส่วน

ราชการระดบัจงัหวดั	ตวัแทนภาคเอกชน	หอการค้าจงัหวดั	ภาคประชาสงัคม	

ชมรมคนรักในหลวง	 เครือข่ายเด็กเยาวชน	 ชมรมผู้สูงอายุ	 ชมรมคนพิการ	

สื่อ	 โรงเรียนเอกชน	 เครือข่ายศาสนาเข้าร่วมงาน	 และเป็นภาคีร่วมจัดงาน	 

เพื่อร่วมขับเคลื่อนพิจิตรให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

ผลกระทบเชิงพื้นที่

เกิดกำรขับเคลื่อนจำกอ�ำเภอคุณธรรม สู่จังหวัดคุณธรรม

	 ขณะที่อ�าเภอบางมูลนากมีโรงเรียนและโรงพยาบาลท่ีด�าเนินงาน

องค์กรคุณธรรมไปแล้วเป็นทุนส�าคัญ	 และก�าลังด�าเนินงานอ�าเภอคุณธรรม	

ก็ได้มีแนวคิดขยายเครือข่ายออกไป	 เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกันและ

กัน	 เช่น	 หาแนวร่วม	 อบต.คุณธรรม	 โรงเรียนและโรงพยาบาลคุณธรรม 

ในพื้นที่อื่นๆ	รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	โดยมีศูนย์คุณธรรมเป็น 

ผู้ร่วมขับเคลื่อน	หารือภาคประชาสังคมซึ่งมีความเข้มแข็งมาก	ได้แก่	ชมรม

คนรักในหลวง	 ชมรมผู้สูงอายุ	 โดยมี	 นายสุรเดช	 เดชคุ้มวงศ์	 แกนน�าคน

ส�าคัญของภาคประชาสังคม	เป็นแกนน�ากลุ่มในการร่วมกันขับเคลื่อน	

	 บุคคลส�าคัญในการขับเคลือ่นจงัหวัดคณุธรรม	คอื	ผูว่้าราชการจงัหวดั

พิจิตรในขณะนั้น	 (นายสุรชัย	 ขันอาสา)	 ได้เริ่มขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
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จากโรงเรียน
คณุธรรมสูโ่รง
พยาบาล/ท้อง
ถิ่นคุณธรรม	
แ ล ะอ� า เ ภ อ
คุณธรรม

ประกาศวาระ 
จังหวัด
คุณธรรม

MOU/	
จัดกลไก
โครงสร้าง
เชื่อมโยง
องค์กร/
หน่วยงาน

เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา
และประกาศ
หลักคุณธรรม
ร่วม

ส่งเสริม
คุณธรรม	
ความดี

ขั บ เคลื่ อน
จากปัญหา
ที่ อยากแก	้
ค ว า ม ดี ที่
อยากท�า	
11	เครอืข่าย

จัดตั้งคณะ
ท�างาน	
11	เครือข่าย

ทกุหน่วยงาน
ด�าเนินการ
ของตนเอง

สมัชชา
คุณธรรม
จังหวัดพิจิตร	 
ครั้งที่	1	เมื่อ	
7	กันยายน	
2559	เกิดข้อ
ตกลง	MOU	
และประกาศ
เจตนารมณ์	
11	เครือข่าย

มอบ
นโยบาย/
จัดเวที
เชื่อมโยง
คณะท�างาน
ทุกชุดศึกษา
ดูงาน/
ฝึกอบรม

จัดแผน
บูรณาการ	
การขับเคลื่อน
สงัคมคุณธรรม	
จังหวัดพิจิตร

เวทีเสนอ
ความก้าวหน้า
ผลการ
ด�าเนินงาน	
11	เครือข่าย

จัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์
คุณธรรม
จังหวัดพิจิตร

ทกุหน่วยงาน
ด� า เนินการ
ของตนเอง

สมัชชาคุณธรรม
จังหวัดพิจิตร	
ครั้งที่	2	
วันที่	28	-	29	
กรกฏาคม	2559

ระยะที่ 1 ก่อรูปจังหวัดคุณธรรม
2556-2557

ระยะที่ 2 เริ่มต้นการขับเคลื่อน
2558

 ระยะที่ 3 น�าสู่การปฏิบัติ

		 ต่อมา	นางฉัตรพร	ราษฎร์ดุษดี	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	(กันยายน	

2559	 ถึงปัจจุบัน)	 ได้มีนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่องอย่าง 

เข้มแข็ง	 โดยจัดต้ังกลไกภาครัฐเข้ามาหนุนเสริมเครือข่ายคุณธรรมและ

ก�าหนด	 “ปัญหาท่ีอยากแก้	 และความดีที่อยากท�า”	 ของแต่ละเครือข่าย	 

(รวม	 11	 เครือข่าย	 ได้แก่	 1.เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม	 2.เครือข่าย 

โรงพยาบาลคณุธรรม	3.เครอืข่ายอ�าเภอคณุธรรม	4.เครอืข่ายชมุชนคณุธรรม	

5.เครือข่ายเด็กและเยาวชน	 6.เครือข่ายศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 

7.เครือข่ายคนพิการ	 8.เครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรม	 9.เครือข่ายนักสื่อสาร

คณุธรรม	10.เครอืข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่คณุธรรม	และ	11.เครอืข่าย 

เกษตรกรคุณธรรม)	 แบ่งภารกิจความรับผิดชอบให้หน่วยงานรัฐเข้ามาเป็น 

เจ้าภาพในการด�าเนินงาน	 เช่น	 เครือข่ายเด็กและเยาวชน	 เครือข่ายผู้พิการ	 

เครือข่ายองค์กรชุมชน	 และเครือข่ายผู้สูงอายุ	 แต่งตั้งให้พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 เป็นเลขานุการร่วม	 เครือข่ายสื่อคุณธรรม 

มีประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นเลขานุการร่วม	 ส่วนเครือข่ายเกษตรคุณธรรม 

ก็แต่งตั้งให้เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการร่วม	เป็นต้น	

 

	 โดยเฉพาะกลุ่มของอ�าเภอ	ซึ่งประกอบด้วยนายอ�าเภอทุกอ�าเภอ	และ

ปลัดจังหวัดเป็นประธาน	 มีภารกิจส�าคัญ	 คือ	 การขับเคลื่อนทุกอ�าเภอใน

จังหวัดให้พัฒนาจากอ�าเภอคุณธรรมเป็นจังหวัดคุณธรรม	 โดยมีประเด็นใน

การขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย	คือ	“พิจิตรเมืองแห่งความสุข บนพื้นฐาน

แห่งคนดี” 

 ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่จังหวัดคุณธรรมของ

จังหวัดพิจิตร อย่างเต็มรูปแบบ
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เป้ำหมำยส�ำคัญ 

	 จังหวัดคุณธรรมพิจิตรมีเครือข่ายคุณธรรมครอบคลุมทุกพื้นที่	 และ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้พื้นที่แต่ละอ�าเภอเป็นที่ตั้ง	เริ่มต้นจากพื้นที่	1	

อ�าเภอไปสู่	12	อ�าเภอ	ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร	และประชาชน

ประมาณ	500,000	คน	ให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

จุดเด่นของกำรขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดพิจิตร

1. การมีบุคคลคุณธรรมต้นแบบ

	 จงัหวดัพจิติรมบีคุคลคณุธรรมต้นแบบ	ได้แก่	ศาสตราจารย์	นายแพทย์

เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	และ	นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีกระทรวง

วฒันธรรม	ต้นทนุคณุธรรมด้านตัวบคุคลทัง้	2	ท่านน้ี	ได้ช่วยขบัเคลือ่นจงัหวดั

พิจิตรให้เป็นจังหวัดคุณธรรมได้อย่างรวดเร็ว	ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น

กลไกกำรขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

	 1.	จัดตัง้คณะกรรมการขบัเคลือ่นคณุธรรม	จงัหวดัพจิติร	เพือ่วางแผน

การด�าเนนิงานจงัหวัดคุณธรรมและแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารด�าเนนิงานคณุธรรม

ของ	11	เครือข่าย	

	 2.	การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม	จังหวัดพิจิตร	และการ

จัดท�าคู่มือมาตรฐานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	โดยการแต่งตั้งคณะท�างาน

จัดท�าแผน	ประชมุคณะท�างาน	การประชุมวิพากษ์แผนฯ	เสนอต่อผูว่้าราชการ

จังหวัดเห็นชอบ	และด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม

	 3.	การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่าย	11	เครือข่าย	ให้เป็น

แกนน�ากระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

	 4.	การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานของเครือข่ายคุณธรรม	

11	เครือข่าย

ขอบเขตหน้ำที่ของคณะท�ำงำนเครือข่ำยคุณธรรมทั้ง 11 เครือข่ำย

	 คณะท�างานทั้ง	 11	 เครือข่ายมีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน	

และอ�านวยการส่งเสริม	 สนับสนุน	 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม

และสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม	 จังหวัดพิจิตร	 และอ�านวยการทั่วไป 

ตลอดจนให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษา	 แก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในการด�าเนินงานของ

กลุ่มเครือข่าย	

	 นอกจากนี้จังหวัดคุณธรรมพิจิตรจะมีเครือข่ายที่	 12	 คือ	 ส�านักงาน

คุณธรรมจังหวัดพิจิตร	 เพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการด�าเนินงานของแต่ละ

เครือข่ายระหว่างภาครัฐ	 และเครือข่ายคุณธรรมต่างๆ	 โดยให้ส�านักงาน

จังหวัดเป็นเลขาเครือข่าย	
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2. การขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดพิจิตรเริ่มจากฐานราก

	 จังหวัดพิจิตรเริ่มต้นการเป็นจังหวัดคุณธรรมจากเครือข่ายต่างๆ	 

ในจังหวัดพิจิตรค้นหาปัญหาที่อยากแก้	และความดีที่อยากท�า	และน�าเสนอ

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	 ให้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด	 “จุดเด่นของ

จงัหวดัพิจิตร	คือ	มกีารบรหิารทัง้ในแนวตัง้	และแนวนอน”	โดยมผีูว่้าราชการ

จงัหวดั	และหัวหน้าส่วนราชการให้การสนบัสนนุ	ตดิตามประเมนิผล	สะท้อน

ให้เหน็ถงึลกัษณะส�าคัญของการขับเคล่ือนคุณธรรมในจงัหวดัพจิติรทีอ่าจเป็น

หน่ึงในปัจจัยของความส�าเร็จ	คอื	ภาครัฐให้ความเหน็ชอบ	และภาคเครอืข่าย

ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่

3. ผูว่้าราชการจงัหวัดให้ความส�าคญัในการขบัเคลือ่นคณุธรรมจงัหวดัพจิติร

	 ปัจจัยนี้เป็นส่ิงที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในการขับเคลื่อน

คุณธรรมในจังหวัดพิจิตร	 เพราะปัญหาด้านคุณธรรมเป็นปัญหาที่ส่งผล 

กระทบต่อสังคมวงกว้าง	และเป็นวาระทีป่ระชาชนและเครอืข่ายจงัหวดัพจิติร

ให้ความสนใจ	 ดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้ความสนใจ	 และ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 จึงเป็นจุดเด่นที่ส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่ง	

4. จังหวัดพิจิตรมีกลุ่มเครือข่ายที่พร้อมท�าเรื่องคุณธรรมเป็นต้นทุน 

 อาทิ	 เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	

เป็นต้นแบบ	 ส่วนเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม	 มีโรงพยาบาลคุณธรรม

บางมูลนากเป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง	 อาจกล่าวได้ว่า	 การขับเคลื่อนคุณธรรม

ในจังหวัดพิจิตร	 เริ่มต้นมาจากโรงเรียนคุณธรรม	 (โรงเรียนบางมูลนาก 

ภูมิวิทยาคม)	 และขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆ	 รวมถึงโรงเรียนเอกชน	 เช่น	

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 โรงเรียนคุณธรรมจึงเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม 

ให้กับเยาวชนโดยตรง	รวมไปถึงการขยายผลสู่โรงพยาบาลคุณธรรมครบทุก

โรงพยาบาลในจังหวัด	ซึ่งมีแนวคิดส�าคัญ	คือ	การท�างานคือการปฏิบัติธรรม	

5. ชมรมคนรักในหลวง 

	 ชมรมนี้มีเครือข่ายครอบคลุมทั้ง	 12	 อ�าเภอ	 จึงเป็นอีกปัจจัยส�าคัญ 

ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณธรรมภายในจังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดี	 

