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ค�ำน�ำ

 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดท�า
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อันเป็นแผนส่งเสริม
คุณธรรมฉบับแรกของไทย ภายใต ้การก�ากับดูแลโดย
คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิซึง่มรีองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เพื่อพัฒนาประเทศ
ให้มีความสมดุลทั้งด ้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ 
“คณุธรรมน�าการพฒันา” พร้อมทีจ่ะก้าวไปสู ่“สังคมคณุธรรม” 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการปฏิรูปที่ส�าคัญทั้งในส่วนของ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การด�าเนินชีวิตและมีจิตส�านึกร่วมในการสร้าง
ครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น และสร้าง “สังคมคุณธรรม” ที่น่าอยู่ เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึงแม้ว่าเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ทุกภาคส่วนก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน อยู่เย็น
เป็นสุขได้อย่างแท้จริง โดยยึดมั่นค�าสอนทางศาสนา น้อมน�าศาสตร์พระราชาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และรักษาวิถีวัฒนธรรมไทย ด้วยการบูรณาการร่วมมือกันขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิได้รวบรวมผลการด�าเนนิงานส่งเสรมิคณุธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจ�าปี ๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 
ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของแต่ละหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

         (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
         อธิบดีกรมการศาสนา
          กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ
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 “ การที่ เด็กและเยาวชนจะพัฒนาในทาง
จริยธรรมไปได้ดีนั้น ก็ควรจะได้อาศัยกัลยาณมิตร
คอยช่วยเหลือหรือประคับประคองด้วยกัลยาณมิตร
ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเด็กและเยาวชน ก็ควรจะได้แก่
ผู้ ใหญ่ทัง้หลายนัน่เอง แต่ปัญหาในปัจจบุนัของเรากค็อื 
ผู้ ใหญ่ของเราเป็นกลัยาณมติรของเดก็และเยาวชนกนั
อยู่หรือไม่”

สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
(จำกหนังสือ “จริยธรรมส�ำหรับคนรุ่นใหม่” พ.ศ. ๒๕๖๐)





1คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนโยบาย
ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนายกล้า สมตระกูล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย มีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธาน คณะอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย มีนายกิตติพันธ์ ใจดี เป็นประธาน คณะอนุกรรมการ
ด้านการประเมนิชมุชน องค์กร อ�าเภอ และจงัหวดัคณุธรรม มปีลดักระทรวงวฒันธรรม เป็นประธาน และระดบัปฏบิตักิาร 
ได้แก่ คณะอนุกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบักระทรวง มปีลดักระทรวง เป็นประธาน คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคุณธรรม
กรงุเทพมหานคร มปีลดักรงุเทพมหานคร เป็นประธาน และคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจงัหวดั มผีูว่้าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
อย่างเข้มแข็ง เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็ง
ด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แม้ว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ 
ก่อให้เกิดอุปสรรคในการท�างานอย่างมาก แต่ทุกภาคส่วนก็ไม่ย่อท้อ ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น 
“สังคมคุณธรรม” ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละภาคส่วนได้รวบรวมผลการส่งเสริม
คุณธรรม ที่มีผลแห่งความส�าเร็จ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ใน ๓ ด้าน ดังนี้



2 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 ๑. กำรน�ำหลักธรรมทำงศำสนำไปสู่กำรปฏิบัติ ส่วนมากจัดกิจกรรมทางศาสนาในหน่วยงานโดยเชิญชวน
บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วม และน�าบุคลากรไปปฏิบัติธรรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่ออบรมจิตใจให้เข้าใจการด�าเนินชีวิต 
ทีถ่กูต้องตามท�านองคลองธรรม ส่งผลให้บุคลากรได้รบัความรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรม น�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน  
เกิดจิตส�านึกที่ดี มีพลังในการท�างานอย่างมีความสุข 
 ๒. กำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ ส่วนมากจัดกิจกรรมน�าบุคลากรไปศึกษาดูงาน 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน�ามาปรับใช้ในหน่วยงาน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมในหน่วยงาน เช่น การประหยัด
ทรพัยากร การออม การจดัอบรมและให้ความรูใ้นเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการกระตุน้จติส�านกึให้บคุลากร 
มีวิธีคิด ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
 ๓. กำรด�ำรงรักษำไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่กำรปฏิบัติ ส่วนมากจัดกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
ทกุวนัอังคารและวันศกุร์ เพือ่สบืสานและอนรุกัษ์ความเป็นไทย และจดักจิกรรมเนือ่งในเทศกาลประเพณต่ีาง ๆ  ของไทย  
เพือ่ให้บคุลากรมคีวามรู ้ความเข้าใจในวถิคีวามเป็นไทย บคุลากรได้รักษาและสืบสานประเพณอีนัดีงามซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ประจ�าชาติให้คงอยู่สืบไป
 และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกหน่วยงาน ได้แสดงออก
ถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านกิจกรรม “ตู้ปันสุข” และปรับเปลี่ยนการท�างานใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและหัวใจบริการ
ประชาชนภายใต้ “จิตอาสา” ที่อยู่ในหัวใจของทุกคน ท�าให้ประเทศชาติของเราได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่าง 
ให้กับนานาชาติ 
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 นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ยกระดับการด�าเนินการชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ซึ่งมีจ�านวนกว่า ๒๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ได้ด�าเนินการในรูปแบบ “บวร On Tour” โดยใช้พลังบวรในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน น�าวิถีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มาสร้างแหล่งเรียนรู้ 
และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการเข้ามาช่วย
สนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสร้างความสมานสามัคคี และสร้างให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และด�าเนินชีวิตโดยมี 
หลักธรรมค�าสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมให้น�าพลัง “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/ 
โรงเรียน-ราชการ) ให้มีบทบาทในการสร้างสังคมคุณธรรม 
 ทัง้นี ้มผีลการด�าเนนิงานเป็นทีป่ระจกัษ์ ทีท่กุภาคส่วนยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม
ใน ๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม อ�าเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้ด�าเนินการ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นท่ีน่ายินดีที่มีการต่อยอดการด�าเนินงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในระยะแรก 
มีการด�าเนินการเฉพาะหน่วยงานราชการระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และหน่วยงานองค์กรอิสระต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน
ได้ขยายไปสู่บริษัทองค์กรธุรกิจเอกชน ให้ความสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน เป็นองค์กร
ที่ยืนหยัดในมิติด้านคุณธรรม ๓ ประการ คือ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
เป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่า 
ในขัน้ระดบัการเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ น�ามาสู่การถอดความส�าเร็จจากองค์กรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ๔๙ องค์กรธรุกิจ
คณุธรรมต้นแบบ ภายใต้โครงการส่งเสรมิองค์กรสขุภาวะภาคเอกชนเพือ่ขบัเคลือ่นสูอ่งค์กรคณุธรรม โดยความร่วมมอืกนั 
สามฝ่ายระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา 
 กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) อย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนฉบับนี้  
หวงัว่าทกุภาคส่วนจะเกดิความภาคภมูใิจในสิง่ทีท่กุท่านได้ก่อการดใีห้เกดิขึน้ ได้ร่วมกนัพฒันาชมุชน สงัคม ประเทศชาติ
สู่สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
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 “มนุษย์เมื่ออาศัยแผ่นดินย่อมสามารถปลูกพืช
ต่าง ๆ  ขึ้นได้ ฉันใด คนดีเมื่ออาศัยความกตัญญูกตเวที
ย่อมสามารถปลูกฝังคุณธรรมทั้งหลายลงในจิตใจได้ 
ฉันนั้น ตรงกันข้าม คนอกตัญญูที่แล้งน�้าใจจัดเป็นคน
ไม่ดี แม้คนอื่น จะพยายามปลูกฝังความดีอื่นใดลงไป
ในจิตใจของเขาสักเท่าไรก็ปลูกไม่ขึ้น” 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
(จำกพระธรรมเทศนำ ภูมิกถำ)
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บทน�ำ

 สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองมาได้ทุกวันน้ี เพราะไทยมีสามสถาบันหลักของชาติ คือ มีชาติเป็นดินแดนที่อยู่อาศัย 
เป็นเกียรติภูมิของไทย มีศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และมีพระมหากษัตริย์ พระผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิร สามสถาบนัหลกันี ้จงึมคีณุปูการต่อชาวไทยอย่างยิง่ โดยเป็นเสาหลกัส�าคญั เป็นท่ียดึเหนีย่ว 
จิตใจของคนไทยให้เกิดความรัก ความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชาติบ้านเมืองเพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ 
ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
 ดังนั้น คนไทยทุกคน จึงควรรักชาติ รักศาสนา และจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์  
โดยยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงศำสนำ น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่๙ มำปฏิบตั ิเพ่ือน้อมร�ำลกึถงึพระมหำกรณุำธคิณุและร่วมกนัธ�ำรงรกัษำชำตด้ิวยกำรสบืสำน
วิถีวัฒนธรรมไทย ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้มีการพัฒนาที่สมดุล ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อันเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่มี 
ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ  
โดยส่งเสริมให้น�าศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
และคุณธรรม ส่งเสริมให้องค์การทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม จิตส�านึกที่ดี 
แก่ประชาชน เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทางศาสนา รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกิดความมั่งคั่ง  
เข้มแขง็บนวถิวีฒันธรรมไทย ภมูปัิญญาของท้องถิน่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอย่ำงยัง่ยนื ตามยทุธศาสตร์
ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้สร้างพลังการท�าความดีเพ่ือชาติและประชาชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ 
กบัประชาชน รวมท้ังมุง่หวังท่ีจะเห็น ๓ สถาบันหลกัของชาตมิคีวามเข้มแขง็ เป็นฐานรากเชือ่มร้อยให้บ้านเมอืงสมานฉนัท์
และมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้เกิด “แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -  
๒๕๖๔)” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้สมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป  
ให้ “คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ” สร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
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 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ 
ฉบบัท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยน�ากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาคนไทย 
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เกิดเป็นสังคมคุณธรรมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ แม้ว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ก็ตาม 
แต่ทุกภาคส่วนได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน อยู่เย็น
เป็นสุขได้อย่างแท้จริง โดยยึดมั่นค�าสอนทางศาสนา น้อมน�าศาสตร์พระราชาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และรักษาวิถีวัฒนธรรมไทย ด้วยการบูรณาการร่วมมือกันขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศอย่างน่าชืน่ชม เป็นแบบอย่างด้านคณุธรรมทัง้ในประเทศไทยและนานาชาติ
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กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ของคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ระดับนโยบำย 
 คณะอนกุรรมการฯ ระดบันโยบาย ม ี๔ คณะ ได้แก่ คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม มีส่วนส�าคัญ
ในการวางกรอบนโยบายและติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกภาคส่วนน�าไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม

กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ของคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ระดับปฏิบัติกำร 
  คณะอนุกรรมการฯ ระดับปฏิบัติการ มี ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง  
มปีลดักระทรวงทกุกระทรวง เป็นประธาน คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมกรงุเทพมหานคร มปีลดักรงุเทพมหานคร 
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นประธาน 
และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานอิสระต่าง ๆ มีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม 
ในพื้นที่ให้เกิดผลส�าเร็จ โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในแต่ละภาคส่วนขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ
อย่างเข้มแขง็ เพือ่บรรลเุป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติฯ คอื ประเทศชาติและประชาชน มัน่คง สงบสขุ 
ด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ปรับเปลี่ยนคานิยม
และวัฒนธรรม

เสริมสรางคนไทย
ใหมีสุขภาวะที่ดี

สรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการพัฒนาคน

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

“คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ”
คนดี มีคุณธรรมคานิยมที่ดี จิตสาธารณะ 
คนเกง มีทักษะความรู พัฒนาตลอดชีวิต
สุขภาวะดีมีความสุข ครอบครัวอบอุน มีทักษะความรู

2

ยุทธศาสตรที่ 1: การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นที่ 10: ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนระดับที่ 2

สุจริต จิตสาธารณะ พอเพียง เปนธรรมรับผิดชอบ

1

กรมการศาสนา  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  โทร. 0 2209 3732 - 3 http://www.nmpc.go.th

คนไทยในศตวรรษที ่21

มีคุณภาพสุขภาวะดี

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) แผนระดับที่ 3

    นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายที่ 1: เสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ประเด็นความมั่นคงที่ 1 

การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย

3     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

วางรากฐานการพัฒนาคนใหมี
คุณธรรมตามหลักศาสนา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทย

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดานการ

สงเสริมคุณธรรม

สงเสริมทุกภาคสวน
รวมกันเปนเครือขาย
สงเสริมคุณธรรม

สงเสริมใหประเทศไทย
เปนแบบอยาง
ดานคุณธรรม

ในระดับนานาชาติ

สุจริตวินัย จิตอาสาพอเพียง

คนไทยมีคุณธรรมพึงประสงค์ 4 ประการเกิดองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศ  
ที่มีสมาชิก “ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม” 
และมีผลงานด้านคุณธรรมเชิงประจักษ์ที่สามารถจับต้องได้

ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนสำคัญต่าง ๆ

สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต 
สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข
ในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างย่ังยืน

วิสัยทัศน์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564) 
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แผนผังการดำเนินงานตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ในระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน

จัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง/จังหวัด องคกร หนวยงาน

บูรณาการทำงานรวมกับแผนอื่นๆ และภาคสวนตางๆ เชื่อมโยงกับแผนงานตามภารกิจของหนวยงาน 
และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ตามบริบทของหนวยงาน

การขับเคลื่อน 
       - เนนสรางมนุษยที่สมบูรณแบบ สรางความเขมแข็งจากภายใน สรางสังคมเกื้อกูลและแบงปน 
         ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของรัฐบาล
       - เนนสงเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
       - เนนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
       - เนนสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
       - เนนสรางและขยายเครือขายชุมชน องคกร หรือหนวยงานใหมีคุณธรรมตามภารกิจ       - เนนสรางและขยายเครือขายชุมชน องคกร หรือหนวยงานใหมีคุณธรรมตามภารกิจ
         ดำเนินการตามแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน

ระดับ
ปฏิบัติการ

๑. คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม ระดับกระทรวง
๒. คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด
๓. คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม กรุงเทพมหานคร

ระดับ
นโยบาย

๑. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
๒. คณะอนุกรรมการดานวิชาการการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
๓. คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธการสงเสริมคุณธรรม
    ในสังคมไทย
๔. คณะอนุกรรมการดานการประเมินชุมชน องคกร อำเภอ 
    และจังหวัดคุณธรรม

ติดตามผล- ติดตามประเมินผลแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม 
  ระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน
- ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
  ระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน

รายงานผล         - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแมบท
           และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
           ระดับกระทรวง/จังหวัด/องคกร หนวยงาน

คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

คณะรัฐมนตรี



12 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

กำรขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” น้อมน�ำศำสตร์พระรำชำ 
สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  ด ้วยรัฐบาลภายใต ้การน�าของพลเอก ประยุทธ ์ จันทร ์โอชา  
นายกรฐัมนตร ีมนีโยบายส่งเสรมิให้น�าพลงั “บวร” (บ้าน-ชมุชน/วดั-ศาสนสถาน/
โรงเรยีน-ราชการ) ให้มบีทบาทในการสร้างสงัคมคณุธรรม โดยมข้ีอสัง่การในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่า “ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็น 
หน่วยงานหลกั ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
น�าหลักการพลัง “บวร : บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ)” 
ซ่ึงถือเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ไปขับเคลื่อนและ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�านึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชน 
ทกุระดบัให้มจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อส่วนรวม รูร้กัสามคัค ีเสยีสละ และกตญัญรููค้ณุ  
ซึง่เป็นคุณสมบตัขิองคนไทยทีค่วรธ�ารงรกัษาไว้ รวมทัง้ให้เป็นแหล่งกระจายข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ 
เข้าถึงโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน”
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 กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ด้วยการขยายผลโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีจ�านวนกว่า ๒๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ มาด�าเนินการในรูปแบบ “บวร On Tour” โดยใช้
พลังบวรในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน น�าวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

มาสร้างแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย 
ในการเข้ามาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือสร้างความสมาน
สามคัค ีและสร้างให้คนไทยมคีณุธรรมจริยธรรม และด�าเนนิชวีติ 
โดยมีหลักธรรมค�าสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ปัจจุบันมีชุมชนต้นแบบ “บวร On Tour” จ�านวน ๘๒ ชุมชน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
๖ ชุมชน และต่างจังหวัด ๗๖ ชุมชน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อชุมชน/ต่อปี  
และในอนาคตมีเป้าหมายให้เกิดชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” เป็น ๑,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม
ได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 กรมการศาสนาและศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ  
ได้จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกภาค 
ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และเครือข่าย 
ส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๗๐๐ คน เพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีส�าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงการท�างาน 
ในภาวะที่เกิดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยความชื่นมื่นอบอุ่นและมีไมตรีจิตเสมือนญาติที่ห่างไกล ไม่ได้เจอกันมานาน 
มีการน�าเสนอประสบการณ์การท�างาน ตำมนโยบำย“คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ” ที่มีควำมส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับ 
ทกุคนในชำติ โดยมีเป้าหมายพฒันาคณุธรรมใน ๔ กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ องค์กร ชมุชน อ�าเภอ และจงัหวดั ให้มคีณุธรรม 
มีควำมดีอยู่ใน “วิถีชีวิต” เพื่อก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่รักและเคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอนาคตชาติที่เข้มแข็ง
 มปีระเดน็ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชมุเพ่ือให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรม
แห่งชาติน�าไปพัฒนาต่อ ดังนี้
 - กิจกรรมในการประชุมท�าให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ได้ความรู้มากขึ้น จึงควรมี
การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคี หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ เข้าร่วมประชุม 
เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน และสามารถบูรณาการการขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง
 - ควรให้มกีารขยายผลให้เข้มข้น โดยมหีน่วยงานต้นแบบ ถอดบทเรียน เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านส่ือช่องทาง
ต่าง ๆ และให้สื่อมวลชนมาร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มากขึ้น
 - หน่วยงานหลกัยงัไม่มกีารบูรณาการท่ีครอบคลมุ ยงัขาดความเข้าใจและการประสานงานทีดี่ระหว่างหน่วยงาน 
ในพื้นที่ 
 - ควรมีการอุดหนุนงบประมาณให้ชุมชนคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และ 
ให้มีการขยายผลสู่เป้าหมายระดับเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้จิตอาสาที่ด�าเนินงานด้านคุณธรรม เพ่ือเป็นวิทยากร 
และช่วยเสริมสร้างเครือข่าย
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 - ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนมากกว่านี้ เช่น การสะท้อนปัญหา 
จากเครือข่าย/บทบาทของส่วนกลางที่จะเป็นแบบอย่าง 
 - ควรเพิ่มจ�านวนเครือข่ายเข้าร่วมให้มากกว่านี้ รวมถึงเครือข่ายทางศาสนาและกลุ่มเยาวชนเพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเพิ่มการแสดงผลงานขององค์กร   
 - การจดัท�าแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรม ฉบบัที ่๒ ต้องมกีารวจิยัและการจดัท�าฐานข้อมลูซ่ึงมคีวามส�าคญัมาก
ในการขับเคลื่อน 
 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลควรน�าเรื่องที่ดีมาถ่ายทอดให้เห็นในวงกว้างเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
 - เสนอให้มผีูแ้ทนจากส�านกังาน ก.พ. หรอื ส�านกังาน ก.พ.ร เข้าร่วมประชมุ เนือ่งจากเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิ
ด้านการสร้างวัฒนธรรม จริยธรรม แนวคิดความประพฤติ และปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
เพื่อรับรู้และน�าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ ไปใช้ได้จริง 
 - ต้องเน้นย�้าให้ทุกคนท�าความดีจากจิตส�านึก โดยไม่ต้องบังคับ เน้นท�าความดีและละอายในการกระท�าช่ัว  
ลดการเพิกเฉยเมื่อพบการกระท�าผิด 
 การประชุมครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการรวมพลังของคนดี คือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสังคมคุณธรรมโดยไม่เห็นแก่
ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มุ่งประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หวังให้สังคมสงบสุข คนเก่ง คือเป็นผู้ที่หาช่องทาง
และวิธีการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดด้วยวิชาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมกันมา 
คนมีความสุข คือคนที่มีความสุข เกิดปิติและอิ่มเอมใจจากการท�างานเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีและมีความสุข
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กิจกรรมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการขยายผลการด�าเนินงานตามสาระส�าคัญในประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน องค์กร
เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้
 ๑) ส่งเสริมกระบวนกำรขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) โดยขยายผลการขับเคลื่อน 
จังหวัดคุณธรรมน�าร่องในปี ๒๕๖๓ ให้เกิดผลสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จ�านวน ๔ จังหวัดใน ๔ ภูมิภาค  
ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี  
และภาคใต้ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยมแีผนการขบัเคล่ือนต่อเนือ่งให้เกดิผลการเปล่ียนแปลงเชงิรูปธรรมทัง้ในระยะ ๓ ปี  
ท้ังในระดบัชมุชน องค์กร อ�าเภอและจงัหวดั เกดิการเชือ่มโยงการท�างานในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย  
ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ เอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายส่ือมวลชน  
และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน มีเป้าหมายการขับเคลื่อนเชิงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
ในระยะ ๑ - ๓ ปี ดังนี้ 
  เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนปีที่ ๑ 
  ๑. หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด เข้าใจแนวทางและร่วมขับเคลื่อน 
  ๒. เกิดการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. บุคลากร/แกนน�าเครือข่าย/องค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
  ๔. ได้ประเด็นคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย และภาพรวมจังหวัดที่จะขับเคลื่อน 
  ๕. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัด/ภาค
  บทบาทการเสริมหนุนของศูนย์คุณธรรม สนับสนุนกระบวนการ ค้นหาสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรม  
สร้างแพลทฟอร์มการเชือ่มโยงกลุม่เครอืข่าย จดัอบรมวทิยากรส่งเสรมิคณุธรรม จดักระบวนการเรยีนรู ้สนบัสนนุเครือ่งมือ  
และจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัด และเป็นที่ปรึกษาการขับเคลื่อน 
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  เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนปีที่ ๒ 
  ๑. ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย
  ๒. มีการบรรจุการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุทธศาสตร์จังหวัด 
  ๓. เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ 
  ๔. มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย
  ๕. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย และระหว่างกลุ่มเครือข่ายในรูปแบบสมัชชา
  คุณธรรม/ตลำดนัดคุณธรรม
  บทบาทการเสริมหนุนของศูนย์คุณธรรม การพัฒนาวิทยากรให้เป็นวิทยากรกระบวนการในแต่ละเครือข่าย 
พัฒนากลไกการประเมิน ติดตามในระดับองค์กร เครือข่าย และจังหวัด จัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และสนับสนุน
เครื่องมือเพื่อยกระดับและพัฒนาต่อเนื่อง 
  เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนปีที่ ๓ 
  ๑. เกิดแหล่งเรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบจากการขับเคลื่อนในเครือข่ายทางสังคม
  ๒. เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่ขยายผล 
แก่จังหวัดอื่นได้ 
   บทบาทการเสรมิหนนุของศนูย์คณุธรรม จัดกระบวนการพัฒนายกระดับวทิยากรองค์กรต้นแบบในการเป็น 
ทีป่รกึษา กระตุน้ให้เกดิแรงจงูใจในการคงไว้ซึง่ความด ีสร้างระบบ มาตรการ ให้เกดิการขบัเคลือ่นต่อเนือ่งและอย่างยัง่ยนื 
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 ผลกำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) ในช่วงที่ผ่ำนมำ 

จังหวัด ผลกำรขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

เชียงราย - เกิดกลไก กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย 
- MOU ความร่วมมอืด้านวชิาการ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ๕ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ แห่ง รวม ๘ แห่ง
- ได้ ร่าง แผนและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและจังหวัด
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชนแกนน�า เข้าร่วมกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๘๐ องค์กร

พระนครศรีอยุธยา - เกิดกลไก กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๑๐ เครือข่าย
- MOU ความร่วมมอืด้านวชิาการ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ๕ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ แห่ง รวม ๘ แห่ง
- ได้ ร่าง แผนและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและจังหวัด
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชนแกนน�า เข้าร่วมกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๗๘ องค์กร

อุดรธานี - เกิดกลไก กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย
- MOU ความร่วมมอืด้านวชิาการ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ๖ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ แห่ง รวม ๙ แห่ง
- ได้ ร่าง แผนและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและจังหวัด
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชนแกนน�า เข้าร่วมกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๖๓ องค์กร