นอกเหนือจากเครือข่ายทั้ง	 11	 เครือข่าย	 ของจังหวัดพิจิตร	 โดยชมรมจะมี

การจัดประชุมนัดพบกันทุกเดือนไปยังอ�าเภอต่างๆ	ในจังหวัดพิจิตร	เพื่อท�า

กิจกรรมความดี	

	 จงัหวดัพจิติรมต้ีนทนุความดใีนแต่ละพืน้ทีเ่ป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว	จงึท�าให้

การขยายคณุธรรมไปสูช่มุชนต�าบลยิง่ท�าได้ง่ายมากขึน้	ต�าบลล�าประดาและ

ต�าบลวังกรด	ก็เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีต้นทุนความดี	เรื่องจิตอาสา	และต้นทุน

ความดี	เรื่องชุมชนจัดการตนเอง	

	 ในระดับอ�าเภอมีอ�าเภอบางมูลนากที่ได้ขับเคลื่อนสู่อ�าเภอคุณธรรม	 

มีการจัดต้ังกลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อน	 ซึ่งจะขยายผลไปสู่อ�าเภอต่างๆ	 

ให้ครบทุกอ�าเภอและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
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ควำมคำดหวังหรือผลที่คำดว่ำจะได้รับในกำรขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

	 1.	กลุ่ม	องค์กรเครือข่าย	หน่วยงานต่างๆ	ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	หรือโครงงานคุณธรรมซึ่งกันและกัน	

	 2.	ประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม	

ท�าให้มีพลังทั้งจากภาคนโยบายและภาคประชาสังคม	

	 3.	ประชาชนจะมคีวามสขุมากขึน้	เนือ่งจากมส่ีวนร่วมในการท�าความดี	 

ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีงามที่แต่ละภาคส่วนได้ท�า

	 4.	สร้างจิตส�านึกพลเมืองในการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ส�าคัญ	 

มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจแสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม	เสรมิสร้าง

ความเป็นองค์กรเรียนรู้	 แลกเปลี่ยน	 การท�างานด้วยกัน	 ด้วยความเคารพ	 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

	 5.	ผลักดันสู่ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพิจิตร

 กระบวนกำรขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดพิจิตรตำมแผนภำพ 

•	แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร
•	อัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัด
•	คู่มือขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
•	MOU	การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เป้าหมาย พิจิตรเมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งความดี

วิเคราะห์ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า”

ตั้งกลไกคณะท�างานการขับเคลื่อน 11 เครือข่าย

เครือข่าย
องค์กรชุมชน

เครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม

เครือข่าย
สาธารณสุข

เครือข่าย
นักสื่อสารคุณธรรม

เครือข่าย
เกษตรคุณธรรม

เครือข่าย
ท้องถิ่นคุณธรรม

เครือข่าย
ผู้พิการคุณธรรม

เครือข่าย
ผู้สูงอายุคุณธรรม

เครือข่าย
อ�าเภอคุณธรรม

เครือข่ายศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม

ด�าเนินงานขยายผลของแต่ละเครือข่าย

จัดตั้ง	ส�านักงานคุณธรรมจังหวัดพิจิตร	(เครือข่ายที่	12)

เครือข่ายเด็ก
และเยาวชน
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ข้อมูล

- ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ ทันตแพทย์ช�านาญการ 

  โรงพยาบาลบางมูลนาก

- นายแพทย์วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่ 	 4/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1		 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ 
อ�ำเภอคุณธรรม

(การขับเคลื่อนคุณธรรมจากองค์กรสู่ระดับพื้นที่)

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
 

	 ศนูย์คณุธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากบัดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวตักรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุม่ทีมุ่ง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง
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ที่ว่าการ อำาเภอ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video



เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
         ความสุขชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
         ความสุขชุมชน

องค์ความรู้ ชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

(ความดี ความสามารถ ความสุข)



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ที่	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมท้ังกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน
(ความดี ความสามารถ ความสุข)

สภำพบริบท สภำพปัญหำ

	 อาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	บุคคลผู้มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม

ความเข้มแข็งชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้มองเห็นภาพ

สะท้อนชมุชนท้องถิน่ในปัจจบุนันีว่้า	ชมุชนท้องถิน่ส่วนใหญ่ยงัอ่อนแออยูม่าก	

อันเนื่องมาจาก	

	 1.	การพฒันาทีผ่่านมา	ได้มุง่เน้นด้านเศรษฐกจิและทนุ	ไม่ครอบคลมุ

ทุกด้านของวิถีชีวิต	

	 2.	ชุมชนส่วนใหญ่ในสังคมไทย	 เป็นสังคมที่ขาดการพัฒนาโดย 

ไร้เป้าหมาย	 ทิศทาง	 และค�านึงถึงภาพอนาคตระยะยาว	 เป็นการพัฒนา 

ระยะสั้นๆ	เพื่อกิจกรรม	

	 3.	การก�าหนดเป้าหมาย	 หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 มักมาจากคน 

ไม่กี่คน	ไม่ได้มีการถ่ายทอดหรือท�าให้เกิดการตระหนักร่วมของคนในชุมชน	

ขาดพลังที่จะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

	 4.	ความต้องการของชุมชน	มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักเลือกตั้ง	 

ที่มุ ่งท�าในลักษณะประชานิยม	 ท�าให้ประชาชนอ่อนแอ	 และรอคอยการ 

ช่วยเหลือ	หรือเกิดเป็นระบบสังคมอุปถัมภ์เรื่อยมา	

	 5.	หน่วยงานภายนอกหรือภาคส่วนอื่นๆ	 ที่จะเข้ามาหนุนเสริม	 

ไม่สามารถจะเข้ามาเสริมช่วยให้ตรงจุดที่ชาวบ้านต้องการได้	 เพราะชุมชน 

ไม่ได้มีการก�าหนดเป้าหมายการพัฒนามาก่อน	

	 อย่างไรก็ตาม	 มีชุมชนและท้องถิ่นหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้

พยายามแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	 โดยใช้แนวทางการ

พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่ก็ยังนับว่ามีจ�านวนน้อย	 

เมื่อเทียบกับส่วนใหญ่ทั้งหมด	
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ควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำเป้ำหมำย 

และตัวชี้วัดควำมสุขชุมชน

 “ส่ิงท่ีมนษุย์ต้องการคอืความสขุทีแ่ท้จรงิ นัน่คอื ความสงบ ความสนัติ  

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่มีรายได้ดี ไม่ใช่

เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้น”	อาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	ชวนให้

คิดว่าท�าไมชุมชนต้องก�าหนดตัวชี้วัดความสุขของตัวเอง	 หากชุมชนคิดถึง

การพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย	 และก�าหนดตัวช้ีวัดของตัวเองก็จะสามารถ

ก�าหนดการพัฒนา	 ก�าหนดวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชนได้	 และส่งต่อ 

เป้าหมายและตวัชีว้ดัเหล่านีข้ึน้ไปสูร่ะดบัอ�าเภอ	ระดบัจงัหวดั	และประเทศชาต	ิ 

เป็นกระบวนการจัดท�าเป้าหมายตัวช้ีวัดการพัฒนาประเทศที่ริเริ่มมาจาก 

ข้างล่างอย่างแท้จริง	 ส่งผลต่อการพัฒนาที่สมดุล	 สอดคล้อง	 และยั่งยืน	

เป็นการก�าหนดความสุขของประชาชนโดยประชาชน	 และเพื่อประชาชน 

ในพื้นที่นั้นๆ	 การจัดท�าเป้าหมายตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน	 จึงเป็น 

เครื่องมือส�าคัญเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบัน	 และยังคงเป็นประเด็นท่ีหลายฝ่าย

ก�าลังให้ความสนใจอย่างยิ่งในขณะนี้	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2551	เป็นต้นมา

ตัวชี้วัดควำมอยู่เย็นเป็นสุขกับสังคมไทยที่ผ่ำนมำ 

	 ปี	 พ.ศ.	 2540	 นายแพทย์ยงยุทธ	 ขจรธรรม	 และนายแพทย์อภิสิทธิ์	 

ธ�ารงวรางกูร	 แห่งโรงพยาบาลน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 ได้จัดท�า	 “ตัวชี้วัด 

ความสุขของประชาชนชาวไทย”	 โดยใช้ตัวอย่างจากกลุ ่มเกษตรกร	 

เน้นความสุขที่สัมพันธ์กับความรู้สึกทางจิตใจที่สงบและอยู่ได้ยาวนาน	

 

	 ปี	พ.ศ.	2546	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 ได้จัดท�า	“ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข”	มีการวัดทุกมิติของการด�ารง

ชวีติทีเ่ชือ่มโยงกนัอย่างเป็นองค์รวม	ประกอบด้วย	7	ด้าน	ได้แก่	ด้านสขุภาพ

อนามัย	ด้านความรู้	ด้านชีวิตการท�างาน	ด้านรายได้และการกระจายรายได้	

ด้านชีวิตครอบครัว	 ด้านสภาพแวดล้อม	 และด้านการบริหารจัดการที่ดีของ

ภาครฐั	ส�าหรบัใช้เป็นเครือ่งมอืช่วยในการตดัสนิใจในระดบันโยบาย	และเป็น

เครือ่งส่งสญัญาณเตือนว่าการพฒันาประเทศเดนิมาถูกทางหรือไม่	ตลอดจน 

ใช้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลก

 

	 ปี	พ.ศ.	2550	ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข	ถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้สถานการณ์ของประเทศ	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	

ติดตามประเมินผลการพัฒนา	 ปรับทิศทางการพัฒนาและการเสนอแนะ

นโยบายให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย	 ซึ่งองค์ประกอบของความ

อยู่เย็นเป็นสุข	ประกอบด้วย	 1)	 การมีสุขภาวะ	 2)	 เศรษฐกิจเป็นธรรมและ 

เข้มแขง็	3)	ครอบครัวอบอุน่	4)	ชมุชนเข้มแขง็	5)	สภาพแวดล้อมด	ีและ	6)	สงัคม

ประชาธิปไตย	ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน	ได้น�ามาก�าหนดเป็นตัวชี้วัด	22	ข้อ	 

เพื่อการประเมินชุมชนในระยะที่ผ่านมา	

 

 ตัวชี้วัด	 หรือ	 Key	 Performance	 Indicators	 เป็นดัชนีชี้วัดหรือ 

หน่วยวัดความส�าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก�าหนดขึ้น	 โดยเป็นหน่วยวัด

ที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริงและต้องสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน	

การตั้งตัวชี้วัดให้สื่อถึงผลส�าเร็จของงานที่คาดหวังโดยอาจพิจารณาจาก

ปริมาณ เช่น	จ�านวนเงินออมของชุมชนที่เพิ่มขึ้น	หรือพิจารณาจากคุณภาพ 

เช่น	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	 ความทันเวลา	 เช่น	 จ�านวนวัน

ที่ใช้ในการด�าเนินการ	 และค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ร้อยละของจ�านวนกระดาษท่ีใช้ 

ในการท�ารายงานลดลง	
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 การก�าหนดความสุขของประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน ต้อง

ชี้ชัด วัดได้ ง่ายๆ ไม่ต้องมาก	ทั้งนี้	มีหลักการส�าคัญของการจัดท�าตัวชี้วัด	

ที่เหมาะสมกับชาวบ้าน	4	ประการ	คือ	

 1. ชี้ชัด	ว่าใครจะได้อะไร	จะเกิดมรรค	เกิดผลอะไร	

 2. วัดได	้คือ	ทดสอบ	เปรียบเทียบได้	

 3. ง่ายๆ	คือ	เริ่มจากอะไรก็ได้ที่ท�าได้เลย	และไม่ยุ่งยาก	เข้าใจง่าย

 4. ไม่ต้องมาก	คือ	 ไม่มีตัวชี้วัดมากมาย	แต่ตัวชี้วัดที่ดี	 คือ	ตัวชี้วัด 

ตัวเดียวสามารถตอบโจทย์ในเรื่องอื่นๆ	ได้	

	 3.	เป็นเคร่ืองมือที่จะสร้างให้	 คนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา	 ซ่ึงต้อง

อาศัยการย�้าคิด	 ย�้าท�า	 เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจและเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ท�า	

มีผลต่อการสร้างและพัฒนาคนในต�าบล	ให้กลับมาตื่นตัว	เรียนรู้ที่จะพัฒนา

ตนเองมากขึ้น	

	 4.	การใช้เครื่องมือเป้าหมาย	 ตัวชี้วัดความสุขชุมชน	 น�าไปสู่ความ 

ร่วมมือที่ดีขึ้นของคนทุกกลุ่มในต�าบล	 ทั้งองค์กรชุมชน	 ผู้น�าท้องถ่ิน	 ผู้น�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปราชญ์ชาวบ้าน	และสมาชิกชุมชน	

 5. ก่อให้เกิดส�านึกรักชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น	เพราะกระบวนการจัดท�า

น้ันส่งผลให้คนที่เข้าร่วม	 ได้เรียนรู้คุณค่าและเอกลักษณ์ท้องถิ่น	 ท�าให้เกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจ	และเกิดความมุ่งมั่นที่จะเชิดชู	พัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์

ปรากฏแก่สังคม	

	 6.	เหน็ภาพรวมการพฒันาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่กุประเดน็งาน	และหลาย

พืน้ทีไ่ด้เชือ่มโยงประเดน็งานพฒันาเหล่านีม้าท�างานด้วยกนั	ภายใต้เป้าหมาย

ใหญ่คอืความสขุร่วมของคนในชมุชน	ครอบคลมุในทกุด้านทีเ่ก่ียวข้องกับชวีติ

ของคนในชุมชนท้องถิ่นนั้น	ๆ	

	 7.	ท�าให้ชาวบ้านเห็นความส�าคัญในการบันทึก จัดเก็บข้อมูล สถิติ 

การก�าหนดเป้าหมาย	รปูธรรมวดัความส�าเรจ็ของชมุชนนัน้	จ�าเป็นต้องอาศยั

ข้อมูลมาอธิบาย	ประเมินความเป็นจริง	และต้องบันทึก	ประมวลผล	เพื่อใช้

เปรยีบเทยีบให้เหน็ผลการเปลีย่นแปลงทีน่่าเชือ่ถอื	มเีหตผุล	การบนัทกึตวัเลข	

สถิติต่างๆ	ที่สามารถน�าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนได้	

 8. เสริมให้สภาองค์กรชุมชนต�าบล มีภารกิจงานที่ชัดเจน	 เนื่องจาก

สภาองค์กรชมุชนต�าบลเป็นทีป่ระชมุในระดบัท้องถิน่	ทีจ่ะมาท�าหน้าทีส่่งเสรมิ 

สนับสนุนความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน	 ดังนั้นภารกิจในการก�าหนด 

เป้าหมายและรูปธรรมวัดความส�าเร็จของชุมชนท้องถ่ินน้ัน	 จึงเป็นเร่ืองที่

สภาฯ	 สามารถจะใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นได้	

ประโยชน์ที่เกิดจำกกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและ

ตัวชี้วัดควำมสุขชุมชน

	 ชุมชนที่เข้าร่วมในกระบวนการจัดท�าเป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสุข	ที่ได้

ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2551	จนเกิดเป็นเครือข่ายอยู่ในปัจจุบันกว่า	50	แห่ง	

ได้สรุปผลดีที่เกิดขึ้น	ดังนี้

	 1.	ท�าให้ชาว	ชุมชน รู้ตัว รู้ตนชัดเจน	ว่าจะพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่น 

ก้าวไปสู ่ทิศทางใด	 ด้วยวิธีการใด	 และใครมีศักยภาพอยู ่บ้างในพื้นที่	 

เมื่อรู ้แล้ว	 ก็จะน�ามาสู่การทบทวนสิ่งที่ชาวชุมชนด�าเนินการกันอยู่	 รวม

ไปถึงการจัดแบ่งหน้าที่การท�างาน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	 โดยใช้ 

เป้าหมายความสุข	เป็นตัวเดินเรื่องและไปสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก	

 2. ท�าให้ชาวบ้านมั่นใจตนเอง	 มากขึ้น	 เพราะสามารถเห็นผลและ

เปรียบเทียบการด�าเนินการได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์	 สามารถตอบตัวเอง 

ได้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการลงมือท�า	 สามารถน�าข้อมูลตัวชี้วัด	 มาใช้

เป็นเครื่องมือในการท�างานหลากหลาย	 ท�าให้เป็นแบบอย่างของการท�างาน	

ที่แม้เป็นจุดเล็กท่ีระดับชุมชนก็สามารถท�าได้	 แต่สามารถสร้างคุณค่าและ

มูลค่าในการท�างานได้อย่างมีพลัง
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 9. ชาวชุมชน เกิดความชัดเจนในการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากภายนอก	เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายมากขึ้น	ซึ่งข้อนี้	ชุมชน	

สะท้อนว่า	กจิกรรมทีท่�าในชมุชน	จะสอดคล้องกบัเป้าหมายความสขุทีว่างไว้	

เป็นเรือ่งส�าคญัท่ีชมุชนจะเป็นฝ่ายก�าหนดความต้องการของตนเอง	และการ

ขอรับการสนับสนุนจากภายนอก	

	 10.	ส่งผลให้ภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ เรื่อง 

มีความส�าเร็จได้โดยง่าย	อันเนื่องมาจากการมีเวทีพูดคุยหารือกันของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ	 โดยเฉพาะเวทีที่สภาองค์กรชุมชนจัดขึ้นนั้น	 

ได้เป็นเวทีท่ีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมหารือและรับทราบร่วมกัน	 ซึ่งสามารถท�าให้ 

งานของชุมชนเป็นที่เปิดเผย	โปร่งใส	และตรวจสอบกันและกันได้อย่างดี

 4. คิดจริง ท�าจริง	 เมื่อคิดแล้วก็ลงมือท�า	 โดยไม่ต้องร้องขอ	 หรือ 

รอคนอื่น	

 5. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เริ่มจากเรื่องที่ง่าย	ท�ากันได้ส�าเร็จ	

จากจุดเล็กๆ	 ไปสู่เรื่องอื่นๆ	คิดไป	ท�าไป	ปรับปรุงไป	ทบทวนประเมินผล

เป็นระยะๆ	แล้วน�ากลับมาพัฒนาใหม่ให้ดีขึ้น	ต่อไปอีก	

 6. ร่วมสร้างขบวนการ	 ต้องสร้างเครือข่าย	 เพื่อนร่วมอุดมการณ	์

และท�าอย่างเป็นขบวนการ	 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เสริมพลังให้กันและกัน	 

ขับเคลื่อนร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องอยู่เสมอ	

 7. แขง็ขนั บนัเทงิ	ควรท�าอย่างสนุกและมคีวามสขุจากการได้ท�าเพราะ

เรื่องนี้	เป็นเรื่องความดีงาม	ต้องมีความคิดดี	หวังดี	และเข้าใจความเป็นจริง	

คนที่ท�าต้องท�าด้วยความหวัง	แต่ไม่ควรคาดหวัง	

หลักกำรสร้ำงเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมสุขมวลรวมชุมชน

 หลกัการ	7	ประการ	ส�าหรบัชมุชนหรอืต�าบล	/เมอืง	ทีส่นใจน�าเครือ่งมอื 

นี้ไปสู่การขับเคลื่อนความสุขในพื้นที่	ใช้ก�ากับ	ตรวจสอบการสร้างเป้าหมาย

และตัวชี้วัดความสุข	คือ	

 1. คิดเอง ท�าเอง	ต้องก�าหนดกันเอง	ใช้กันเอง	เหมาะสมกับตัวเราเอง	 

ไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์	 และไม่จ�าเป็นต้องลอกเลียนแบบใครหรือ

แข่งขันกับคนอื่น	

 2. ร่วมมือ รวมพลัง	ควรมีองค์ประกอบของคนที่มาจากหลากหลายที่

อยู่ในชุมชน	มาร่วมกันก�าหนด	จึงจะได้ผลที่น�าไปสู่การปฏิบัติจริง	

 3. อะไรก็ได้	 ไม่ได้มีสูตรส�าเร็จที่ตายตัว	 แต่อาจใช้เสาหลักของ 

ตัวชี้วัดที่มี	3	องค์ประกอบส�าคัญ	คือ	ความดี ความสามารถ และความสุข 

เป็นฐานการพัฒนาตวัช้ีวัด	รปูธรรมตวัช้ีวัดของเป้าหมายความสขุ ก็ต้องชีช้ดั  

วัดได้ ง่ายๆ ไม่ต้องมาก 
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ขั้นตอนที่ 1 ค้นหำ ทบทวนตัวตน ควำมดี ควำมสำมำรถและควำมสุขของ

ชุมชน (Discovery) 

	 ชาวชุมชน	ร่วมกันค้นหาความภาคภูมิใจ ความดีงาม อัตลักษณ์ โดย

ตัง้ประเดน็ร่วมจากการสบืค้นความดงีาม ความสามารถ ความสขุของชมุชน 

เพื่อสร้างเสริมพลังทางบวกของชุมชน	จากนั้นจึงตั้งประเด็นค�าถามเกี่ยวกับ

สิ่งดีๆ ที่เคยมีอยู่แล้วหายไป หรือก�าลังจะหายไปเพื่อให้ชาวชุมชนตระหนัก

ในคุณค่าบางอย่างทีก่�าลงัจะสญูหายไป	และอาจมผีลกระทบต่อวถีิของชมุชน

ในอนาคต	และตามด้วยประเด็นค�าถามถึง	สิ่งใหม่ๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อ

วิถีของชุมชนทั้งด้านบวกและด้านลบ	 เพื่อให้ทุกคนเห็นความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น	หรือเห็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้

 

ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดเป้ำหมำยควำมสุขมวลรวมชุมชนร่วมกัน (Dream) 

	 เมื่อชุมชนเห็นตัวตนของตนเองที่ชัดเจนขึ้น	 ก็ให้ชุมชนร่วมกัน	

จินตนาการต่อไปถึงการมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันที่คนในชุมชนจะอยู่เย็น

เป็นสุขได้ (พัฒนามาจากขั้นตอนแรกคือ ความดีที่เจอ ความดีงามที่หายไป 

และความเสีย่ง) หรอืเป้าหมายของการพฒันาทีอ่ยากจะเหน็ร่วมกนัของชมุชน	

โดยประเด็นค�าถามส�าคัญในขั้นตอนนี้	 คือ	 เน้นย�้าไปที่ความสุขร่วม	 ไม่ใช่

ความสขุส่วนตวั	ให้ชาวบ้านตัง้ค�าถามกบัสงัคมเลก็ๆ	แห่งนีร่้วมกนัว่า	คนทีน่ี ่

มีอะไรร่วมกัน จึงจะมีความสุข	 เป็นการตั้งค�าถามเพื่อให้คนฉุกคิดและคิด 

ร่วมกัน	 จากนั้น	 ก็ให้ชวนชาวบ้านมาระบุด้วยกันว่า	 เป้าหมายความสุข 

แต่ละด้าน จะมรูีปธรรมความส�าเร็จทีจ่ะท�าได้จริงโดยดไูด้จากอะไร	เป็นการ

สร้างตัวชี้วัดความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมทีช่ี้ชัด วัดได้ ง่ายๆ ไม่ต้องมาก 

 

	 ในการท�าภาพอนาคตของชมุชน	มเีครือ่งมอืทีค่วรใช้ประกอบการจดัท�า	

คอื	แผนท่ีชมุชน	ซึง่สามารถท�าได้	2	ลกัษณะ	คอื	การวางผงัชมุชนทีค่วรจะเป็น 

ในอนาคต	 เช่น	 ป่า	 ต้นน�้า	 คูคลอง	 ไร่นา	 แหล่งท่องเที่ยว	 และการจัดท�า	 

Mapping	ศักยภาพความดีงาม	ที่อยากให้เกิดขึ้นร่วมกัน	

	 โดยเสาหลัก	3	ต้นที่จะค�้ายันให้ชุมชนมั่นคง	เป็นกงล้อ	3	กงล้อที่จะ

หมุนไปเรื่อยๆ	คือ	1) ความดี 2) ความสามารถ 3) ความสุข

ขั้นตอนที่ 3 ก�ำหนดวิธีกำรส�ำคัญที่จะไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย (Direction) 