สุราษฎร์ธานี - เกิดกลไก กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย
- MOU ความร่วมมอืด้านวชิาการ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม ร่วมกบัสถาบนัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ๓ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓ แห่ง รวม ๖ แห่ง
- ได้ ร่าง แผนและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมและจังหวัด
- หน่วยงาน องค์กร ชุมชนแกนน�า เข้าร่วมกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๘๒ องค์กร
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 ๒) กำรจัดอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม”  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน�าการส ่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จ�านวน ๘ รุ่น  
เป้าหมายจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน�าด้านคุณธรรม  
จ�านวน ๘๖๐ คน ผลการจัดอบรมในช่วงไตรมาส ๑ - ๒ จัดอบรมฯ  
เสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน ๔ รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมฯ จ�านวน ๔๘๐ คน  
จาก ๑๔ จังหวัด  
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 ๓) กำรส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภำคธุรกิจเอกชน
   เป้าหมายส�าคัญของการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน คือ การสร้างความร่วมมือและ
การเรียนรู้ระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ ในการสร้างความตระหนัก บทบาท และความรับผิดชอบ ร่วมสร้างองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี คือ เป็นองค์กรท่ีแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กรมีคุณธรรม 
เป็นฐานในการด�าเนินชีวิต ทั้งในที่ท�างาน ครอบครัว และชุมชน และมีการรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม
ให้กบัประชาชน ชมุชน และสงัคมทีเ่กีย่วข้อง ภาคธรุกจิเอกชน จึงเป็นหนึง่ในกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในกระบวนการสมชัชา
คุณธรรมแห่งชาตทิีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาประเทศทีจ่ะเป็นฐานในการสร้างคนด ีเพือ่สงัคมด ีร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  
ทางสังคมตามแนวคิดสร้างสังคมคุณธรรม ตามภาพ 

  ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ คือ การมีองค์กรคุณธรรม 
ในทุกภาคส่วนที่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมที่มากพอ ซึ่งการพัฒนาองค์กรคุณธรรมนั้น มีหลักเกณฑ์การส่งเสริม
และคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  ระดับที่ ๑ กำรพัฒนำในขั้น Expect to see คือ มีการวางโครงสร้างและกลไกการพัฒนารองรับ 
ซึง่ประกอบด้วย การก�าหนดเป้าหมาย นโยบายและค่านยิมองค์กร การวางแผนการด�าเนนิงานและการจดัตัง้หรอืพฒันา
กลไกทีมงานรองรับ ซึ่งสิ่งที่ด�าเนินการนั้น สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจคู่คุณธรรมในอนาคต ในระดับนี้ 
จึงเทียบเท่ากับการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
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  ระดับที่ ๒ กำรพัฒนำในขั้น Like to see คือ มีการปฏิบัติขับเคล่ือนต่อเนื่องจนมีผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเชิงบวกของคนในองค์กรเกิดข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย การด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่วางไว้  
การมีระบบหรือมาตรการขององค์กรมารองรับการท�าความดี มีการจัดสภาพแวดล้อมมารองรับให้เอื้อต่อการท�าความดี  
และมีการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในตวับุคคลตามเป้าหมาย ในระดบันี ้จงึเทยีบเท่ากบัการเป็นองค์กรคณุธรรม ทีส่อดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
  ระดับที่ ๓ กำรพฒันำในขัน้ Love to see คอื มกีารต่อยอดขยายผลความด ีจนปรากฏเด่นชดั ซึง่ประกอบด้วย  
ผลสะท้อนทีป่รากฏจากการท�าความดจีนเป็นพฤตินสิยัของคนในองค์กร ท�าให้ปัญหาลดลง ความสขุของพนกังานเพิม่ขึน้  
รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งปันค�านึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมขององค์กรมากกว่าส่วนตน ท้ังยังขยายผลท�าความดีเรื่องอื่น ๆ 
ที่มากกว่าเดิม จนสามารถเผยแผ่ความดีนั้นต่อคนอื่น ๆ ได้อย่างภาคภูมิใจ ในระดับนี้ จึงเทียบเท่ากับกำรเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 โครงกำรส่งเสริมองค์กรสุขภำวะภำคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยความร่วมมือกันสามฝ่าย
ระหว่างศูนย์คุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และระหว่างภาคธุรกิจ ทั้งสภา
หอการค้าไทย PMAT ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เป็นต้น ได้น�าไปสู่การ
ค้นพบต้นแบบที่ดีงามขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่เป็นองค์กรที่ยืนหยัดในมิติด้านคุณธรรม ๓ ประการ คือ ส่งเสริม 
ให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมส่วนร่วม ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่าในขั้นระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ น�ามาสู่การ
ถอดความส�าเร็จจากองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ มาเป็น ๕๐ องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ เป็นชุดความรู้ เพื่อเป็น 
ร่องรอยของความดีงาม ที่บ่งบอกปัจจัย และเคล็ดลับความส�าเร็จท่ีชี้ทางสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ท่ีจะมีบทบาทส�าคัญ 
ต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม ในอนาคต ประกอบด้วย
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 ๑. บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด ๒. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ๓. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๔. บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จ�ากัด

 ๕. บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จ�ากัด ๖. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ๗. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ๘. บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ๙. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ๑๐. บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จ�ากัด

 ๑๑. บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จ�ากัด ๑๒. บริษัท ทีเอฟพี อินดัสเตรียล จ�ากัด

 ๑๓. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ากัด ๑๔. บริษัท ไทยโคโคนัท จ�ากัด (มหาชน)

 ๑๕. บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ากัด (มหาชน) ๑๖. บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด

 ๑๗. บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ากัด (มหาชน) ๑๘. บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

 ๑๙. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ๒๐. บริษัท บาธรูมดีไซน์ จ�ากัด

 ๒๑. บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด ๒๒. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ�ากัด

 ๒๓. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ�ากัด ๒๔. บริษัท พาเนล พลัสจ�ากัด

 ๒๕. บริษัท ไพโร เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด ๒๖. บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จ�ากัด

 ๒๗. บริษัท มิลล์คอนสตีล จ�ากัด (มหาชน) ๒๘. บริษัท เมทัลซ่า (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 ๒๙. บริษัท แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากัด (มหาชน) ๓๐. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 ๓๑. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด ๓๒. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 ๓๓. บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ�ากัด ๓๔. บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด

 ๓๕. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ๓๖. บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ๓๗. บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จ�ากัด (มหาชน) ๓๘. บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน)

 ๓๙. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ๔๐. บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ�ากัด 

 ๔๑. บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) ๔๒. บรษิทั สามมติรมอเตอร์สแมนแูฟคเจอรงิ จ�ากดั (มหาชน)

 ๔๓. บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จ�ากัด ๔๔. กลุ่มบริษัท YEH GROUP

 ๔๕. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ๔๖. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จ�ากัด 

 ๔๗. โรงแรมเอวาซอน หัวหิน ๔๘. บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 ๔๙. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ๕๐. กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC GROUP) ประเทศไทย
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 กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา และ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รวบรวมผล
การจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสรมิ
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง  
ระดั บจั งหวั ด  อนุ ก ร รมการส ่ ง เ ส ริ ม คุณธรรม
กรงุเทพมหานคร และหน่วยงานองค์กรอสิระต่าง ๆ  ซึง่ได้
น�าเสนอตามล�าดับ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน 
ที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) อย่างต่อเนื่อง  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายของแผนฉบับนี้  
หวงัว่าทกุภาคส่วนจะเกดิความภาคภมูใิจในสิง่ทีท่กุท่าน 
ได้ก่อการดีให้เกิดขึ้น ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม 
ประเทศชาติสู่สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี มั่นคง 
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
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 “การสร้างสังคมคุณธรรม “ง่ายนิดเดียว”  
ถ้าผู้ ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการประพฤติปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานของสังคมที่ร่วมกันก�าหนด 
 เพ่ือให้สิ่งที่ดีงามของสังคมไทยซึมซับเข้าสู่เซลล์
กระจกเงาของเด็กและประพฤติปฏิบัติตาม อันจะเป็น 
การกล่อมเกลาทางสังคมจนเกิด “สังคมคุณธรรม”  
ที่สร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในสังคมไทยได้อย่าง
ยั่งยืน” 

พลอำกำศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
(จำกหนังสือ “คุณธรรมกับสังคมไทย, พ.ศ. ๒๕๕๕)





ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม

ระดับกระทรวง





กระทรวง

 ๑. ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

 ๒. กระทรวงกลำโหม

 ๓. กระทรวงกำรคลัง

 ๔. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ

 ๕. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

 ๖. กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 ๗. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ๙. กระทรวงคมนำคม

 ๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 ๑๑. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

 ๑๒. กระทรวงพลังงำน

 ๑๓. กระทรวงพำณิชย์

 ๑๔. กระทรวงมหำดไทย

 ๑๕. กระทรวงยุติธรรม

 ๑๖. กระทรวงแรงงำน

 ๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม

 ๑๘. กระทรวงศึกษำธิกำร

 ๑๙. กระทรวงสำธำรณสุข

 ๒๐. กระทรวงอุตสำหกรรม
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 ส�ำนักนำยกรัฐมนตร ีมหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

ด้านหลักธรรมทางศาสนา

 มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และท�าบุญ
ตกับาตร ถวายพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสวนัส�าคญัต่าง ๆ  
บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

สํานักนายกรัฐมนตรี
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 มีการฝึกอบรม/เผยแพร่สื่อ/สร้างความรู้เกี่ยวกับ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ท�าให้บคุลากรน้อมน�า
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ  
ประมาณตนเอง พอดี พออยู่ พอกิน การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา “เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ท�าให้
บุคลากรรู ้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม  
สร้างประโยชน์และลงมือท�าด้วยความรัก ความสามัคคี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้และ
สวมใส่ผ้าไทย เป็นการรักษามรดกและสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด ได้แก่ 
จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย  
จัดแอลกอฮอล์ท�าความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ลดเวลาจัดกิจกรรมฯ จ�ากัดจ�านวนผู ้เข้าร่วม 
กิจกรรมฯ ให้เหมาะสม มิให้แออัด และลงทะเบียน 
ผ่าน QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้การด�าเนินงานการจัด 
กิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อยและ 
สมพระเกียรติ 
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 กระทรวงกลำโหม มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กระทรวงกลาโหม

ด้านหลักธรรมทางศาสนา

 จดัโครงการรกัษ์วดั รักษ์ศีล ๕ สบืสานพระพทุธศาสนา 
เพือ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 
กิจกรรมท�าบุญตักบาตร เข้าวัด รับฟังการบรรยายธรรม 
เน่ืองในวันขึ้นปีใหม่และวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ฟังธรรมเทศนาประจ�าเดือน 
ส่งผลให้บุคลากรได้เรียนรู ้ ถึงศาสนาและวัฒนธรรม 
พร ้ อมที่ จ ะน� าหลั กค� า สอนทา งศาสนา ไป ใช ้ ใ น
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป ็นไปด้วย
ความโปร่งใสและยุติธรรม และได้รับการปลูกฝังจิตส�านึก
ให้มคีณุธรรมจรยิธรรม ท�าให้มจีติส�านกึและมพีฤตกิรรมท่ีดี 
ได้รบัความรูเ้รือ่งธรรมะ สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จัดกิจกรรม ก้าวตามรอยพ่อ สืบสานต่อแนวทาง
พระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร การเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชา
สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื เฉลมิพระเกยีรตพิระมหากษตัรย์ิและ
พระบรมวงศานุวงศ์ ให้ความรู้ในเรื่อง พระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร การปลกูฝังค่านยิมทีด่ต่ีอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการสาธติโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดบรรยายหลักประมวลจริยธรรม
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
และการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ณ ศูนย์ศึกษาวิทยาการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะอุ้ม 

จงัหวดัราชบรุ ีอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิกจิกรรมตามแนว
พระราชด�าริ “การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้” กิจกรรม 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดพิธีลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  
เฉ ลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนาง เจ ้ าสุทิ ดา  
พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง จัดกิจกรรมลอยกระทง เพื่อด�ารงไว้ซึ่ง 
วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีไทย กิจกรรมรดน�้า
ด�าหัวและสรงน�้าพระ เนื่องในวันสงกรานต์ และอนุรักษ์
ผ้าไทยและรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยหรอืชดุพืน้เมอืง
ท้องถิน่ในทกุ ๆ  “วนัศกุร์” ท�าให้บคุลากรมคีวามจงรกัภกัดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมอนุรักษ์ มรดก ภูมิปัญญา
ผ้าไทยและช่วยรณรงค์ให้คนไทยได้สวมใส่ผ้าไทยให้ 
เหน็เป็นอตัลกัษณ์ความงดงามของผ้าไทยในวงกว้างยิง่ขึน้ 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัดกิจกรรมบ้านวัดประสานใจต้านภัยโควิด ๑๙ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ ส่งเสริมให้ก�าลังพลร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติงานในรูปแบบของ New 
Normal โดยการควบคุมโรคติดเชื้อ ส่งเสริมการเพิ่ม
รายได้โดยการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสและ 
การปนเปื้อนเชื้อโรค จัดชุดแพทย์สนับสนุนกระทรวง
สาธารณสุข ให้การช่วยเหลือประชาชน จัดก�าลังพล 
ช่วยสนับสนุนการคัดกรองตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้
รับการร้องขอ จัดบริการตู้ปันสุขบริจาคให้กับประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้พนักงานและผู้มีก�าลังทรัพย์รอบข้างร่วมกัน
แบ่งปันน�้าใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
และกจิกรรมโครงการจติอาสา “เราท�าความด ีด้วยหวัใจ” 
ท�าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการท�าประโยชน ์
ต่อสังคม และสร้างอาชีพในรูปแบบใหม่ในการเพิ่มรายได้