	 การได้เห็นเป้าหมายร่วมนั้น	 จะสะท้อนถึงเจ้าภาพของแต่ละเรื่อง

ว่ามีใครท�าอะไรกับเป้าหมายนั้นอยู่บ้าง	 เป็นการทบทวนความหวังที่เป็น 

เป้าหมายความสุขร่วมกัน	

 

ขั้นตอน วิธีกำร กำรจัดท�ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสุขชุมชน



12 13เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน

 หลักกำรส�ำคัญ ในกำรก�ำหนดวิธีกำรไปสู่เป้ำหมำย 

	 •	 ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย	หรือความฝันที่จะไปถึง	

	 •	 เป็นวธิกีารส�าคญั	หรอืแนวทางหลกัทีช่ดัเจน	ชีใ้ห้ง่ายต่อการจดัท�า

กิจกรรมย่อยๆ	หรือโครงการต่างๆ	ตามมา	

	 •	 สามารถก�าหนดผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีจ่ะไปถึง	ภายใต้แนวทาง

ส�าคัญได้	

	 •	 สามารถจัดท�าข้อมูล	 ติดตาม	 สรุปบทเรียน	 เปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงได้	

	 ซึ่งแผนงานในส่วนนี้	สามารถแยกได้เป็น	3	ลักษณะคือ	

	 1)	แผนงานที่ชาวบ้านหรือหน่วยงานในชุมชนนั้นๆ	 ท�าได้เลย	 เรียก

แผนโดยประชาชน ประชาชนท�าแผนกันเอง จัดการด้วยตนเอง คิดและท�า

กันเอง มักเป็นแผนระยะสั้น มักท�าได้ส�าเร็จและปรับได้ มีความยืดหยุ่นสูง 

 

	 2)	แผนงานบางอย่างอาจใช้การร่วมมอืกนัเอง	เรยีกแผนกบัประชาชน 

ท�าร่วมกันกับคนอื่นหรือองค์กรอื่นๆ	 ในพื้นที่	 ในลักษณะฉันออกทุน  

คุณออกแรง ผสานแผนงานกันกับชุมชน แต่โดยทั่วไปยังถูกก�ากับดูแล 

งบประมาณอยู่บ้างจากหน่วยงานหรือผู้ให้ทุนภายนอก

 

	 3)	แผนงานที่ขอความร่วมมือจากภายนอกหรือมีการพัฒนาโครงการ

ขึน้เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก	ซึง่เรยีก	แผนเพือ่ประชาชน 

(Work	 For	 People)	 มีลักษณะ	ท�าเพื่อ ท�าให้ ท�าแก่ ท�ากับ ออกมาเป็น

แบบพิมพ์เดียวกัน ก�าหนดเงื่อนไข กฎเกณฑ์จากส่วนกลาง ควบคุม จัดการ 

งบโดยเจ้าของเงิน	ก็ได้	

 

	 นอกจากนัน้	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ทีจ่ะต้องแปลงแนวทางการด�าเนนิการ 

ท่ีส�าคัญ	 มาสู่การก�าหนดแผนการท�างานในแต่ละด้าน	 ซึ่งการก�าหนด 

แผนงานที่จะลงถึงข้ันตอน	 รายละเอียดการท�างาน	 จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชน 

จะต้องจัดโครงสร้าง	หน้าที่ของชุมชน	รวมทั้งคนรับผิดชอบ	ที่จะเข้ามาดูแล

รับผิดชอบ	ซึ่งเมื่อร่วมกันก�าหนดรายละเอียดแผนกิจกรรมแล้ว	ก็จะสามารถ

น�ามาสูก่ารจัดปรับทมีงานของชมุชน	โดยการจัดปรับกลไกการท�างานในระดบั

พื้นที่	ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการจัดปรับทีมงานที่แบ่งออกเป็น	4	ทีมหลัก	ได้แก่	

 1. ทีมงานขับเคลื่อนประเด็นงาน	 เช่น	 ประเด็นงานสวัสดิการชุมชน	

ที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย	 การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน	 การพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืน	เป็นต้น	

 ส�าหรับการคิดทบทวนและแสวงหาวิธีการส�าคัญของชุมชน	 เพื่อไปสู่

เป้าหมายความสุขนัน้	สามารถท�าได้หลายวิธ	ีเช่น	วิธีการประชมุหารอืกันเพือ่

ส�ารวจดูว่าวิธีการดีๆที่เราท�าอยู่แล้วมีอะไรบ้าง	หรือจะศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้

จากที่อื่นก็ได้ที่เขาท�าแล้ว	ทั้งทางงานวิจัยหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้

ขั้นตอนที่ 4 จัดท�ำและประสำนแผนงำน-โครงกำร (Designs)

	 ในขั้นตอนนี้	ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ก็จะต้องท�าการสื่อสาร	เป้าหมาย	

ความคาดหวงั	รปูธรรมวัดความส�าเรจ็ของการพฒันา	หรอืเป้าหมายความสขุ

ไปสู่ชาวชุมชน	เพื่อสร้างกระแสสังคม	และน�าไปสู่การประชาพิจารณ์	เพื่อให้

เกิดการร่วมมือรับผิดชอบต่อเป้าหมายร่วมกันในอนาคต	
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 2. ทีมบริหารกลาง	ท�าหน้าที่ก�ากับทิศทาง	ประสานการพัฒนา	ที่กุม

ภาพรวมชุมชนและประสานทางนโยบายกับหน่วยงานภายนอก	

 3. ทีมสนับสนุนหรือกองเลขา	 ได้แก่	 งานการเงิน	 การเบิกจ่าย 

งบประมาณ	งานข้อมูล	งานสื่อสาร	ประชาสัมพันธ์	และประสานการประชุม	

 4. ทีมติดตามสนับสนุนภายนอก	 ท�าหน้าท่ีในการติดตาม	 และ

สนับสนุนการด�าเนินงานตามเป้าหมายความสุขมวลรวมชุมชน	 และการ

พัฒนาในระดับพื้นที่	

ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมผลและสนับสนุน (Delivery)

 เมื่อลงมือปฏิบัติการ บุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องที่

ท�าก็จะต้องสังเกตการณ์ บันทึกผล หรือจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ	ตัวเลขสถิต ิ

เอาไว้	เพื่อไว้เปรียบเทียบก่อนและหลังการด�าเนินการ	ซึ่งในขั้นนี้	ชาวชุมชน

อาจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล	 สถิติต่างๆก็ได้	 และให้ 

หน่วยงานเสนอรายงานข้อมูลสนับสนุน	 ในเวลาท่ีท�าการติดตามผล	 ตาม 

เป้าหมาย	 รูปธรรมตัวช้ีวัดความสุขที่ได้มา	 โดยเทียบเคียงกับเป้าหมาย	 

ความส�าเร็จท่ีตั้งไว้	 แล้วปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันสนับสนุนหรือลงมือแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 โดยยึดหลักการส�าคัญ	 คือ	 เป้าหมายความสุขชุมชน	 

เป็นเรื่องของชุมชน	 ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานภายนอกหรือของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง	 ดังนั้น	 องค์กรหรือหน่วยงานที่จะต้องด�าเนินการที่มีภารกิจ

สอดคล้องกับเป้าหมายใดๆ	ก็จะต้องเป็นหลักก่อน	ส่วนองค์กรหรือภาคีอื่น	

ก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้งานนั้นๆ	บรรลุผลเป็นส�าคัญ	

	 ในขั้นตอนนี้	สิ่งที่จะต้องด�าเนินการ	คือ	การก�าหนดให้มีการประชุม

หมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ	 เพื่อติดตามผลในแต่ละเร่ืองที่ได้ก�าหนดเป้าหมาย

และวางแผนกันไว้	อย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	โดยจะต้องมีองค์ประกอบของ

ผูเ้ก่ียวข้องภายใต้เป้าหมายความสขุชมุชนในแต่ละเรือ่ง	มาเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญที่จะน�าเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากเวที	

 

ขั้นตอนที่ 6 ท�ำกำรสรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน (Documentation) 

	 ในขั้นตอนน้ี	 ชาวบ้านหรือหน่วยงานที่ร่วมกันด�าเนินการจะต้อง 

จัดท�าการประเมินผล	เพื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน	ว่าเป็น

ไปตามทีก่�าหนดหรอืไม่	และมปัีจจยัเงือ่นไขใดๆ	ทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็หรอื

ล้มเหลว	 เพื่อสร้างเป็นบทเรียนในการท�างาน	และใช้เวทีการประชุมใหญ่ใน

ระดับชุมชนหรือต�าบล	 ท�าการรายงานผลประจ�าปีต่อสาธารณะ	 และน�าไป

สู่การทบทวนเป้าหมาย	รูปธรรมวัดความส�าเร็จของการพัฒนาในปีต่อๆ	ไป

ได้อีกด้วย	

	 ส�าหรับสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 ที่คิดจะน�าเครื่องมือนี้ไปใช้เพื่อการ 

ขบัเคลือ่น	จะสามารถจดัท�ารายงานผลประจ�าปี	ตามภารกิจสภาฯ	ในมาตรา	

21	แห่ง	พรบ.สภาองค์กรชุมชน	ได้โดยง่าย	และจะเป็นการรายงานประจ�าปี

ที่สร้างสีสัน	 เพราะทุกฝ่ายในพื้นที่ได้มาร่วมเสนอความคืบหน้าทุกเรื่องราว

ด้วยกันในชุมชนหรือต�าบลนั้นๆ	

	 การมีเวทีก�าหนดอนาคตชุมชนร่วมกัน	 การมีเวทีปรึกษาหารือ	

ติดตามผลกันต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายความสุขชุมชน	การมีเวทีประเมินผล 

ความสุขร่วมกันเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง	 จะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	 มีสภาร่วม 

หรอืสภากลางของคนในพืน้ที	่ทีไ่ม่แบ่งแยกส	ีไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย	ย่อมจะสร้าง 

ให้เกิดการปรองดองที่ยั่งยืน	 ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศที่เน้นชุมชน 

ท้องถิ่นจัดการตนเอง	ในระยะต่อไป



16 17เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสุขชุมชน

วิธีบรรลุ
เป้าหมาย
(ที่ส�าคัญ)

………...

………...

………...

………...

………...

เป้าหมายความสุข

1. คนในต�าบลมี
สุขภาพแข็งแรง

2. คนในต�าบลมี
ความสามัคคี

3. คนในต�าบลมี
รายได้และชีวิตที่
มั่นคง

4. คนในต�าบลมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้าน
และต�าบล

5. เป็นต�าบลปลอด
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด

1.	จ�านวนผู้ป่วยในต�าบล 
ลดลง	(โรคเบาหวาน		
ความดันโลหิตสูง	
ไข้เลือดออก)

2.	จ�านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส�าคัญของชุมชน
ที่ส�าเร็จด้วยความสามัคคี	
ร่วมแรงร่วมใจ	เช่น	จัด
ขบวนสงกรานต์	(ฟื้นเวียง)	
กิจกรรมวันแม่	ฯลฯ

3.	การออมในชมุชนเพิม่ขึน้
4.	หนี้ที่เป็นปัญหาลดลง
5.	จ�านวนครอบครัวที่ตก
เกณฑ์จปฐ.	ไม่ม/ีหรอืลดลง
ที่เกินเกณฑ์มีเพิ่มมากขึ้น

6.	การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมที่ส�าคัญของขบวน
ชุมชน

7.	จ�านวนคดยีาเสพตดิลดลง
8.	จ�านวนผู้ติดยาเสพติด 
ลดลงและ/หรือไม่มีผู้เสพ
ใหม่	

วิธีได้ตัวชี้วัด

สถิติผู ้ป่วยรายเดือนจากสถานี
อนามยัและโรงพยาบาลโพธาราม

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญ
ของชุมชน	เช่น	จัดขบวน
สงกรานต์	(ฟื้นเวียง)	กิจกรรม
วันแม่	ฯลฯ

1.	สถติกิารเงนิจากทกุกลุม่กองทนุ 
ในชมุชนทัง้ข้อมลูสมาชกิทีม่กีาร
ออมเงินในกองทุนชุมชนและ
จ�านวนเงินออมต่อครัวเรือนใน
กองทุนชุมชน
2.	ข้อมูล	จปฐ.	ของชุมชน

จ�านวนผู้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมที่ส�าคัญของขบวนชุมชน	
ประกอบด้วย	1.กลุ่ม	อสม.	
2.กลุ่มผู้สูงอายุ	3.	กองทุน
หมู่บ้าน		4.กลุ่มสตรี		5.กลุ่ม
เยาวชน		6.ประชาคม	(ข้อมูล
จากกลุ่มทั้งต�าบลอย่างน้อย	10	
กลุ่ม)	สรุปผลทุก	6	เดือน

1.	สถิติจากสถานีต�ารวจภูธร
โพธาราม
2.	ข้อมูลจากการสอบถามก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้านทุก	3	เดือน

ตัวอย่ำงกำรจัดท�ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมสุขชุมชน 
ต�าบลบ้านเลือก อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วิธีบรรลุ
เป้าหมาย
(ที่ส�าคัญ)

………...

………...

………...

เป้าหมายความสุข

6. เป็นต�าบลที่
อนุรักษ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี ท้องถิ่น 
(ฟื้นเวียง)

7. ผู้น�ามีความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มี
คุณธรรม มีความ
คิดสร้างสรรค์และ
เสียสละ

8. คนในต�าบลมี
สวัสดิการชุมชนที่ดี

ตัวชี้วัด

9.	ประเพณลีาวเวยีงมคีวาม
คงอยู่	 มีความดีและมีการ
ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

10.	มผีูน้�าคนรุน่ใหม่มาร่วม
กิจกรรมงานพัฒนาของ
ชุมชนร่วมกับสภาองค์กร
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น
11.	ผู้น�ามีคุณภาพสูงขึ้น
ทั้งในมิติความดี	ความ
สามารถ	และความสุข

12.	คนในต�าบลเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่มสวัสดิการ
ชุมชนเพิ่มขึ้น
13.	กองทนุสวสัดกิารชมุชน
มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
14.	คนในต�าบลทุกเพศ 
ทุกวัยได้รับสวัสดิการที่
ชุมชนจัดขึ้น

วิธีได้ตัวชี้วัด

จ�านวนคนท่ีเข ้าร ่วมกิจกรรม
ประเพณีฟื ้นเวียงประจ�าปีของ
ชุมชน

1.	การประเมินตนเองของผู้น�า
ตามแบบประเมินภาวะผู้น�าที่
สภาองค์กรชุมชนจัดท�าขึ้น	โดย
จัดประเมิน	ตามกลุ่มผู้น�าใน	 
4	ส่วน	(คือ	ผู้บริหารท้องถิ่น/
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน/	องค์กร
ชุมชนและสภาฯ/คนรุ่นใหม่)	
ทุก	6	เดือน
2.	การส�ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบทบาทของ
ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ	
(คือ	ผู้บริหารท้องถิ่น/	ท้องที่	 
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน/	องค์กร
ชุมชนและสภาฯ/	คนรุ่นใหม่)	
ตามแบบสอบถามที่จัดท�าขึ้นทุก	
6	เดือน

สถิติการด�าเนินงานด้าน
สวัสดิการจากทุกกองทุน	กลุ่ม	/	
องค์กรในชุมชน		จัดประมวล
ดูความก้าวหน้าทุก	3	เดือน
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	 •	 ประสานงานกับผู้ประสานในพื้นที่หรือแกนน�าในท้องถิ่น	 เพื่อ

ประเมินความพร้อมและการเตรียมคนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวที	 โดยจะต้อง

กระตุ้นให้แกนน�าที่ประสานงาน	ชักชวนคนที่เกี่ยวข้องในชุมชน	ท้องถิ่นนั้น	 

มาประชุมร่วมกันให้ได้มากที่สุด	 โดยเฉพาะผู ้แทนกลุ ่มองค์กรต่างๆ	 

ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ปราชญ์ชาวบ้าน	หน่วยงานในท้องถิน่และ

พระสงฆ์

	 •	 จัดเตรียมสื่อให้พร้อม	 ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ประชุม	 ส�ารวจว่า

คนกลุ่มใดบ้างที่มา	จ�านวนเท่าไหร่	จัดที่ไหน	จ�าเป็นต้องใช้สื่อแบบใดจึงจะ

เหมาะสม	

	 •	 จัดเตรียมเอกสาร	คู่มือหรือชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมแจกจ่าย

แก่ผู้เข้าร่วม	เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยอธิบาย	

	 •	 หารือเตรียมการกับแกนน�าก่อนการจดัเวท	ีได้แก่	ผูน้�าทีเ่ตรียมการ

กนัไว้	รวมถึงผูน้�าทีม่บีทบาทส�าคญัในเวท	ีเช่น	พระสงฆ์	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล/เทศบาล	เกี่ยวกับเป้าหมาย	ก�าหนดการ	และวาระส�าคัญๆ	เพื่อ

จัดล�าดับการพูดคุย	 รวมทั้งการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ใครบ้างท�าอะไร	

หรือผู้ใดที่จะเปิดการประชุมและกล่าวน�าให้เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้	

	 •	 ไปเตรยีมการสถานที	่อปุกรณ์สือ่	โสต	แสง	เสยีงให้พร้อม	ก่อนการ

มีเวทีชาวบ้านเสมอ	

2. ระหว่ำงกำรจัดเวที 

	 หลงัเปิดการประชมุแต่ละคร้ัง	ผูด้�าเนินรายการควรจะต้องเร่ิมด้วยการ	

	 •	 สร้างความรู้จัก	 ความคุ้นเคยกันและกันในเบื้องต้น	 อาจใช้การ

แนะน�าตัวง่ายๆ	การเตรียมความพร้อมทั่วไป

	 •	 ก�าหนดกติกามารยาทในการประชุม	 ทั้งเรื่องเวลาที่จะใช้	 การมี 

ส่วนร่วม	มารยาทในการพูดคุย	และอื่นๆ	

	 •	 อาจจดัให้มกิีจกรรมเล่านทิานหรือเกมก่อนเข้าสูบ่ทเรียน	เพือ่สร้าง

ความสนใจ	และโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมเหน็ความส�าคญัของเร่ืองการจัดท�าตัวชีวั้ด	

 ในการจดัท�าเวทเีพือ่การส่งเสรมิการจดัท�าเป้าหมาย	ตวัชีว้ดัความสขุ 

มวลรวมชุมชน	 สิ่งส�าคัญต้องมีผู ้ด�าเนินการประชุม	 หรือ	 “วิทยากร

กระบวนการ”	ท่ีจะท�าหน้าทีก่ระตุน้	และหาข้อสรปุความเหน็ในเรือ่งทีจ่ะเป็น

ไปได้โดยที่ทุกฝ่ายยอมรับ

	 ดังนั้น	 ผู้ด�าเนินการประชุมหรือนักจัดตั้ง	 ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอก

หรือแกนน�าหลักในท้องถิ่น	จะต้องมีเทคนิค	วิธีการที่จะท�าให้คนทุกคนในที่

ประชุมเห็นความส�าคัญของเรื่องที่จะท�า	 ให้รู้สึกสนุกกับเรื่องท่ีก�าลังคิดและ

เห็นคุณค่าของความคิดของทุกคนในที่ประชุม	 โดยสิ่งที่ผู้ด�าเนินการประชุม

จะต้องท�าทั้งก่อน	-	ระหว่าง	-	หลัง	ในเรื่องนี้ก็คือ

1. ก่อนกำรจัดเวทีประชุมชุมชน 

	 •	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะลงไปด�าเนินการ

ประชมุ	ท้ังในเรือ่งประวัตศิาสตร์ชุมชน	การเมอืงท้องถิน่	กลุม่	-	องค์กรชมุชน	

กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน	ที่ท�าหรือก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบัน	เพื่อให้เข้าใจ

ชุมชนหรือประเมินศักยภาพชุมชน	ในเบื้องต้น

บทบำทของวิทยำกรกระบวนกำร

วิธีบรรลุ
เป้าหมาย
(ที่ส�าคัญ)

………...

เป้าหมายความสุข

9. กลุ่ม/องค์กร
ชุมชน ในต�าบล
บ้านเลือกมีความ
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

15.	มีกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น
16.	มีกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่
ต้องฟื้นฟูความเข้มแข็ง
ลดลง

วิธีได้ตัวชี้วัด

ข้อมูลจากเวทีการวิเคราะห์
ความเข้มแข็งกลุ่ม	องค์กรต่างๆ	
ในชุมชนของสภาองค์กรชุมชน
ตามกรอบเครือ่งมอืทีส่ภาองค์กร
ชุมชนจัดท�าขึ้น	 (จัดเวทีปีละ	 2	
ครั้ง)
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เช่นนี้	กต็อ้งคอ่ยๆ	ท�ากบัคนกลุม่อืน่ๆ	ไปก่อน	เมื่อผูน้�ากลุม่ประเภทนี้พรอ้ม

และได้รบัโอกาสก็จะเข้ามาร่วมท�างานภายหลงั	เราจงึไม่ควรเร่งรัดหรือบบีคัน้

ให้ผู้น�าลักษณะนี้อึดอัด	ซึ่งอาจจะเกิดผลเสียต่อคนที่สนใจอยากท�าได้	

	 4.	ชุมชน/ต�าบลที่ขับเคลื่อนไปได้	 มีเหตุปัจจัยส่วนใหญ่มาจากการที่

มีแกนน�าต่างๆ	 ไม่แบ่งขั้วท�างาน	 หรือแข่งขันเชิงการเมือง	 ซึ่งการหาพื้นที่

ในลักษณะนี้	ท�าได้ยากหรือมีน้อย	ในสังคมปัจจุบัน	ชุมชนที่อยากอยู่ดีมีสุข	

กินอิ่มนอนอุ่น	 มักมาจากแกนน�าทางความคิดหรือปราชญ์ชุมชนเป็นคนที่มี

จิตใหญ่	ใจอาสา	มองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว	ดังนั้น	จึงต้องค้นหาคนหรือ

ชุมชนประเภทนี้ให้เจอ	แล้วส่งเสริม	ยกระดับ	

	 5.	การสนับสนุนทั้งเรื่องการยกระดับความรู ้แกนน�า	 การขยาย 

เป็นศูนย์การเรียนรู ้	 และขยายพื้นที่ใหม่ยังมีข้อจ�ากัด	 ทั้งเรื่องสื่อและ 

งบประมาณอยูม่าก	ดงันัน้	การคาดหวงัสือ่สารให้ทัว่ถงึ	เข้าใจในเรือ่งลกัษณะนี	้ 

ยงัอยูใ่นวงจ�ากัด	แต่หากองค์กรใด	พร้อมสนับสนุนชมุชนให้จดัท�าเร่ืองน้ีอย่าง

แท้จริง	 ทั้งเร่ืองวิชาการและงบประมาณ	 ก็ควรเปิดโอกาสรับการสนับสนุน

อย่างเปิดเผย	

	 6.	เจ้าหน้าที่	 และวิทยากรชุมชนที่เข้าใจหลักคิดและกระบวนการ 

จัดท�ายังมีน้อย	เมื่อเทียบกับความต้องการของชุมชนที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับ

ความรู้ในเรื่องนี้	ดังนั้น	เราจึงควรใช้องค์ความรู้กลางที่มีจากคู่มือ	หรือแหล่ง

ความรู้จากเอกสาร

	 7.	การด�าเนินการเชื่อมโยงและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนที่

ด�าเนินการจัดท�าเป้าหมาย	 ตัวชี้วัดความสุข	 ในขณะนี้	 ยังมีความจ�าเป็น

ต้องส่งเสริมต่อเนื่อง	โดยในแต่ละปี	ควรจัดให้มีเวทีตลาดนัดความสุขชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเสนอเรื่องราวความดีงาม	 ผลงาน	 และเสริมสร้างความ 

เชื่อมั่นของชุมชน	เพราะฉะนั้น	ผู้ส่งเสริมจึงควรแนะน�าให้ชุมชน	ต้องมีการ 

จัดการความรู้ชุมชน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติและน�ามาสู่การถ่ายทอด	 การ 

แชร์โชว์	ต่อสังคมในทุกโอกาส	และวันส�าคัญที่จะจัดร่วมกันในแต่ละปีต่อไป

	 •	 กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความส�าคัญของการยอมรับความ