“ทหารเรือไทย ร่วมใจไม่ใช้ถุงพลาสติก” และเยี่ยมชม 

ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง นพค. ๑๑ ส่งผลให้บคุลากร 
ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
และในชวีติประจ�าวนั ได้รบัความรูใ้นเรือ่ง พระราชกรณยีกจิ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร การปลกูฝังค่านยิมทีดี่ต่อ
สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ท�าให้เกดิความรูส้กึส�านกึในหน้าที่
ของตนเองดีขึ้น สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้  
มีการตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีความอดทน  
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต 
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 กระทรวงกำรคลัง มีหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของ
หน่วยงาน โดยได้จัดกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นด้านการปฏบิตัธิรรม 
ท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญต่าง ๆ การรับฟังธรรมเทศนา 
การบรรยายธรรมและสนับสนุนบุคลากรขออนุญาต
ลาอปุสมบทหรอืขออนญุาตลาไปประกอบพธิฮีจัย์ ส่งผลให้
บคุลากรของหน่วยงานได้น�าหลกัธรรมค�าสอนทางศาสนา
ไปปรบัใช้ในการด�าเนินชวีติในปัจจบัุน มจีติส�านกึ คณุธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

กระทรวงการคลัง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย 
และเผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรมค�าสอน ในหัวข้อ 
“หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙” “แนวทาง
การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ท�าให้บุคลากรของหน่วยงานได้น�าข้อมูลความรู้จาก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และ
ปรับใช้ให้เหมาะกับการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน
ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
และลงนามถวายพระพรแด ่พระบรมวงศานุวงศ ์
ทุกพระองค์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังงานของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสา และมีการ
คัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
ส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงานได้แสดงความจงรักภักดี
โดยพร้อมเพรยีงกนั ก่อให้เกดิความเสยีสละ ความสามคัคี 
ความรับผิดชอบ และความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน 
มีความตระหนักและอนุรักษ์รักษาประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ส�าหรับบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับ
การคัดเลือกได้รับโล่และใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการ
ยกย่อง ได้มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุนสังคมคุณธรรม 
ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา การร่วมบริจาค มอบถุงยังชีพ 
อาหาร เคร่ืองด่ืม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
แก่ประชาชน และหน่วยงานส�าคัญต่าง ๆ
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 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีหน่วยงานในสังกัด
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จ
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
การน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนาและพระราชปณิธาน
ในรชักาลที ่๑๐ สร้างสงัคมแห่งการช่วยเหลอื เกือ้กลู แบ่งปัน
และสร้างให้เกิดคุณธรรม และค่านิยมด้วยการเสียสละ
ก�าลังทรัพย์ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในความอุปการะ
ของสถานคุ ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมน�าคณะทูตและคู ่สมรสทัศนศึกษา 
โครงการตามแนวพระราชด�าริ  ประจ�าป ี  ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกบัประเทศไทย และประชาสมัพนัธ์โครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิโดยเฉพาะแนวทางการพฒันา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
รัชกาลที่  ๙ รวมทั้ ง เผยแพร ่บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กระทรวงการต�างประเทศ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดแสดงและการจ�าหน่ายผ้าไทย โดยเชิญชวน
ข้าราชการและบุคลากรให้ความส�าคัญ และสนับสนุน 
การใช ้และสวมใส ่ผ ้าไทย ด ้วยการจัดแสดงสินค ้า 
เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ 
ผู ้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคและท้องถิ่นที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด�าเนินงาน โดย
มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ด�าเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น (๑) กิจกรรม
การส่งเสรมิคณุธรรมเพือ่พฒันาองค์กร (กลุม่พฒันาระบบ
บริหาร) กระทรวงฯ ได้ใช้ช่องทางระบบส่ือสารการด�าเนนิ
งานภายในของกระทรวงฯ (ระบบ Portal) เป็นช่องทาง 
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ประโยชน์ของการน�าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้พัฒนาชีวิต
ตนเองและองค์กร ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
ทัว่ถงึ (๒) โครงการ “๓๙ สปัดาห์ คณุธรรมก้าวหน้า ASPA 
ก้าวไกล” (กรมอเมรกิาและแปซฟิิกใต้) โดยในวนัพฤหสับดี
ของทกุสปัดาห์ จะมกีารเผยแพร่เกีย่วกบัพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี ศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ธรรมะและ 
พุทธศาสนสุภาษิตผ่านช่องทางไลน์ของข้าราชการและ 
เจ ้าหน้าที่ของกรมอเมริกาฯ เพื่อน้อมน�าหลักธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน เกิดทักษะในการท�างาน 
อย่างมีความสุข และพัฒนาศักยภาพในการท�างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ มีหน่วยงาน
ในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความ
ส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิสถาบันศาสนา ได้แก่ วนัส�าคญั
ทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมฝ ึกจิตคิดดี  อบรม
เชงิปฏบิตักิารกจิกรรม “สร้างเสริมคุณธรรมน�าชีวิตเป็นสุข” 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การเสริม
สร้างจติส�านึกต่อสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และ
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นพื้นฐานการด�ารงชีวิต เสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัด
มีคุณธรรมจริยธรรมผ่านการปฏิบัติ อันจะส่งผลให้
ลดปัญหาการประพฤติมิชอบ และยังเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและประเทศไทย

กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ ้มกันการทุจริตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ทศพธิราชธรรม พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทาน
ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ บุคลากรในสังกัดได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ และเป็นวิถีชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการลดความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 บุคลากรในสังกัดได้เข ้าร ่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยในวันส�าคัญทางวัฒนธรรม
ประเพณีต่าง ๆ  และได้เรยีนรูใ้นวฒันธรรมประเพณอีนัดงีาม  
สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเผยแพร่ได้

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุนสังคม
คุณธรรม ในด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ ความมีเมตตา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการแบ่งปัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
 ๑. ร่วมกบัสถาบันการศกึษาท้ังภาครฐัและเอกชน 
ภายใต้เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกรกิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัย
ทองสุข สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย บริษัท บุชเชอร์ จ�ากัด  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง 
นโยบายส�าคัญของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพ่ีน ้อง
ประชาชนทีก่�าลงัประสบปัญหาความเดอืดร้อน ซึง่บางส่วน
ขาดแคลนอาหารและน�า้ดืม่ จงึร่วมกนัสนบัสนนุส่ิงอปุโภค
บริโภค ประกอบด้วย ข้าวกล่อง ๔,๐๐๐ กล่อง ข้าวสาร 
๕๒๗ ถุง น�้าดื่ม ๙๖๐ ขวด อันจะเป็นการสร้างขวัญ 
และก�าลังใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกฬีา ท่ีมคีวามเดอืดร้อนจากสถานการณ์
ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “อิ่มท้อง อิ่มใจ  
สู้ภัยโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 ๒. จัดกิจกรรมตู้ปันสุข ททท. ซ่ึงต้ัง ณ อาคาร 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นการด�าเนิน
นโยบายเพื่อสังคม (CSR) แบ ่งป ันให ้ผู ้ที่ต ้องการ 
ความช่วยเหลอืเพือ่บรรเทาความเดอืนร้อนจากสถานการณ์ 
โควดิ-๑๙ โดยเน้นอาหารแห้งหรือเคร่ืองด่ืม ส�าหรบัตูปั้นสขุ  
ททท. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป ซึ่งปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคม
ตามนโยบายของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการแพร่เชือ้โควดิ-๑๙ 
อย่างเคร่งครัด
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขเยียวยา และฟื้นฟู
ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
กีฬา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
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 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ มีหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก ่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในองค์กร กิจกรรม “กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ ใฝ่ธรรมน้อมน�าสูแ่ดนพทุธภมู”ิ 
โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ บรรพชา
อปุสมบทเป็นพระภกิษนุวกะโพธแิละผูท้ีจ่ะบวชเนกขัมมะ 
สอบนักธรรม เดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาล 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการปลูกฝังศรัทธา
และพัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และด�ารงชีวิตโดยยึดหลักธรรมน�าชีวิต ร่วมท�าบุญ
ท�านุบ�ารงุพระพทุธศาสนา ท�าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้ศึกษาพระธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา เจริญวิปัสสนา
และปฏิบัติธรรมตามเส้นทางสังเวชนียสถาน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการ “พม” สุขใจ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หัวข้อ M-Society ความดี
คู ่ความสุข บรรยายให้ความรู ้เชิงประเด็นที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับความรู้ด้านคุณธรรมน�าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สงัคม ฯลฯ เป็นต้น ท�าให้เกดิการปรบักระบวนทศัน์เชงิบวก 
สามารถน�าความรู ้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน พัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
ส�านกึต่อหน้าท่ี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ปฏบิติัราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรในภาพรวม

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย�
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มุ ่งด�ารงรักษาไว ้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยในการ
ท�าความดี น ้อมน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาประพฤตปิฏบิตัติน มคีณุธรรมจรยิธรรม โดยการสร้างคนดี  
องค์กรที่ดี ในกระทรวงฯ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  
ผู้ประสบปัญหาทางสงัคมได้รบัการช่วยเหลอือย่างเท่าเทยีม 
กันทุกระดับ จึงมีกระบวนการด�าเนินการขับเคล่ือนงาน 
เช่น โครงการ ๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน ขับเคลื่อน
ให้หน่วยงานในสังกัดประเมินตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม 
และช่วยกันแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วิถีวัฒนธรรมองค์กร ท�าให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย จิตอาสา ด�ารงตนอย่างพอเพียง  
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ด�าเนนิโครงการ พม. “เราไม่ทิง้กนั” ภายใต้แนวคดิ 
“ส�ารวจพบจบที่ชุมชน” ดังนี้
 ๑) ส�ำรวจข้อมูล จัดทีมปฏิบัติการ โดยผู้บริหาร
กระทรวงฯ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ 
และผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ 
เพื่อส�ารวจข้อมูลผู ้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน  
สร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ดูแลครอบครัวและ
ชุมชน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  
องค์ความรู ้ที่ถูกต้อง จาก UN และ WHO ประจ�า
ประเทศไทย
 ๒) กำรช่วยเหลือเร่งด่วน (๑) จัดทีมปฏิบัติการ 
ลงพ้ืนที่ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร  
เพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา

ทางสังคม (๒) จัดทีม One Home ลงพื้นที่ ๗๖ จังหวัด 
(๓) จัดตั้งครัวกลาง ครัวชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และ ๗๖ จังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือด้านอาหารแก ่
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (๔) จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เยี่ยมบ้าน ตามหลักการ
สังคมสงเคราะห์ ตามรายชื่อท่ีส�ารวจไว้ เพ่ือพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคม
 ๓) กำรช่วยเหลือระยะยำว บูรณาการความ
ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สร้าง
ความมั่นคงสู้ภัยโควิด ๑๙ กับผู้น�าชุมชนและคนในชุมชน 
รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในชุมชน กับผู้น�าชุมชน
และคนในชุมชน
 ๔) กำรติดตำมประเมินผล  ถอดบทเรียน  
ประเมนิผลมาตรการ แนวทางการช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ด้รบั 
ผลกระทบและประสบปัญหาทางสังคม จากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
  - ประเมินรูปแบบ แนวทางการขับเคลื่อน
ระบบการช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาทางสังคมจาก 
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
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 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อน
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมน�าสุข อว. ทุกวันจันทร์ 
โดยนมินต์พระจากวดัปากน�า้ภาษเีจรญิ และวดัหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเทศนา และฝึกการ
นั่งสมาธิ และสนทนาธรรมแก่บุคลากรหน่วยงานในสังกัด 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
หัวข้อ “ผ่อนคลายความคิด ละทิ้งความเครียด” ร่วมมอบ
ทุนการศึกษาในกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุาร ีปฏบิตัธิรรมวนัธรรมสวนะ การรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกได้บุญ มีความส�ารวมกาย วาจา ใจ สามารถ
น�าไปปรับความคิด จิตใจ รวมถึงปรับใช้ในการท�างาน
และชีวิตประจ�าวัน มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติ
ที่ดีต่องาน และผู้ร่วมงาน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สป.อว. 
เข ้าร ่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
ท�าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกพืชสมุนไพร 
และปรับภูมิทัศน์ห่มดินด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ โครงการ
ฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
จังหวัดสิงห์บุรี การเรียนรู ้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้
มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี การน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในเร่ือง “ความพอประมาณ” 
โดยใช้การน�านโยบาย ๓ R การลดการใช้ (Reduce) 
การน�ามาใช้ซ�้า (Reuse) การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
มาประยุกต์ใช ้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรม “การน�า
นวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้าง
รายได้ชุมชน” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน กิจกรรมอาสาสมัครบริหารจัดการ
น�้าเพ่ือชุมชน ภายใต้โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
และอยู่ดีมีสุข” กิจกรรม CSR “ฟื้นฟูแต ต้าง ปลูกต้นไม้ 
และหญ้าแฝกรอบสระ ส�ารองน�้า สร้างฝายชะลอน�้า 
รักป่า รักน�้า” กิจกรรม “สอวช. รวมพลังส่งต่อความรัก 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม
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มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนบ้านคอวัง  
จังหวัดนครปฐม” รวมทั้ งมอบอุปกรณ ์การเรียน  
ส่ิงของบริจาคต่าง ๆ ให้แก่โครงการ “MHESI สานฝัน
ปันน�้าใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” กิจกรรมนิวเคลียร์อาสา 
ร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มหาจักรีสิรินธร จังหวัดนครนายก มีการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อน สป.อว. สู่องค์กร
คุณธรรม เกิดปฏิญญา “ขับเคลื่อนส�านักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เป็นองค์กรคณุธรรม” ใช้หลกัพอเพยีง วนัิย สจุรติ จติอาสา  
สร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินองค์กรคุณธรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภูมิคุ้มกัน ชีวิตในยุคดิจิทัล 