คิดเห็นของผู้อื่น	 และเห็นคุณค่าในความคิดของตนเอง	 โดยอาจใช้การพูด

หรือนิทานประกอบ	

	 •	 ด�าเนนิรายการตามแผนทีว่างไว้	ซึง่อาจจดัปรบัได้ตามสถานการณ์	

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข	 เวลา	 กลุ่มคน	 และเนื้อหาที่ได้รับความสนใจของกลุ่มคน 

ผู้เข้าร่วม

 

3. หลังกำรจัดเวที

	 ทุกครั้งเมื่อการจัดเวทีสิ้นสุดลง	ไม่ว่างานจะส�าเร็จตามเป้าหมายหรือ

ไม่	สิ่งที่ผู้ด�าเนินรายการต้องท�า	คือ

	 •	 ชวนให้ทีมงานและแกนน�าหลัก	 ประเมินเวทีว่าได้ผลเป็นอย่างไร	

เพราะอะไร	และมีจุดใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น	

	 •	 หารือกับแกนน�าหรือผู้ประสานหลักๆ	ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	ว่ามี

เรื่องใดบ้างที่จะต้องด�าเนินการต่อจากนี้	เพื่อเป็นการพัฒนางานหรือต่อยอด

จากสิ่งที่ได้ค้นพบในเวที	

 สิ่งส�ำคัญที่จะต้องระลึกไว้เสมอ ก็คือ 

	 1.	ไม่รีบด่วนท�าแบบเร็วๆ	 หรือต้องการเห็นผลเร็ว	 ต้องค่อยเป็น 

ค่อยไป	เพราะเป็นการท�างานเชิงความคิด	ต้องมกีระบวนการ	และอาศยัข้อมลู

จริง	ความรู้จริง	และท�าจริง	การท�างานต้องเกาะติด	ท�าให้เกิดรูปธรรมพื้นที่

ได้ช้า	อาจไม่ทันใจผู้บริหารก็เป็นได้	

	 2.	แกนน�าชุมชน	 รวมทั้งผู้ส่งเสริมที่เข้าใจ	 และเชื่อมั่นในเครื่องมือนี้	

ยังมน้ีอย	โดยส่วนหนึง่ทีเ่ข้ามาแบบผวิเผนิคดิว่าท�ายาก	หรอืต้องท�างานหนกั	

เพราะต้องลงมือสร้างกระบวนการคิด	สรุป	ติดตามผล	จึงต้องค่อยๆ	ค้นหา

คนที่มีแววหรือฉายแวว	ที่สนใจจะท�างานในลักษณะนี้	

	 3.	ผู้น�าชุมชนรุ่นเก่ายังติดอยู่ในกรอบเดิมๆ	 ไม่อยากให้คนอื่นมายุ่ง

งานของตวัเอง	หรอืไม่อยากให้คนอืน่มารบัรู	้มาเหน็งานทีต่นเองท�า	ลกัษณะ
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ข้อมูล

1. มูลนิธิหัวใจอาสา

2. Fanpage : ความสขุมวลรวมต�าบล ตามแนวทาง อ.ไพบลูย์ วฒันศริธิรรม 

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่ 	 5/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1 	 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสุขชุมชน 

(ความดี ความสามารถ ความสุข)

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)
 

	 ศนูย์คณุธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากบัดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวตักรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุม่ทีมุ่ง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video



องค์ความรู้ ชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

ธรรมนูญ 
         ความสุขชุมชน
ธรรมนูญ 
         ความสุขชุมชน



ค�ำน�ำ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมในสังคมด้วยฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

ทัง้การสนบัสนนุ	สบืค้น	พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรม	การเชือ่มโยงพฒันา 

เครือข่าย	 การสื่อสารเผยแพร่ความดีในทุกระดับ	 ทั้งระดับบุคคล	 ระดับ

องค์กรหน่วยงาน	 ระดับพื้นที่	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

รปูธรรม	จากกระบวนการด�าเนนิงานทีผู่ส้นใจสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างหรอื 

ปรับใช้ในบริบทของตนได้	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร ่วมกับภาคีเครือข่าย	 

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรม	 ในมิติองค์กร

ต้นแบบท่ีด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรจนประสบ 

ความส�าเรจ็	มติพิืน้ทีท่ีน่�ากระบวนการมส่ีวนร่วมใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา	

และการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรม	 เช่น	 ธรรมนูญ

ความสขุชมุชน	เป้าหมายตวัช้ีวัดความสขุชุมชน	เพือ่ประยกุต์ใช้ในการพฒันา

คุณธรรมความดีของคนในชุมชนร่วมกัน	

	 เอกสารองค์ความรู ้	 ชุด	 “การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”	

ประกอบด้วย	องค์ความรูช้ดุองค์กรคณุธรรม	องค์ความรูช้ดุส่งเสรมิคณุธรรม

เชงิพืน้ที่	และองค์ความรูช้ดุเครือ่งมอืส่งเสรมิคณุธรรม	จะเป็นชดุองค์ความรู้

ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ	และแรงบันดาลใจในการด�าเนินกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมความดี	 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เกิดการขับเคลื่อนด้าน

คุณธรรมความดี	 และประยุกต์ใช้กับการท�างานในรูปแบบที่หลากหลาย	 

รวมท้ังกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	 

เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม	ต่อไป

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม



2 3ธรรมนูญความสุขชุมชน ธรรมนูญความสุขชุมชน

แรงบันดำลใจ หลักคิด ในกำรด�ำเนินงำน

ธรรมนูญความสุขชุมชน

	 ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 จึงท�าให้เกิดปัญหาใหม่

ท่ีซับซ้อนต่อการบริหารจัดการ	 ส่งผลให้เกิดภาวะสังคมที่ไร้ระเบียบ	 ขาด 

หลักยึดในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม	ธรรมนูญความสุขชุมชนนี้	จะเป็น

เครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดชุมชนคุณธรรม	 ซ่ึงชุมชนจะก�าหนดกติกา

การอยู่ร่วมกัน	 (ศีลของชุมชน)	 ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ	 และ

ประโยชน์ของชุมชน	ด้วยการพัฒนาทั้งสามมิติ	คือ	ความดี	ความสามารถ	

และความสขุ	เพือ่สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั	ธรรมนญูความสขุชมุชนจงึเป็น

หลักยึดเพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน

ธรรมนูญควำมสุขชุมชน หมำยถึง

	 หลักก�ากับการท�างานและการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน	 เป็น

เสมอืนกติกาการอยูร่่วมกนั	รวมถงึการจดัระเบยีบ	ระบบการท�างานของผูค้น

ในชุมชน	ท้องถิ่นนั้นๆ	ให้ชัดเจนร่วมกัน	เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย	ความอยู่เย็น

เป็นสุขที่พึงปรารถนาของชุมชน

กระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำน/กิจกรรมหลัก
ที่ท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในกำรขับเคลื่อน

1. ประโยชน์ของธรรมนูญควำมสุขชุมชน

	 •	 จัดระบบ	ระเบียบของชุมชนท้องถิ่นให้ดีงาม	

	 •	 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	
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2. หลักกำรส�ำคัญของธรรมนูญควำมสุขชุมชน

	 •	 ท�าดี	ละชั่ว	กลัวบาป	

	 •	 หลักหิริ	โอตตัปปะ	(ละอายชั่ว	กลัวบาป)

	 •	 หลักแห่งความไม่ประมาท	 มีการด�ารงอยู่อย่างมีสติและตั้งมั่น	 

	 	 ไม่ประมาท	

	 •	 หลักเมตตาธรรม	การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร	

	 •	 หลักแห่งการพึ่งพาตนเอง	และการพึ่งพากันเอง	

	 ท้ังนี้	 เมื่อเราปฏิบัติได้ตามหลักการนี้จะน�าพาชุมชนนั้น	 ไปสู่ความ

อยู่เย็นเป็นสุขท่ีย่ังยนืร่วมกนั	นอกจากจะสร้างให้ตนเองมคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ

แล้ว	ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ	หรือชุมชนอื่นๆ	ได้เดินตาม	

เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

	 หลักการส�าคัญในกระบวนการจัดท�าธรรมนูญความสุขชุมชนนั้น	

เป็นการน�าหลักการสร้างเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน  

มาปรับใช้	เพื่อเป็นหลักในการก�ากับตรวจสอบ	7	ประการ	ได้แก่

 3.1 คิดเอง ก�าหนดเอง ต้องก�าหนดกันเอง	ใช้กันเอง	ให้เหมาะสมกับ

ตัวเราเอง	ไม่สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์	และไม่ลอกเลียนแบบใคร	

 3.2 ร่วมมือ รวมพลัง ควรมีองค์ประกอบจากหลายฝ่ายในชุมชนมา

ร่วมกันก�าหนด	ให้เป็นข้อตกลงร่วมกัน	ไม่ใช่ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	

 3.3 เริ่มจากอะไรก็ได	้เมื่อตกลงกันแล้วว่าอะไรดี	ก็ปฏิบัติตามนั้น	

 3.4 คิดจริง ท�าจริง	 เมื่อคิดได้แล้ว	 ก็ลงมือท�า	 ไม่ต้องร้องขอหรือ 

รอคนอื่น	

 3.5 เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 ท�าไป	 ปรับปรุงไป	 ทบทวน	

ประเมินผลเป็นระยะ

 3.6 ร่วมสร้างเป็นขบวนการ	สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมอุดมการณ์	เสริม

พลังให้กันและกัน	ขับเคลื่อนร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

3. หลักกำรส�ำคัญของกระบวนกำรจัดท�ำธรรมนูญควำมสุขชุมชน

	 หลักการส�าคญัในกระบวนการจดัท�าเป้าหมาย	ตวัชีว้ดัความสขุชมุชน	

เป็นหลักการร่วมที่ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ	 บนพื้นฐานความแตกต่าง 

หลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่	 ศาสนา	 ความเชื่อ	 กลุ่มชาติพันธุ์	

โดยมีการปรับปรุงแก้ไข	 และเรียนรู้ร่วมกันเป็นพลังเครือข่าย	 และสร้างการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกันในอนาคต	

คิดเอง ก
�าหนดเอง

ร่วมมือ รวมพลัง

หลักกำรสร้ำง

เป้ำหมำยและ

ตัวชี้วัดควำมสุข

มวลรวมชุมชน

เริ่มจากอะไรก็ได้

คิดจริง ท�าจริง

เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมสร้างเป็นขบวนการ แข
็งข

ัน 
บัน

เท
ิง 
ท�า

อย
่าง

สน
ุก
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 3.7 แขง็ขนั บนัเทงิ ท�าอย่างสนกุ	และมคีวามสขุจากการทีไ่ด้ท�า	และ

ส่งเสริมยกย่องผู้กระท�าตามธรรมนูญความสุขชุมชนนั้นอย่างต่อเนื่อง	

4. วิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดท�ำธรรมนูญควำมสุขชุมชน

เป็นกลไกขับเคลื่อนด�าเนินการ	 หากเราจะจัดท�าธรรมนูญความสุขชุมชน	 

ในระดับต�าบล	ก็ควรใช้สภาประชาชน	หรือสภากลางของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	

ท่ีควรประกอบด้วย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องที	่ 

สภาองค์กรชุมชนต�าบล	 สภาวัฒนธรรมต�าบล	 ส่วนการจัดท�าระดับเมือง	 

ต้องให้มีกลไกร่วมที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน	 ที่น�าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	 

นายอ�าเภอ	หรือนายกเทศมนตรี	เป็นแกนกลาง	

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนประเด็นเป้าหมายและตัวชี้วัดความสุขชุมชน 

	 ในขัน้ตอนนี	้ชมุชนท้องถิน่นัน้ๆ	ต้องร่วมกนัทบทวนเป้าหมายความสขุ 

ของชุมชนว่ามีหรือไม่	 ถ้ามี	 มีเพียงพอรอบด้านหรือไม่	 และมีตัวบ่งช้ีอะไร 

ที่จะบอกว่าเป็นรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในชุมชน

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันร่างธรรมนูญความสุขชุมชน 

	 ในขั้นตอนนี้	สิ่งที่กลไกการขับเคลื่อนงานควรด�าเนินการ	คือ	

	 1.	ตั้งคณะท�างานยกร่างธรรมนูญความสุขชุมชน	 โดยให้คณะนี้มี 

องค์ประกอบมาจากผูน้�าทีห่ลากหลายมติ	ิทัง้เพศ	วยั	อาย	ุประสบการณ์	และ

กลุ่มคนที่เป็นผู้แทนกลุ่มต่างๆ	ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ	

	 2.	ประกาศแผน	 ขั้นตอน	 หรือ	 Road	 Map	 การจัดท�าธรรมนูญ 

ความสุขชุมชน	ว่าจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาใด	และเชิญชวนให้

ชาวบ้านทีส่นใจรบัรูส้ิง่ทีจ่ะท�า	เข้าร่วมแสดงความคดิเหน็ในเวทไีด้อย่างอสิระ

ตามวันเวลาที่ก�าหนด	

	 เมื่อคณะท�างาน	 ได้รวบรวม	 กลั่นกรอง	 จัดหมวดหมู่	 ยกร่างแล้ว	

(ภายใน	 1-2	 เดือน)	 ก็ให้คณะท�างานที่ยกร่าง	 ยกร่างน�าเสนอในที่ประชุม

กลไกขบัเคลือ่นหรอืเวทกีลาง	ตามทีป่ระกาศในแผนงานนัน้	เพือ่ให้ทีป่ระชมุ

พิจารณา	 ในขั้นตอนนี้	 จะต้องให้ที่ประชุมแสดงความเห็นของตนเองที่เป็น

ประโยชน์ในการน�ามาใช้เป็นหลักการในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน	 ซึ่งคณะ

ท�างานจะต้องรับมาพิจารณา	

 

ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับระดับที่จะจัดท�า

	 กลไกการด�าเนินการจัดท�าธรรมนูญความสุขชุมชน	 จะมีหลายระดับ

ตามความเหมาะสม	ได้แก่	

	 •	 การจัดท�าในระดับหมู่บ้าน	

	 •	 การจัดท�าในระดับต�าบล	

	 •	 การจัดท�าในระดับเมือง	

	 ทั้งนี้	การจัดท�าธรรมนูญความสุขชุมชน	จะต้องด�าเนินการให้เกิดผล

เป็นจรงิและต่อเนือ่ง	กลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้เป็นจรงิ	ต้องเริม่จากมผีูน้�าทีค่ดิดี 

มแีกนน�าท่ีเห็นด้วย มกีลุม่คนทีช่่วยท�า หากเราจะด�าเนนิการในระดบัหมูบ้่าน	

ก็ควรต้องเห็นชอบร่วมกันในสภาผู้น�าหมู่บ้าน	 หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน	

ขั้นตอนที่ 1 

จัดตั้งกลไก
ขับเคลื่อนที่
เหมาะสม
กับระดับที่
จะจัดท�า

ขั้นตอนที่ 2 

ทบทวน
ประเด็น
เป้าหมาย
และตัวชี้วัด
ความสุข
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 

ร่วมกัน
ร่างธรรมนูญ

ความสุข
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 

ทบทวน
ข้อเสนอ 
ปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 5 

รับรองร่าง
ธรรมนูญ
ความสุข
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 7 

ทบทวน
ธรรมนูญ
ความสุข
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 6 

ประกาศใช้
ธรรมนูญ
ความสุข
ชุมชน 
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	 ท้ังนี	้หลกัการของธรรมนญูความสขุชมุชน	ต้องยดึเป้าหมายความสขุ

ของชุมชนท้องถิ่นแต่ละด้านเป็นหลัก	 ซึ่งลักษณะการเขียนจะประกอบด้วย	

หลกัการข่มพฤตกิรรมทีค่วรข่ม	ซึง่จะออกมาในลกัษณะห้าม	หรอืจะไม่ปฏบิตั	ิ

รวมถึงการลงโทษ	และยกย่องพฤติกรรม การกระท�าที่ควรยกย่อง	ซึ่งจะออก

ในลักษณะให้ปฏิบตั	ิส่งเสรมิ	ร่วมมอื	ให้คณุค่า	หรอืให้รางวลัแก่การท�าความ

ดีในเรื่องนั้นๆ	แบบอย่างการเขียนในลักษณะ	“ห้าม” และ	“ให้”	ซึ่งสามารถ

ดูได้จากตัวอย่างในหนังสือ	“ธรรมนูญความสุขชุมชน”

ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนข้อเสนอ ปรับปรุง 

	 หลังจากท่ีสมาชิกเสนอความเห็นกันแล้ว	 คณะท�างานยกร่างควร

ได้รวบรวมความเห็นอันหลากหลาย	 น�ามาทบทวน	 ปรับปรุง	 จัดล�าดับ 

ความส�าคัญ	(ประมาณ	1	เดือน)	และน�าเรื่องการเสนอพิจารณาร่างธรรมนูญ

ความสุขชุมชนเข้าเป็นวาระส�าคัญ	เพื่อขอการรับรองจากที่ประชุมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 รับรองร่างธรรมนูญความสุขชุมชน 

	 คณะท�างานยกร่าง	จะน�าร่างธรรมนูญความสุขชุมชนน�าเสนอต่อเวที

กลาง	 เพื่อตรวจสอบว่าได้จัดท�าขึ้นโดยยึดความเห็นตามข้อเสนอที่ที่ประชุม

ได้เสนอขึ้นมาหรือไม่	 และท�าการลงมติว่าจะรับร่างตามนั้นหรือไม่	 หาก 

ข้อใดทีไ่ม่ผ่านกใ็ห้พกัหรอืตดัออกไปก่อน	เพือ่ให้เกดิการรบัรองในข้อเสนอที่

เห็นชอบร่วมกนัเป็นส่วนใหญ่	ซึง่การจดัท�าธรรมนญูความสขุชมุชนนี	้ควรจะ

มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และอาจมีการเสนอเพื่อเพิ่มเติมได้ตาม

ความเห็นชอบร่วมกัน	

 

ขั้นตอนที่ 6 ประกาศใช้ธรรมนูญความสุขชุมชน 

	 การประกาศใช้ธรรมนูญความสุขชุมชน	 เพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน	

หรือชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	ได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน	สามารถท�าในลักษณะต่างๆ	

ที่เหมาะสม	และสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม	ได้แก่	

	 1.	ประกาศใช้ทั่วไป	ผ่านเวทีประชุมของสภากลางของชุมชนท้องถิ่น

นั้นๆ	พร้อมจัดท�าเป็นเอกสารแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน	

	 2.	ประกาศทั่วไป	ในเวทีประชุมของหมู่บ้าน	พร้อมจัดท�าเป็นเอกสาร

แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน	

	 3.	ท�าพิธีปฏิญานตน	 ว่าจะปฏิบัติตามธรรมนูญความสุขชุมชนนั้นๆ	

ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน	หรือที่ชาวบ้านเคารพนับถือ	พร้อมจัดท�าเป็น

เอกสารแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน	

	 4.	ท�าพิธีสาบานตนว่าจะปฏิบัติตามธรรมนูญความสุขชุมชนต่อหน้า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน	หรือที่ชาวบ้านเคารพนับถือ	พร้อมจัดท�าเป็นเอกสาร

แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน	

	 ทั้งนี้	 การประกาศใช้ธรรมนูญความสุขชุมชน	 ให้พิจารณาความ 

เป็นไปในระดับที่เหมาะสมกับกลุ่มคน	และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ	ว่าควรจะท�า

ในลักษณะใด	และเหมาะสมประการใด	

 



11ธรรมนูญควำมสุขชุมชน10 ธรรมนูญควำมสุขชุมชน

ขั้นตอนที่ 7 ทบทวนธรรมนูญความสุขชุมชน 

	 เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนูญความสุขชุมชนไปได้สักระยะหนึ่ง	ก็ให้มี

การทบทวนส่ิงท่ีเกิดขึน้ร่วมกนั	โดยทัว่ไปควรมกีารทบทวนธรรมนญูความสขุ

ชมุชนอย่างน้อย	3	เดอืนต่อครัง้	เพือ่ค้นหา	ชืน่ชมความส�าเรจ็ร่วมกัน	จากนัน้	

กข็ยายจากจดุเลก็ๆ	ไปสูเ่รือ่งอืน่ๆ	เมือ่ครบ	1	ปี	แล้ว	จะต้องมกีารทบทวนใหญ่

อีกครั้ง	 เพื่อพิจารณาว่าสิ่งใดที่บัญญัติไว้ดีแล้ว	สิ่งใดที่ควรบัญญัติเพิ่ม	 โดย

ไม่หักล้างหรือท�าลายข้อบัญญัติเดิมที่ดีอยู่แล้ว	เมื่อคิดไป	ท�าไป	ปรับปรุงไป	 

ทบทวนประเมินผลเป็นระยะๆ	 แล้วกลับมาพัฒนาใหม่ให้ดีข้ึน	 ก็จะพบกับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	

 

	 ท้ัง	 7	 ขั้นตอนนี้	 เป็นขั้นตอนหลักในการด�าเนินการ	 ซึ่งชุมชน 

ท้องถิน่ใดๆ	ท่ีสนใจจะน�าเครือ่งมอืนี	้ไปปฏบิตัใิห้เกดิผลจะต้องด�าเนินการตาม 

ขั้นตอนให้ถูกหลักดังที่กล่าวมา	หากละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง	จะท�าให้

ไม่เกิดความน่าเชื่อถือ	 และจะกลายเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม	 เฉพาะตัวบุคคล	 

ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ยาก	

 ข้อควรค�านึงเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้ส่งเสริมควรจะให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง  

สิง่ส�าคัญท่ีสุดกคื็อ การท�างานด้วยกระบวนการในลกัษณะต่อเน่ือง จึงจะเห็นผล  

จึงจ�าเป็นที่ผู้ส่งเสริมต้องท�าด้วยความรู้สึกสนุกและด้วยใจรัก เป็นส�าคัญ 

หมู่บ้ำน/ต�ำบลหนองแสง อ�ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก

	 ธรรมนูญความสุขชุมชนฉบับน้ี	 คือ	 หลักปฏิบัติที่เกิดจากความเห็น

พ้องต้องกนัของคนในชมุชน	ได้จดัท�าขึน้เพือ่ให้ชมุชนเกิดความอยูเ่ยน็เป็นสขุ	

เป็นสงัคมแห่งการเอือ้อาทร	สงัคมไม่ทอดทิง้กนั	ประชาชนด�ารงชวีติตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยยึดหลักคุณธรรม	จริยธรรมและความรู้ที่

เท่าทัน	 เป็นฐานของการพัฒนา	 โดยธรรมนูญความสุขชุมชนฉบับนี้	 ให้ใช้

ปฏบิติัภายในอาณาเขตของต�าบลหนองแสง	อ�าเภอปากพล	ีจงัหวดันครนายก	

นี้เท่านั้น	

	 ภายใต้ธรรมนญูความสขุชมุชน	ต�าบลหนองแสง	ชาวต�าบลหนองแสง	

ได้ก�าหนดเป้าหมายความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกัน	ซึ่งเป็นความสุขร่วมกันของ

คนในต�าบลไว้	8	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	เป็นต�าบลทีรั่กษาภมูปัิญญาวฒันธรรม	ภาษา	ประเพณ	ีและวถีิชวีติ

ที่ดีงามให้คงอยู่		

	 2.	ประชาชนในต�าบลมีความรัก	 มีความสามัคคี	 และมีส่วนร่วมที่ดี 

ในชุมชน	

	 3.	ประชาชนในต�าบลด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

	 4.	เด็กและเยาวชน	เป็นคนดี	รักษาประเพณีตามวิถีไทยพวน	

	 5.	ประชาชนในต�าบลมีสุขภาพดี	ทั้งกายและใจ		 		 	

	 6.	ประชาชนในต�าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 	

	 7.	เป็นต�าบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี	 	

	 8.	ประชาชนในต�าบลปลอดหนี้	ที่สร้างทุกข์	 	

 

ตัวอย่ำงเพื่อกำรเรียนรู้
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 ภายใต้เป้าหมายความอยู ่เย็นเป็นสุขแต่ละด้านของคนในต�าบล 

ประชาชนในต�าบลได้ตกลงกันที่จะท�าและไม่ท�า ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1 