ครองโลก” การสมัมนาหวัข้อ “การน�าความรู้สูก่ารปฏบิติัจรงิ  
ตามแนวหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยกจิกรรม 
ดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู ้  และปลูกฝังจิตส�านึก 
ในการเสียสละ มีจิตอาสาในการประกอบกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการจัดท�ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจน 
เพื่อให้การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย 
เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม จัดกิจกรรมส่งเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันส�าคัญ
ทางศาสนา เช่น พิธีท�าบุญตักบาตรเทศกาลวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา จัดกิจกรรม 
วิถีวัฒนธรรมไทย และสืบสานประเพณีไทย เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัด “ตู้ปันสุข” “ชาว NIA ส่งต่อน�้าใจ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย Covid-19” กิจกรรม “บริจาคโลหิต สู้ภัย
วิกฤติโควิด-๑๙” “โครงการซินโครตรอน รวมใจปันสุข” 
โครงการจิตอาสา “ปันรักให้น้อง สู้โควดิ-๑๙” มอบสิง่ของ 
ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มอบถุงยังชีพ 
ให้กับครอบครัวผู ้มีรายได้น้อยใน ๑๒ ชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒๘๓ ครอบครัว และร่วม
ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์และประดิษฐ์ Face Shield  
จ�านวน ๒๐๐ ชิ้น เพ่ือมอบให้โรงพยาบาลปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
จังหวัดนราธิวาส การอบรมท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
(แอลกอฮอล์ ๗๐%) บรรจุขวดสเปรย์ ขนาด ๑๐๐ 
มิลลิลิตร มอบแก่สถานพยาบาล หน่วยงานราชการ  
และประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่อง “ข้อแนะน�า
ทดสอบคุณลักษณะของหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มี
ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค และมีคุณสมบัติ 
การสะท้อนน�้า” ซ่ึงเป็นหน้ากากอนามัยท่ีมีคุณลักษณะ
ตรงตามข้อก�าหนดของการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหีน่วยงานในสงักดั
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จ
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
นับตั้งแต ่ที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง
มีพระราชด�ารัส เร่ือง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพือ่เป็นแนวทางให้ประชาชนน�าไปปฏบิตัใินการด�าเนนิชีวิต
ให้หลุดพ้นจากภาวะวิกฤติที่ประสบอยู ่ โดยยึดทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกัน 
ใช้ความรู้คู่คุณธรรม เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต ซึ่งผล
ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว เกษตรกรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรกร
ได้อย่างเหมาะสม สามารถปรบัเปลีย่นแนวคดิและรปูแบบ
ในการด�าเนนิชวีติ การประกอบอาชพีด้วยการพึง่พาตนเอง 
โดยสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว อีกทั้งเป็นการลดโอกาสการสร้างหนี้ รวมทั้ง
ท�าให้สุขภาพของเกษตรกรดีข้ึน เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการฝึกอบรมเน้นการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมี และเป็นผู้ช่วยในการขยายผลการด�าเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้
เกษตรกรได้รับความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินตามภูมินิเวศ
และภูมิสังคม เกิดความภูมิใจในอาชีพ รักและหวงแหน
ในถิ่นฐานของตนเอง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรน�า
แนวเกษตรทฤษฎีใหม ่ไปใช ้ในการด�าเนินกิจกรรม
ทางเกษตรในพื้นที่ของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ 
มีความเป็นอยู่พอกิน และมีผลผลิตเหลือพอที่จะน�ามา
จ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เกิดการพัฒนา
ในรปูแบบการรวมกลุม่ เกดิเป็นการค้าในรปูแบบของสหกรณ์ 
โดยมุ่งประโยชน์เพื่อการ “ดูแลกัน” “พึ่งพาอาศัยกัน” 
ในชุมชนเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนใน ๗ ด้าน 
๑) ด้านการผลิต ๒) ด้านการตลาด ๓) ด้านการเป็นอยู่ 
๔) ด้านสวัสดิการ ๕) ด้านการศึกษา ๖) ด้านสังคม
และศาสนา ๗) ด้านพลังงานทดแทน โดยในด้านสังคม
และศาสนานั้น จะเกิดการสืบทอดวัฒนธรรม การส่งต่อ
ประเพณีของแต ่ละชุมชนให ้กับลูกหลานรุ ่นต ่อไป 
ท�าให้เกิดความเข้มแข็ง และความรักสามัคคีในชุมชน 
ผ่านทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจน
พิธีการทางศาสนา เน ้นให ้เห็นความส�าคัญของวิถี
การท�าบุญ ท�าทาน โดยมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่วัด 
หรือศาสนสถาน
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สวนจติรลดา โดยม ีนายอนนัต์ สวุรรณรตัน์ ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผูห้ว่านข้าว ณ บรเิวณแปลงนาสาธติ  
สวนจิตรลดา พิธีแรกนาขวัญมีขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่าง 
ให้แก่ราษฎร เพือ่ชกัน�าเกษตรกรให้มกี�าลงัใจในการท�านา 
เพราะเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิต และเลี้ยงคน
ทั้งประเทศ แต่การท�านานั้นมักจะมีปัญหาอุปสรรค เช่น 
ปัญหาศตัรพูชื ภยัธรรมชาต ิภยัแล้ง ปัญหาน�า้ท่วม จนท�านา 
ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ ซึ่งงานพิธีแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพ่ือ
ความเป็นสริมิงคลและบ�ารงุขวญัแก่เกษตรกรไทยก�าหนด
จัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสม 
ที่จะเริ่มต้นการท�านา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “สานพลัง 
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต” โดยการรับฟังผ่าน web 
conference แทนการจัดสัมมนา โครงการดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างจิตส�านึกและ
เกียรติภูมิของข้าราชการ ในการวางแนวทางการท�างาน 
ทีม่คีวามโปร่งใส มปีระสิทธภิาพ และเพ่ือพัฒนาเครอืข่าย
การปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการทุจริตของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการจัดหว่านข้าวมงคลพิธีแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต 
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 กระทรวงคมนำคม มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 กจิกรรมธรรมน�าสขุ และกจิกรรมเนือ่งในวนัส�าคญั
ทางพระพุทธศาสนา โดยบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม รับฟังการบรรยายธรรม ในหัวข้อ 
“องค์กรคุณธรรมองค์กรแห่งความสุข” และหัวข้อ 
“อยูอ่ย่างรูเ้ท่าทนั เพือ่เป็นพลงัของแผ่นดนิ” เพือ่ส่งเสริม
และปลูกจิตส�านึกคุณธรรมจริยธรรม ความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสาให้แก่บุคลากร ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
  
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้        
 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง      
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยบุคลากรในสังกัดกระทรวง
คมนาคม รับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งกลุ่ม
เชิ งป ฏิบัติ การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกับ
การน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การสร้างองค์กรคุณธรรม 
เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่หน่วยงาน
 - โครงการต้นแบบสถาน/ีซุม้ สวยงาม พชืผกักนิได้
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยหน่วยงานประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือ
ในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และ
ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมให้แก่ผู้โดยสาร ประชาชน และ
สถานศึกษาในพื้นที่ มีสถานี/ซุ้ม เข้าร่วมโครงการตามเขต
จัดการเดินรถทั่วประเทศ ๕ เขต แบ่งเป็น ๖ สถานี ๖ ซุ้ม

กระทรวงคมนาคม

 - กิ จกรรม  ทช .  เชื่ อม ใจ  มอบรถ เข็ น 
(Wheelchair) ให้แก่ผู้พิการ โดยกรมทางหลวงชนบท 
มอบรถเข็น จ�านวน ๒๐๐ คัน ให้แก่ผู้พิการของ ทช. 
โรงพยาบาล ในพื้นที่และประชาชนที่อยู ่ในหมู ่บ ้าน
ตามโครงการ ถนนสวยหน้าหมู ่บ ้านของ ทช. ทั้งนี้ 
กิจกรรมดังกล่าว ใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาภายใน
หน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และบุคคลภายนอก
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 กระทรวงคมนาคมปรับเปล่ียนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม โดยมีการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่าง 
การเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น
  - กจิกรรมส่งเสรมิค่านยิมไม่ทจุรติและนทิรรศการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้าน   
การทุจริตของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม         
“คนต้นแบบคมนาคม ประจ�าปี ๒๕๖๓” โดยมอบโล ่
ให้บคุลากรทีป่ระพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี่มคีวามซือ่สตัย์
สุจริต โปร่งใสและมีคุณธรรม 
 - กจิกรรมวนัคณุธรรม เพือ่ส่งเสรมิและปลกูจติส�านกึ 
คุณธรรมจริยธรรม ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
ให้เกิดความร่วมมอืและเป็นเครอืข่ายร่วมกันของหน่วยงาน 
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการสร้างองคก์ร
คุณธรรม
 นอกจากนี้ยังมีการจ�าหน่าย “เจลแอลกอฮอล์                  
ราชรถอักษร” แก่ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานในสังกัด    
กระทรวงคมนาคม และประชาชนที่มาใช้บริการห้องสมุด 
ราชรถอักษร โดยน�ารายได้จากการจ�าหน่าย รวมทั้ง 
เงินบริจาค   เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบคุคล และสิง่ของเครือ่งอปุโภค มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

  จดักจิกรรมคมนาคมรกัษ์ผ้าไทย โดยสร้างการรบัรู ้
ในการรักษาอัตลักษณ์ของผ้าไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
และรณรงค์การใช้และส่วมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง  
ตามโอกาสต่าง ๆ ทุกวันศุกร์ ส่งผลให้บุคลากรของ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมสร้างค่านิยม
สืบสานวัฒนธรรมในการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
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 กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ได้จดัท�า
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดท�าแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานประจ�าปี
อีกด้วย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและติดตาม กิจกรรม/
โครงการ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุถึงเป้าหมาย
ในการสร ้างจิตส�านึกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังยึด
ในการน�าหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากร
ของกระทรวงดิจิทัลฯ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมคนดีสู่องค์กรและสังคม

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน
ประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ซึ่งทั้งผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานเข้าร่วมงานทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ 
ได้แก่ การรักษาศีลห้า การเข้าวัดปฏิบัติธรรม รับฟัง
การบรรยายธรรม  บ� า เพ็ญสาธารณประ โยชน ์ 
ให้ความส�าคัญกับวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยการ
ร่วมกนัท�าบญุตกับาตรในวนัส�าคญัต่าง ๆ  เช่น วนัมาฆบชูา 
วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหาบชูาและวนัเข้าพรรษา กจิกรรม
สวดมนต์ข้ามปี การเชิญชวนให้บุคลากรร่วมใส่บาตร
ทุ กวั นอั งคารและทุ กวั นศุ กร ์  ณ  ศู นย ์ ร าชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว
ส่งผลให้บุคลากรของกระทรวงฯ สามารถลด ละ เลิก
อบายมุข มีจิตใจผ่องใส มีหลักปฏิบัติในการครองตน 
ครองคน ครองงาน และใส่ใจการให้บริการแก่ประชาชน 
ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
มีนัยส�าคัญต ่อการป้องกันทุจริตและความโปร ่งใส
อย่างดียิ่งขึ้นทุกปี 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคมได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการส่งเสริมอัตลักษณ์การมีวินัย พอเพียง สุจริต  
จิตอาสา ให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักรู้และ 
ให ้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการดังกล ่าว  
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ ธงญี่ปุ่น 
การจัดนิทรรศการ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงาน 
ด้วยความรวดเร็ว คุ้มค่า คุ้มเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมาปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วม 
ประชุมให ้ตรง เวลา ทั้ งนี้  ปลัดกระทรวงดิจิทั ล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีให้กับผู้รับ 
การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว 
พระราชด�าร ิหลกัสตูรจติอาสา ๙๐๔ “หลกัสตูรหลักประจ�า 
รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยมี ปลัดกระทรวง  
ผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักดั และเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม จ�านวน
กว่า ๒๐๐ คน ซึ่งได้ถ่ายทอดให้บุคลากรมีทัศนคติ 
ทีด่ต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ มคีวามเสยีสละ มอีดุมการณ์
และมีความสามัคคี สามารถท�างานเป็นทีม 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมเอกลักษณ์การอ่อนน้อมถ่อมตน การ
มีสัมมาคารวะ ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีวินัย จิตอาสา  
และพอเพยีง ให้กบับคุลากรในหน่วยงาน รวมถงึการรณรงค์ 
ให้บุคลากรสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและทุกวันศุกร์

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ในฐานะหน่วยงานหลักในการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข่าว ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  
(Anti Fake News Center) ที่จะช่วยตรวจสอบความ
ถูกต ้องของข้อมูลข ่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาด 
และการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อลด 
ความตื่นตระหนกและความสับสนให้กับประชาชน 
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงส�านักงานปลัดกระทรวงฯ ก�าหนด
มาตรการเพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าวและปฏบิติัตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ
อย่างเคร่งครัด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เช่น การประชุมและติดตาม
ผลการด�าเนินงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เน้นการ
ส่ือสารผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาด�าเนนิการ ท�าให้กจิกรรมต่าง ๆ  ยงัคงด�าเนนิไป 
อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนบุคลากรของส�านักงานปลัด 
กระทรวงฯ ได้น�าคุณธรรมด้านวินัยมาเป็นหลักในการ
ปฏิบัติตน เช่น การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ทานอาหาร
ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ  
การเว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์ ปิดปากปิดจมูก 
เวลาไอจาม และมีจิตส�านึกในการกักตัวเมื่อตกอยู ่ใน
สภาวะเสี่ยงติดเชื้อ
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 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
มีการจัดท�าและด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุ ่มงานคุ ้มครองจริยธรรมและ
เจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนด�าเนินการเผยแพร่ปลูกฝัง 
ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ให้ม่ันคงถาวรสบืไป พร้อมทัง้ให้การสนบัสนนุความร่วมมอื
เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธี รัฐพิธี เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกโอกาส และมีการรายงานผล
การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอต่อผู้บริหาร
ทุก ๖ เดือน เพื่อเป็นการก�ากับติดตามการด�าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ทส. ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 
เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกดิประสทิธผิล สร้างความเข้มแขง็จากภายใน ให้คณุธรรม
น�าการพัฒนา และเสริมสร้างการตื่นรู้ในการด�าเนินชีวิต
ด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการด�ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
และน�าไปสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ได้ด�าเนินการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรมฯ ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส ่ง เสริมพระพุทธศาสนา เช ่น 
การท�าบุญใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ ในวัน
ธรรมสวนะ (วันพระ) ประจ�าเดือน และเนื่องในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การถวายเทยีนพรรษา การทอดกฐนิ/
ผ้าป่าสามัคคี เป็นต้น กิจกรรมอบรมให้ความรู้เสริมสร้าง
วนิยัและส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อิคิไก : 
เตมิพลงัชวีติ พชิติความส�าเรจ็ หลกัสตูรการเสรมิสร้างวนิยั 
คุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพือ่ป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
จิตส�านึกและกิจกรรม ๕ ส : Big Cleaning Day เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมการแบ่งปันสิ่งของ/บริจาคทรัพย์ 
เพื่อการกุศล เช่น ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการกุศล
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ร่วมรับบริจาคอะลูมิเนียมใช้แล้วจากผู้มี 
จิตศรัทธามอบให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นต้น กิจกรรม 
จิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น จิตอาสา ท�าความดีเพื่อ
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม : การงดใช้รถ ลด PM ๒.๕ ร่วมใจ 
งดใช้รถยนต์ส่วนตวัมาท�างานทกุวนัพธุ จติอาสา ท�าความดี  
ด้วยหัวใจ : บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ สามคนรับ เป็นต้น

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมสืบสานวันส�าคัญ 
ของไทยและประเพณไีทย เช่น วนัลอยกระทง วนัข้ึนปีใหม่ 
วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

 จากด�าเนินการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมส่งเสริม
คณุธรรม จรยิธรรมภายใต้แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิคณุธรรม
และคุ้มครองจริยธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ตื่นรู ้ในการด�าเนินชีวิตด้วยหลักธรรมทาง
ศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ 
คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
โดยน�ามาปรับใช ้ในการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการด�ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งน�าไปสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
และประเทศชาติ ซ่ึงมีการประเมินความพึงพอใจผลการ
ปฏิบัติงานทุกปี

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จากช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ทส.  
ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙ เป็นอย่างมาก โดยในส่วนของกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้ปรับการปฏิบัติงานแบบ 
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และด�าเนินการตามแนวทาง 
การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงโควิด-๑๙ 
และไม่ขัดต่อประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนด โดยม ี
การจัดกิจกรรมท�าบุญใส่บาตรตามแนวทางการจัด
กิจกรรมที่ก�าหนด การเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ทส. เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
เฟสบุ๊ค ยูทูป เว็บไซต์ เช่น สวดมนต์/ฟังเทศน์ออนไลน์  
ลอยกระทงออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ ปลูกต้นไม้
ออนไลน์ ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เป็นต้น
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 กระทรวงพลงังำน มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ได้ขอประทานพระคตธิรรมจาก สมเดจ็พระอรยิวง 
ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงพลังงาน ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเผยแพร ่
แก่บคุลากรกระทรวงพลงังานทัว่ประเทศ ส่งผลให้บคุลากร
น้อมน�าพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประทาน
โดยตรงแก่กระทรวงพลังงานไปปฏิบัติ และตระหนัก 
ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการในการครองตน
และครองงาน 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดภูมิทัศน์
ท�าความสะอาดคูคลอง ณ วัดธรรมาภิรตาราม “จิตอาสา
พลังงาน เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนทีปังกร 
วิทยาพัฒน์ ส่งผลให้บุคลากรตระหนักในคุณค่าของการ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์
สังคม ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
และส่งเสริมองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์
และรู้คุณค่า

กระทรวงพลังงาน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 ถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน จากพระบาทสมเดจ็ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จ�าพรรษา  
ณ วัดวิเวกวายุพัด ต�าบลคลองจิก อ�าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบเงินบริจาคเพื่อบ�ารุง
การศึกษาแก่โรงเรียนชุมชนโดยรอบวัด จัดกิจกรรม 
ถวายสังฆทาน วัดในชุมชนโดยรอบกระทรวงพลังงาน  
(วัดเสมียนนารี) เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา สร้างสัมพันธ์
อันดีกับชุมชนเป้าหมาย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของพระพุทธศาสตร์ รวมถึงกล่อมเกลาจิตใจ
เพ่ือน้อมน�าศาสนามาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ในการท�างาน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 - ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ -
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 กระทรวงพำณิชย์ มีหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส�านักงานพาณิชย์คุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกระทรวงพาณิชย ์มีพฤติกรรมอันพึงประสงค ์ 
๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ยึดตาม
หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา ควบคู ่ไปกับ
การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมส่วนรวม ให้สามารถเป็นต้นแบบในการขบัเคล่ือน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีกิจกรรม
สนทนาธรรมเพื่อสร ้างแรงจูงใจในการปฏิ บัติงาน 
ฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “ท�างานให้สตรอง ต้องครอง
ด้วยสติ ส ่งผลให้บุคลากรได้รับความรู ้ความเข้าใจ
ในหลักธรรม น�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
การท�างานอย่างรอบคอบระมัดระวังในการท�างาน 
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่หน่วยงานวางไว้ 
เกิดจิตส�านึกที่ดี มีพลังในการท�างานอย่างมีความสุข 
มีทัศนคติที่ดีต ่องาน ผู ้ บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

กระทรวงพาณิชย�
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคุณธรรม 
น�าองค์กรโปร่งใส ใส่ใจต้านทุจริต” และศึกษาดูงาน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
อบรมข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” 
เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงสร้างความเข้าใจในแนวทาง 
การเป็นข้าราชการที่ดี การท�างานเป็นทีม และให  ้

การบรกิารแก่ประชาชน กจิกรรมจติอาสากระทรวงพาณิชย์  
ให้บุคลากรร่วมกันเสียสละประหยัดอดออม และมีการ 
แบ่งปัน โดยมีการออมเงินในกระปุกออมสิน และมี
การน�าวสัดเุหลอืใช้มาเป็นกระปกุออมสนิ แบ่งปันเงินทีไ่ด้ 
จากการออมไปซื้อสิ่ งของท�า บุญที่ วัดหรือบริจาค 
ให้กับหน่วยงานที่มีความต้องการ มีการฝึกนั่งสมาธ ิ
ก่อนการปฏิบตังิานเพือ่ให้สามารถปฏบัิตงิานได้อย่างมสีติ  
วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบคอบถกูต้อง ส่งผลให้ 
บุคลากรยึดหลักความพอเพียงตามพระราชด�าริของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ โดยสามารถน้อมน�าค�าสอนมาใช ้
ในการท�างานโดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้อง และเป็นธรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
น�าไปเสริมสร้าง (ต่อยอด) ความรู้เชิงลึกในการเข้าร่วม
การประเมินองค์กรคุณธรรมตามคุณลักษณะ “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกให้บุคลากร 
มีวิธีคิด ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติท่ีสะท้อนการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี เกิดการมีส่วนร่วมสร้าง
สังคมคุณธรรม และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร
คณุธรรม ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ในการสร้างภมูคิุม้กนัป้องกนั
การทจุรติ มคีวามพอเพยีง เกดิการให้/การแบ่งปันต่อผูอ้ืน่ 
เสียสละ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดปัญหา  
มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการต่อประชาชน

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการแต ่งกายด ้วยผ ้าไทยเพ่ือส ่งเสริมและ
สนับสนุนการสวมใส ่ผ ้าไทยและผ ้าพื้นเมืองให ้กับ 
หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการรักษาและรณรงค์ให้ผ้าพื้นเมือง 
คงอยู ่ต ่อไป จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรในเทศกาล 
วันส�าคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู ้สูงอายุหรือ 
ผู้ที่เคารพนับถือในวันสงกรานต์เพ่ือแสดงความกตัญญู 
ต่อผู้สูงอายุ ท�าให้บุคลากรได้รักษาและสืบสานประเพณี 
อันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติให้คงอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ๑) กิจกรรม “ตู้ปันสุข” 
โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และ
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด จัดหาตู้ปันสุข
เพ่ือน�าส่ิงของมาร่วมแบ่งปันให้กบัประชาชนพ้ืนทีใ่กล้เคียง 
๒) การหาผู้ซื้อเพื่อช่วยในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
ท่ีล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต�่าในช่วงสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อน�าไปเป็นอาหารเล้ียงสัตว์ 
๓) กิจกรรม CSR ทอดผ้าป่าสามัคคีและบ�าเพ็ญประโยชน์ 
๔) กจิกรรมมอบเงินสนบัสนนุ และอปุกรณ์ทางการแพทย์  
เคร่ืองมือแพทย์ ๕) กิจกรรมมอบข้าวสารให้ศูนย  ์
อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๖) กิจกรรม 
เสริมสร้างจิตสาธารณะให้แก่บุคลากร มอบข้าวสาร 
หอมมะลิให้แก่วัดพุทธปัญญา จ�านวน ๕๐๐ กิโลกรัม 
และ ๗) กิจกรรมผลิตหน้ากากทางเลือกชูจุดขายท�าด้วย
ผ้าเส้นใยธรรมชาติ และผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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 กระทรวงมหำดไทย มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมโดยการน�าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ เช่น 
๑) โครงการเข้าวัดฟังธรรมและร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญ
ทางศาสนา ๒) สร้างการรับรู้และเผยแพร่ สื่อสารเรื่อง
คุณธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ๓) กิจกรรมใช้หลักธรรม
น�าการปฏิบัติการ ๔) โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
เป็นต้น ส่งผลให้บคุลากรในสงักดักระทรวงมหาดไทยได้รบั
การปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่มีากขึน้ มจีติส�านกึทีด่ี 
มีจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ท้ังยังเป็นการขยายเครือข่ายการประพฤติปฏิบัติที่ดี
และสามารถน�าความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและด�ารงชีวิตได้