เป็นต�ำบลที่จะรักษำภูมิปัญญำวัฒนธรรม ภำษำ ประเพณี และวิถีชีวิต 

ที่ดีงำมให้คงอยู่

 ข้อที่ 1	ทกุครวัเรอืน	จะพดูภาษาท้องถิน่	(ไทยพวน)	กนัเองในชมุชน	

และถ่ายทอดต่อลูกหลาน	เพื่อให้สืบสานด�ารงรักษา	

 ข้อที่ 2	ประชาชนในต�าบลจะสวมใส่เสื้อผ้า	 หรือแต่งกายด้วยชุด 

พืน้เมอืงเมือ่มงีานบุญประเพณ	ีและจะแต่งกายด้วยชดุสภุาพเมือ่เข้าวดัทุกครัง้

 ข้อที่ 3	ประชาชนในต�าบล	 จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันตาม

ประเพณีที่ชุมชนเรามีอยู่เป็นประจ�า	

 ข้อที่ 4	 ทุกหมู่บ้านจะสืบทอด	 รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ 

ร่วมกัน

 ข้อที่ 5	ประชาชนในต�าบล	 จะไม่นุ่งน้อย	 ห่มน้อย	 เข้าวัด	 ท่ีเป็น 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 ข้อที่ 6	ประชาชนในต�าบลจะไม่ดื่มสุรา	แอลกอฮอล์	ในวัด	

 ข้อที่ 7	ประชาชนในต�าบลจะไม่เล่นการพนันในวัด

ด้ำนที่ 2

ประชำชนในต�ำบลมีควำมรัก มีควำมสำมัคคี และมีส่วนร่วมที่ดีในชุมชน

 ข้อที่ 8	ประชาชนในต�าบลจะมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมกฬีาต�าบล

ทุกปี

 ข้อที่ 9 ประชาชนในต�าบลจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

พระมหากษัตริย์	และร่วมถวายพระพรในวันพ่อและวันแม่ทุกปี

 ข้อที่ 10 ประชาชนในต�าบลจะมีการดูแลซึ่งกันและกัน	 มีความ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลในแบบพี่น้อง

 ข้อที่ 11	 เมื่อมีปัญหาใดๆ	 เกิดขึ้น	 จะใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไข

ปัญหาข้อขัดแย้ง	โดยมีศูนย์ไกล่เกลี่ยของต�าบลท�าหน้าที่ด�าเนินการ	

 ข้อที่ 12  ประชาชนในต�าบลจะไม่ยุยง	 ส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะ

วิวาทกันในหมู่บ้าน	

 ข้อที่ 13	 ประชาชนในต�าบลจะไม่ลักขโมยของกันและกัน	

 ข้อที่ 14	 ประชาชนในต�าบลจะไม่หมิ่นประมาทสถาบันพระมหา

กษัตริย์

 ข้อที่ 15	ประชาชนในต�าบลจะไม่ข้ามขั้นตอนในการร้องทุกข์

ด้ำนที่ 3

ประชำชนในต�ำบลด�ำเนินชีวิตตำมหลักธรรมของศำสนำและปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ข้อที่ 16	 ทกุครวัเรอืนจะปลกูพชืผกัสวนครวัและเลีย้งสตัว์	เพือ่บรโิภค

ให้เพียงพอในครัวเรือน	

 ข้อที่ 17	 ทุกครัวเรือนจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ

 ข้อที่ 18	 ทกุครวัเรอืนจะช่วยเหลอืแบ่งปันซึง่กนัและกนัภายในชมุชน

 ข้อที่ 19	 แต่ละหมูบ้่านจะให้มกีารจดัตัง้กลุม่ออมทรพัย์	โดยให้คนใน

ชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกทุกครัวเรือน

ด้ำนที่ 4

เด็กและเยำวชน เป็นคนดี รักษำประเพณี ตำมวิถีไทยพวน

 ข้อที่ 20 ประชาชนในต�าบลจะช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชน	 เพื่อ

ป้องกัน	ป้องปรามในการกระท�าผิด
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 ข้อที่ 21	 ประชาชนในต�าบลจะช่วยกนัถ่ายทอดภาษาไทยพวนให้กบั

ลูกหลาน	

 ข้อที่ 22	 เมื่อมีกิจกรรมใดๆ	 เกิดขึ้นในต�าบล	 จะส่งเสริมให้เด็ก	

เยาวชน	และคนในชุมชน	มีส่วนร่วมการท�ากิจกรรม	ประเพณีท้องถิ่น	 เปิด

โอกาสให้เด็ก	เยาวชน	ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของ

ไทยพวน

 ข้อที่ 23 เดก็และเยาวชนในต�าบลจะไม่แต่งกายทีไ่ม่สภุาพ	ล่อแหลม

เข้าวัดและร่วมประเพณีต่างๆ

 ข้อที่ 24	 เด็กและเยาวชนในต�าบลจะลดใช้ภาษาอื่นในการสนทนา 

พูดคุยในชุมชน

ด้ำนที่ 5

ประชำชนในต�ำบลมีสุขภำพดีทั้งกำยและใจ

 ข้อที่ 25	 ประชาชนในต�าบลจะออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 ต่อเนื่อง	 

ตามความเหมาะสมกับทุกเพศวัย	

 ข้อที่ 26	 ประชาชนในต�าบลจะรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ	

 ข้อที่ 27	 ประชาชนในต�าบลจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

 ข้อที่ 28	 ประชาชนในต�าบลจะปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือน	

 ข้อที่ 29	 ประชาชนในต�าบลจะลด	 ละ	 เลิก	 เหล้า	 บุหรี่	 ในสถานที่

ส�าคัญและที่สาธารณะ

 ข้อที่ 30	 ประชาชนในต�าบลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 ข้อที่ 31	 ประชาชนในต�าบลจะไม่ซื้อผักผลไม้ที่มีสารพิษมาบริโภค	

 ข้อที่ 32	 ประชาชนในต�าบลจะไม่รับประทานอาหารที่มีรสชาติจัด

ด้ำนที่ 6

ประชำชนในต�ำบลมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ข้อที่ 33	 ประชาชนในต�าบล	ชดุรกัษาความปลอดภยัในหมูบ้่าน	อาสา

ป้องกันพลเรือนในหมู่บ้าน	 ต�ารวจอาสา	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ

สงบในหมู่บ้าน	จะร่วมมือและช่วยกันดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านของ

ตนเอง	

 ข้อที่ 34	 ระดับต�าบลจะมีการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม	ในการไกล่เกลี่ย

เรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์ของคนในต�าบล	

 ข้อที่ 35	 ประชาชนในต�าบลจะไม่กระท�าตนเป็นมิจฉาชีพ

 ข้อที่ 36	 ประชาชนในต�าบลจะหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ทุกชนิด

 ข้อที่ 37	 ประชาชนในต�าบลจะหลีกเลี่ยงการกระท�าผิดในทางชู้สาว	
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ด้ำนที่ 7

เป็นต�ำบลที่มีทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ข้อที่ 38	 ประชาชนในต�าบลจะร่วมปลกูต้นไม้ในวนัส�าคญั	อย่างน้อย	

1	ต้น	:	1	ครัวเรือน	:	ปี	ตามก�าหนดวันที่ประกาศจากท้องถิ่น

 ข้อที่ 39	ในทกุเดือน	ประชาชนในต�าบลจะร่วมการพฒันาหมูบ้่าน	โดย

หมุนเวียนไปตามหมู่บ้านในต�าบล	

 ข้อที่ 40	 ทุกหมู ่บ้านจะรวมกลุ ่มท�าปุ ๋ยหมักชีวภาพจากฟางข้าว 

ไว้ใช้เอง	

 ข้อที่ 41 ประชาชนในต�าบลจะสอดส่องดูแลกนัและกนั	เพือ่ไม่ให้เกดิ

การตัดไม้ท�าลายป่า

 ข้อที่ 42	 ประชาชนในต�าบลจะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ	

 ข้อที่ 43	 ประชาชนในต�าบลจะไม่เผาฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

ด้ำนที่ 8

ประชำชนในต�ำบลปลอดหนี้ ที่สร้ำงทุกข์ 

 ข้อที่ 44	 ประชาชนในต�าบลจะท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน	

 ข้อที่ 45	 ประชาชนในต�าบลจะลดการใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไป

 ข้อที่ 46	 ประชาชนในต�าบลจะหาอาชีพเสริม	 เพื่อเพิ่มรายได้ 

ในครอบครัว

 ข้อที่ 47	 ประชาชนในต�าบลจะเก็บออมเงิน	เพื่อใช้ในยามจ�าเป็น

 ข้อที่ 48	 ประชาชนในต�าบลจะเข้าร่วมเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์

ภายในต�าบล	เพื่อให้คนในต�าบลไม่มีหนี้นอกระบบ	

	 ทั้งนี้	ประชาชนทุกคนในต�าบลจะปฏิบัติตามธรรมนูญความสุขชุมชน

อย่างเคร่งครัด	 เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนในต�าบล	 และเพื่อ

อนาคตของลูกหลานชาวต�าบลหนองแสงแห่งนี้	

	 ด้วยสตัย์ปฏญิาณทีท่กุคนจะปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและจรงิใจนี	้ขออ�านาจ

แห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิท์ั้งหลาย	จงได้โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้า

และประชาชนชาวต�าบลหนองแสง	 ผู้ปฏิบัติตามธรรมนูญความสุขชุมชน 

ทั้ง	8	ด้านนี้	จงประสบแต่ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ	มีความเจริญรุ่งเรือง	

ในชวีติ	อาชพีการงาน	มคีรอบครวัทีอ่บอุน่	มคีวามอดุมสมบรูณ์	มัน่คง	มัง่คัง่	

และยั่งยืนตลอดไป	

(ลงชื่อ)

(.....................................................................)

เจ้าคณะต�าบล

(ลงชื่อ)

(.....................................................................)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

(ลงชื่อ)

(.....................................................................)

ก�านัน

(ลงชื่อ)

(.....................................................................)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-9

(ลงชื่อ)

(.....................................................................)

ผู้น�ากลุ่มต่างๆ ในต�าบล
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ข้อมลู

- นายยงจริาย ุอปุเสน ผูจ้ดัการฝ่ายยทุธศาสตร์ 

- ธรรมนญูความสขุชมุชน ต�าบลหนองแสง อ�าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก

สิ่งพิมพ์ล�าดับที่  6/2559

พิมพ์ครั้งที่ 1 	 สิงหาคม	2559

จ�านวนพิมพ์ 	 1,500	เล่ม

เรียบเรียงและจัดพิมพ์  ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 เลขที่	 69	 อาคารวิทยาลัยการจัดการ	 

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	

	 ชั้น	16-17	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพฯ	10400

ศิลปกรรม/ด�าเนินการผลิต บริษัท	คอนเท้น	ดีไซน์	จ�ากัด	

	 14/999	หมู่ที่	13	ถนนกาญจนาภิเษก	

	 ต�าบลบางบัวทอง	อ�าเภอบางบัวทอง	

	 จังหวัดนนทบุรี	11110

	 โทรศัพท์	0-2925-9053,	

	 08-5150-6989

องค์ควำมรู้ ชุดเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 

ธรรมนูญควำมสุขชุมชน
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)

 

	 ศนูย์คณุธรรมเป็นองค์การมหาชน	ภายใต้การก�ากบัดแูลของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	มีวิสัยทัศน์คือ	“เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

จริยธรรมระดับอาเซียน และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข”

	 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ที่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์	 “ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”	 โดยเน้นคุณธรรมหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1		 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน 

	 	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	จริยธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันานวตักรรมองค์ความรูด้้านคณุธรรม	จรยิธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 กับ 

	 	 นานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ 

	 	 ศูนย์คุณธรรม

 

กลุ่มเป้ำหมำยของศูนย์คุณธรรม : 

 กลุม่ทีมุ่ง่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ได้แก่	กลุม่เดก็เยาวชน	และครอบครวั	

กลุ่มชุมชน	ท้องถิ่น	และภาคประชาสังคม	

 กลุ่มเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ	ได้แก่	ภาครัฐ		ภาคการศึกษา		

องค์กรศาสนา	สื่อมวลชน		ภาคธุรกิจ	ภาคการเมือง
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901-2
www.moralcenter.or.th
www.facebook.com/moralcenter
Application: moral plus, moral video