กระทรวงมหาดไทย

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปสู่การปฏบิติั เช่น ๑) กจิกรรมส่งเสรมิ
ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานตามศาสตร์พระราชา 
๓) การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากร
ในสังกัดและประชาชนน�าความรู้เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเอง
และครอบครัว และเป็นการสร้างความสามัคคีและ
หลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวโดยมีสถาบันเป็นศูนย์
รวม อีกท้ังยังเป็นการสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการด�ารงรักษาไว ้ซึ่งวิถี
วัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ เช่น ๑) โครงการสัมมนา
เยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๒) โครงการฟ้ืนฟขูนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปวฒันธรรม  
จังหวัดชายแดนใต ้  ๓) โครงการส ่ง เสริมวิถีชีวิต 
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๔) การรณรงค์สื่อสารวัฒนธรรมองค์กรที่มีความซ่ือสัตย์
สุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง  
เป ็นต ้น ส ่งผลให ้บุคลากรในสังกัดและประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู ้ ตระหนักรู ้ และมีจิตส�านึก  
มีคุณธรรม มีความคิด ไม่ตกเป็นเครื่องมือในการก่อความ
ไม่สงบ และบคุลากรในสงักดักระทรวงมหาดไทยประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดต้ังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อ�านวยการและ
ประสานงานกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ในสงักดักระทรวง
มหาดไทยและจังหวดั เฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทยยังได้มีการด�าเนินกิจกรรมเปิดตู ้ 
แบ่งปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชน 
ผู ้ มี จิต เมตตาน� า ส่ิ งของอุปโภคบริ โภคมาบริจาค  
พร้อมขอความร่วมมือให้ “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน”  
ทั้งนี้ ยังได้จัดตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอ�าเภอ โดยเน้นย�้า 
การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing  
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด
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 กระทรวงยตุธิรรม มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมบุคลากร
กระทรวงยตุธิรรม เช่น กจิกรรมท�าบุญตกับาตรประจ�าเดอืน 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยการสวดมนต์ภาวนาและ
ฟังบรรยายธรรม หรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเดือนละ ๑ ครั้ง 
เพื่อส่งเสริมให้เจ ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
มีจิตส�านึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ โดยการน�าหลักธรรม
ทางศาสนาไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิต และการท�างาน 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม
อยู่เสมอในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 กิจกรรมจิตอาสา ช่วยงานครัว ณ โรงทาน 
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดอาสาสมัครจิตอาสา 
ทกุวนั ๆ  ละ ๕ คน เข้าร่วมปฏิบัตงิานวันจนัทร์ - วนัอาทติย์ 
เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ตลอดทัง้ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้น�า
หลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตและ
การท�างาน

กระทรวงยุติธรรม
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยากรจิตอาสากระทรวงยุติธรรม บรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จิตอาสา 
และระเบียบวินัย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมทุกระดับ เครือข่าย
ภาคประชาชน  ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของ
กรมราชทัณฑ์ เด็กและเยาวชนท่ีอยู ่ในความดูแลของ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้กระท�าผิดที่อยู่
ในความดแูลของกรมคมุประพฤต ิและเดก็นกัเรยีนภายใต้ 
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ท�าให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดส�านึกลึกซึ้งและยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ 
รักสามัคคี มีระเบียบวินัย และสามารถน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ารงชีวิต และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และยั่งยืน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัดกิจกรรม “ยุติธรรมปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด-๑๙”  
โดยการเชิญชวนบุคลากรจิตอาสาร่วมบรรจุสิ่งของ 
ชุดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากร  
เจ้าหน้าที ่และประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้  
ได้มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวให้พนักงาน
ขับรถ พนักงานท�าความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวนอกจากนี้ บุคลากรจิตอาสากระทรวงยุติธรรม 
ได้อาสาลงพื้นที่น�าชุดเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่
ประชาชนในชมุชนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อสร้าง 
รอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้รับและผู้ให้

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการรณรงค์ และรักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์ 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
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 กระทรวงแรงงำน มีหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องใน
วันส�าคัญทางศาสนา เช่น การท�าบุญตักบาตร กิจกรรม
ฟังธรรมะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 
และเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และร่วม
ตอบค�าถามธรรมะออนไลน์ เพือ่ชงิของรางวลัในวนัส�าคญั
ทางศาสนา ส่งผลให้บคุลากรในสงักดั มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในหลักศาสนา พร้อมทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของ
ศาสนา และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

กระทรวงแรงงาน
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดอบรมบุคลากรในสังกัด (ส่วนกลาง) จ�านวน 
๑๕๐ คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ มีความรู้ 
ในการเสริมสร้างคุณธรรมในภาครัฐ การน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท�างาน 
และการด�าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง  
การมีวินัย การมีจิตอาสา และรับทราบถึงกฎ ระเบียบ  
วินัย ในการปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อให้รู้เท่าทันการทุจริต

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 
หรือชุดไทย สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย 
ในด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความ 
เป็นชาติ และเพ่ือเป็นต้นแบบแก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สนับสนุน และสืบสานเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทย 
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา และยกระดับจิตใจเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม ปลุกจิตส�านึกการต่อต้านการทุจริต  

การปรบัฐานความคดิในการรกัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  
และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ 
และร่วมกิจกรรมตอบค�าถามชิงของรางวัล เพื่อปรับ 
วถิใีหม่ เว้นระยะห่างทางสงัคม และให้บคุลากรท�างานทีบ้่าน  
(Work from home) เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
ในมาตรการป้องกัน โควิด-๑๙ ระดับองค์กร
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 กระทรวงวฒันธรรม มีหน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมตักบาตรทุกเช้า
วนัศกุร์แรกของเดอืน (สป.) ตกับาตรยามเช้าและสวดมนต์
ประจ�าสัปดาห์ (สบศ.) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิญชวน
บุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ (ศน.) ส่งผลให้บุคลากร
ยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
จนกลายเป็นวิถีในการด�าเนินชีวิตท่ีดี นักศึกษาสามารถ
น�าหลกัธรรมทีไ่ด้รับไปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมรณรงค์การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า ได้แก่ การประหยัด
กระดาษ พลังงานไฟฟ้า น�้าประปา คัดแยกขยะ ฯลฯ 
(ทุกหน่วยงาน) ๒) โครงการตู้ปันสุข (ทุกหน่วยงาน) 
๓) โครงการพฒันานกัศกึษาตามรอยปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง (สบศ.) ส่งผลให้บุคลากรตระหนักในการใช้
ทรัพยากรส�านักงานอย่างคุ ้มค่า น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิต ร่วมสร้างอัตลักษณ์
สังคมไทย มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเกิดการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวิถีวัฒนธรรม
และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้แก่คนในชุมชน

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 หน่วยงานในสังกดัได้จัดกจิกรรม ดังนี ้๑) กจิกรรม
การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
และปฏิบัติตนถูกต ้องตามวิถีวัฒนธรรมไทย ได ้แก ่ 
การยิม้ ไหว้ สวสัด ีขอบคณุ ขอโทษ (สป.)  ๒) การอบรมเรือ่ง 
“การปฏิบัติพิธีในงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี 
และศาสนพิธี” และโครงการฝึกหัดนักสวดพระมหาชาติ
ค�าหลวง แก่นักเรียน (ศน.) ๓) กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมดูแลรักษาโบราณสถานและ
โบราณวัตถุของชาติ (ศก.) ๔) กิจกรรมมารยาทไทย
และมารยาทในสังคม การประกวดเยาวชนต้นแบบ
ด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ประกวดการ
เขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และ
กิจกรรมรณรงค์ค่านิยม เรื่องมารยาทบนท้องถนน (สวธ.) 
๕) กิจกรรมการผลิตส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
อตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย (สศร.) ๖) กจิกรรมอบรม

กระทรวงวัฒนธรรม
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เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมไทย (สบศ.) ๗) กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ การเสวนาวิชาการ
เรื่อง “ไขความรู้วรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์และสาธิต 
การร้องเพลงพื้นบ้านจากวรรณกรรมต�าราเพศศาสตร์” 
(ศมส.) ๘) การเก็บรักษา บูรณะ และเผยแพร่ภาพยนตร์ 
รวมถงึภาพเคลือ่นไหวต่าง ๆ  เกีย่วกบัสงัคม ศลิปวฒันธรรม 
และประเพณีที่ส�าคัญของไทยต่อสาธารณชน (หภ.) ส่งผล
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และตระหนักในความเป็นไทย  
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติศาสนพิธี 
ที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้อย่าง
ถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างค่านิยมความเป็นไทย 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 ๑) กิจกรรมอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริตกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบอบรมทางไกล
ผ่านระบบ Video Conference กิจกรรมเสริมสร้าง 
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวัฒนธรรมองค์กร
ด้านจิตอาสา โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต 
ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ท�าดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว” กิจกรรม
จิตอาสาน�าพลังบวรท�าความสะอาดวัดและบริเวณอาคาร
กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมวัฒนธรรมน�าพลังบวร 

ช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (สป.) 

 ๒) โครงการศนูย์ศกึษาพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ 
ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ (ศน.)
 ๓) กิจกรรมรณรงค์รักษามรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ กิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดแหล่งเรียนรู ้
ทางประวัติศาสตร์ (ศก.) 
 ๔) กิจกรรม “ตู้กับข้าวคนไทย” บริเวณหน้ากรม

ส่งเสรมิวฒันธรรม และพืน้ทีต่่าง ๆ  ๖๐ จดุ ทัว่ประเทศ (สวธ.) 
 ๕) ปรับทุกกิจกรรมให้มีความปลอดภัยจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อ Covid-19 ได้แก่ การจัดที่นั่งเว้น
ระยะห่าง การบริการอ่างล้างมือและเจลล้างมือ การแจก
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
ภายในอาคาร รวมทั้งการปลูกฝังให้บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ปรับตัวและป้องกันตนจากโรคระบาด อันแสดง
ถึงการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (สบศ.)
 ๖) จัดฉายภาพยนตร์ไทยที่ท�าการอนุรักษ์ไว้  
โดยเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมออนไลน์ฟรี ผ่านช่อง 
ยูทูปของหอภาพยนตร์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ-๑๙ เพือ่ผ่อนคลายความตึงเครยีดของประชาชน 
และส่งเสริมมาตรการเพิ่มระยะห่าง ลดการแพร่เช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (หภ.)
 ๗) ตั้งกลุ่มตลาดนัดความดีออนไลน์ โครงการ
ประกวดคลิปรณรงค์ความรับผิดชอบต่อสังคม “ท�าดีได้  
ไม่ต้องเดี๋ยว” จัดท�าสื่อรณรงค์ทางสังคมเพื่อกระตุ ้น
จิตส�านึกและแรงบันดาลใจสู้ภัยโควิด-๑๙ จัดท�าอินโฟ 
กราฟิกให้ความรู ้ เรื่องการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ จ�านวน ๔๘ ชิ้น และจัดท�าคลิปรณรงค์และ
สร้างแรงบันดาลใจทางช่องทางต่าง ๆ จ�านวน ๑๒ คลิป 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (ศคธ.)
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 กระทรวงศกึษำธกิำร มีหน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมปฏิ บัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและ
คณุธรรมจรยิธรรม กจิกรรมการบรรยายส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรม กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ 
กิจกรรมท�าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ กิจกรรม
สร้างความผาสุข กิจกรรมหลักสูตรปฏิบัติธรรม : กิจกรรม
ธรรมะครองจิตชีวิตครองธรรม ส่งผลให้นักเรียนและ
บคุลากรมีความเอือ้เฟ้ือ เผือ่แผ่ มนี�า้ใจ เหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ 
มีจิตใจตัง้มัน่อยูใ่นความเมตตา หวงัดต่ีอกนั ดแูลเอาใจใส่กนั 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน ผูกพันกัน
ฉันญาตมิติร ได้ปฏิบตัตินเป็นพทุธมามกะ ฝึกสมาธ ิฝึกสติ 
และพัฒนาจิตใจ

กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู ่การปฏิบัติ กิจกรรม
การอบรม “วางแผนการออมและลงทุนเพื่ออนาคต” 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รับรู ้ 
เข้าใจกระบวนการทัศน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้ง
น้อมน�าและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีค่านิยมร่วมในองค์กร
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จัดท�ากล่องอะคริลิก
ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายให้กับโรงพยาบาล ท�าให้บุคลากร
ทางการแพทย์ได้มีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการป้องกัน
เชื้อฟุ้งกระจายเมื่อมีการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ จ�านวน  
๘๐ กล่อง และกิจกรรม Hand on ประดิษฐ์อุปกรณ์  
เช่น face shield และแอลกอฮอล์เจล

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมวันส�าคัญของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อชุมชน ศาสนสถาน และสถานสงเคราะห์ กิจกรรม
ท�าความดี ด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมยกย่อง
เชดิชเูกยีรตบิคุลากรดเีด่น “คนดศีกัดิศ์รแีห่ง สป.” กจิกรรม 
one day trip สงบจติ ชดิธรรมชาต ิตามรอยโบราณสถาน  
กิจกรรมศึกษาดู งาน “พิพิ ธภัณฑ ์พระรามเก ้ า”  
ส ่งผลให ้บุคลากรได ้ เรียนรู ้พระราชกรณียกิจของ 
พระราชวงศ์จกัร ีมคีวามรกัเทดิทนูสถาบนั พระมหากษตัริย์  
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
และทุกคน ได้เรียนรู ้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตส�านึกรักและภูมิใจ ในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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 กระทรวงสำธำรณสขุ มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 รณรงค์ให ้บุคลากรลดการใช ้ถุงและแก้วน�้า
พลาสติก โดยก�าหนดมาตรการเพ่ือสร้างแรงจูงใจร่วมกับ
ร้านค้าในกระทรวงสาธารณสขุ คอื หากบคุลากรน�าภาชนะ
ส่วนตวัมาบรรจุอาหารหรอืเครื่องดืม่ จะได้รบัส่วนลดจาก
ร้านค้า และการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลองค์การทีด่ี 
ด้านองค์การที่มุ ่งลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
เช่น กระดาษ และหมกึพิมพ์ ส่งผลให้บคุลากรตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า เกดิการลด
ปรมิาณขยะพลาสตกิ และลดการใช้กระดาษและหมกึพมิพ์

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส ่งเสริมให ้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ ้าไทย 
เป็นประจ�าทกุวนัศกุร์ ส่งผลให้บคุลากรเกดิความภาคภมูใิจ
ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

กระทรวงสาธารณสุข

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมสวดมนต์ เจรญิสมาธ ิและสนทนาธรรม 
ระดับส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ และรับฟังค�าเทศนา
จากพระสงฆ์ที่เป็นผู้น�ากิจกรรมฯ ทุกสัปดาห์ สามารถน�า
หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ที่เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคดังกล่าว มิให้ 
แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยงดการจัดกิจกรรม
รวมคนจ�านวนมาก และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  
ซึ่งมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ได้แก่
 ๑. การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมตลาดนัด 
คุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี ๓ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเดิมก�าหนดจัดกิจกรรม
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ อาคาร ๓  
ตกึส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ โดยงดจดักจิกรรมฯ  
ดังกล่าว และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ เป็นดังนี้
  ๑.๑  กิจกรรม “Good Guy 2020” 
ก�าหนดให้หน่วยงานจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
ตามแนวทางที่ก�าหนด มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 
และมอบรางวัลให้กับบุคลากรดังกล่าว 

  ๑.๒  กิจกรรมน�าเสนอผลงานวิชาการ
หน่วยงานคุณธรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้หน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และราชการ
บริหารส่วนกลาง จัดท�าและน�าเสนอคลิปวีดิทัศน์ ผลการ
ด�าเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผ่านทาง facebook 
group “MOPH Moral Market 2020” ตามรูปแบบ
และแนวทางที่ก�าหนด ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และส่ือมวลชน ท่ีมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
การจัดท�า ส่ือด ้านคุณธรรม เป ็นผู ้ พิจารณาตัดสิน 
คลิปวีดิทัศน์
  ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลทั้ง ๒ กิจกรรม  
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ชั้น ๘ อาคาร ๗ ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
 ๒. การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสวดมนต์  
เจริญสมาธิ  และสนทนาธรรมของส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเดิมจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดส�านักงาน 

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ เป็นผูร้บัผดิชอบการจดักจิกรรมฯ  
ในแต่ละสัปดาห์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในระดับ
กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละเดือน และมีบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ  
เป็นจ�านวนมากในแต่ละครั้ง โดยได้เปลี่ยนเป็นการจัด
กิจกรรมด้วยการถ่ายทอดสดผ่าน facebook fanpage 
“ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ” 
ซึ่งยังคงมีการก�าหนดหน่วยงานผู ้รับผิดชอบการจัด 

กจิกรรมฯ ในแต่ละสปัดาห์เช่นเดมิ แต่ก�าหนดให้ถ่ายทอดสด 
การจัดกิจกรรมฯ จากห้องประชุมศูนย ์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น ๘ อาคาร ๗ 
ตึกส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจ�ากัดจ�านวน 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมฯ ณ สถานทีด่งักล่าว ไม่เกนิครัง้ละ ๗ คน
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 กระทรวงอตุสำหกรรม มหีน่วยงานในสงักดัได้ร่วมกนั
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรม
ในวันส�าคัญทางศาสนา (สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช/มาฆบูชา ฯลฯ) เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมให้แก่บุคลากรโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 
ส่งผลให้บุคลากรน�าหลักค�าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ
เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีสติและปัญญา 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน “คิดดี พูดดี ท�าดี”

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี เพ่ือปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ประโยชน์ของแผ่นดิน 
บทบาทหน ้าที่  จิตส�านึกของการเป ็นข ้าราชการ
ที่มีคุณธรรม การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ/ปรัชญา/แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผล
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักในความส�าคัญ
ของชาติ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และตระหนกัรูเ้กีย่วกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
มคีวามเข้าใจในกระบวนการ สามารถน้อมน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน
และการใช้ชีวิตให้มีความพอประมาณ มีเหตุผลในการ
ประพฤติปฏิบัติตน

กระทรวงอุตสาหกรรม
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ๑. การสร้างวินัยของการอยู ่ร ่วมกันในสังคม  
กรณีไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) เพื่อสร ้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหรือผู ้รับบริการ ในการ 
มาขอรับบริการในหน่วยงาน และส่งเสริมบุคลากร 
ในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความสบายใจ 
ไม ่ต ้องกังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการส่งเสริม 
สังคมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน 
  ๒. การแบ่งปัน การเปิดตู้อุตสาหกรรมปันสุข 
“หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” จ�านวน ๔ ตู้ ณ บริเวณริมถนน
พระรามที่ ๖ ด้านหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกัน
แบ่งปันและเป็นผู้ให้แบ่งปันอาหาร แบ่งปันน�้าใจ ให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบกระทรวง 

อตุสาหกรรม ทีไ่ด้รบัผลกระทบในช่วงวกิฤตกิารแพร่ระบาด 
ของโควิด-๑๙ ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมในการเห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้ที่ใส่ใจ
ต่อสังคมสาธารณะ ท�าความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม
อย่างสม�่าเสมอ สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาตใินการส่งเสรมิสนบัสนนุ การมส่ีวนร่วม การแบ่งปัน  
ในการเป็นพลังที่สร้างสรรค์คุณธรรมในสังคม

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

 จัดกิจกรรมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส 
วันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ การรดน�้าผู้สูงอายุ  
การสรงน�้าพระ การแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้บุคลากรให้ความสนใจ
การด�าเนินกิจกรรมการสืบสานประเพณี เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรม การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง  
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยในวันส�าคัญ
และวิถีชีวิต
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 “เยาวชนนั่นแหละ คือปัญหาในปัจจุบัน ปัญหา
ต่าง ๆ  ในปัจจบุนันีม้าจากเยาวชนทีเ่ราควบคมุเขาไม่ได้  
ที่เขาก�าลังจะแตกแยกออกไปตามความคิดความเห็น
ของเขา; เพราะว่าความโง่เขลาของผู้ ใหญ่ที่ ไม่สอน
ให้เยาวชนรู้จักสิ่งที่ควรจะรู้จัก และอยู่ ในร่องในรอย 
เผลอไปนิดเดียว ไม่ได้ท�าการสอนการอบรมเยาวชน 
ให้เพียงพอ, เขาก็มีความคิดเห็นของเขาอีกแบบหนึ่ง 
แทบจะตรงกันข ้ามกับความคิดความเห็นหรือ 
การประพฤติ การกระท�าของบรรพบุรุษ ; เลยท�าให้ 
สิ่งที่ดีที่งาม ที่มีคุณค่าสูงสุดของบรรพบุรุษนั้น 
เป็นหมันไป” 

พุทธทำส อินฺทปญฺโญ
(จำกหนังสือ “ศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนของชำติ, พ.ศ. ๒๕๕๔”)





กรุงเทพมหานคร

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
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 กรงุเทพมหำนคร ด�าเนนิการขับเคลือ่นแผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จ ดังนี้ 

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกหน่วยงานประพฤติและปฏิบัตตินตามหลกัศาสนา ได้แก่ 
การรักษาศีลห้า การละอายเกรงกลัวบาป (หิริโอตัปปะ)  
โดยการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ 
ทุกเช ้าหลังเคารพธงชาติ  การเข ้าวัดปฏิบัติธรรม  
สวดมนต์นั่งสมาธิ รับฟังการบรรยายธรรม บ�าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ท�าความสะอาด 
ศาสนสถานในพื้นที่  ให ้ความส�าคัญกับวันมาฆบูชา 
วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา การสวดมนต์ข้ามปี การนิมนต์ 
พระสงฆ ์มารับบาตรทุกวันศุกร ์  ณ ส�านักงานเขต  
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรของ กทม. สามารถ
ลด ละ เลิกอบายมุข มีจิตใจผ่องใส มีหลักปฏิบัติในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และใส่ใจการให้บริการแก่
ประชาชน ส่งผลให้การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงานของกรุงเทพมหานครมีนัยส�าคัญต่อการ
ป้องกันทุจริตและความโปร่งใสอย่างดียิ่ง

กรุงเทพมหานคร

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กรุงเทพมหานครได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการส่งเสริมอัตลักษณ์การมีวินัย พอเพียง 
สจุรติ จติอาสา ให้กบับคุลากรทกุหน่วยงาน และประชาชน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตระหนักรู้และให้ความส�าคัญต่อการ
ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว เช่น การปฏิบัติงานด้วย 
ความรวดเร็ว คุ ้มค่า คุ ้มเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการแก่ประชาชนรวดเร็ว 
สร้างความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ทนัเวลา อย่างไร
ก็ตามบุคลากรที่เป็นลูกจ้าง ๔๐,๐๐๐ คน มีรายได้น้อย 
ท�างานหนักและมีค่าครองชีพสูง จึงได้จัดท�าโครงการ 
ส่งเสริมความรู ้ด้วยการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดท�าบัญชีครัวเรือน  
การประกอบอาชีพเสริม การปลูกผักสวนครัว ฯลฯ  
ตลอดจนส่งเสริมให ้คณะกรรมการชุมชน จ�านวน  
๒,๐๑๓ ชุมชน ได้รับรูก้ารส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนา
อย่างยัง่ยนื การออมทรพัย์เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชน แสวงหาช่องทางจ�าหน่ายได้ถูกกลุ ่มเป้าหมาย  
และฝึกฝนแรงงานให้มีฝีมือยิ่งขึ้น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ก รุ ง เทพมหานคร ได ้ ส ่ ง เ ส ริ ม เ อกลั กษณ ์ 
การอ่อนน้อม การมีสัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีวินัย จิตอาสา และพอเพียง ให ้กับนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๔๓๗ โรงเรียน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อซึมซับวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น  
การประพฤติปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี การท�า 
ความเคารพผู ้อาวุโสด้วยการไหว้ กิริยาท่าทางและ 
การแสดงออก การพูด ความเอ้ือเฟื ้อ การช่วยเหลือ  
และการมีวินัย ซึ่งการกระท�าดังกล่าวข้างต้น บุคลากร 
ของกรุงเทพมหานครก็ได้น�าไปสู่การปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
และได้จดัท�าโครงการประกวดคดัเลอืกนกัเรยีนหรือบคุคล
ผูท้�าประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิให้ขวญัและก�าลังใจ 
อย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักในพื้นที่
ส�าคัญของประเทศ ได้ประเมินสถานการณ์และก�าหนด
มาตรการเพ่ือควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าวและปฏบิติัตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ
อย่างเคร่งครัด โดยในส่วนบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
ได้น�าคุณธรรมด้านวินัยมาเป็นหลักและเป็นตัวอย่าง 
ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 
ทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย 
การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ ่มสังสรรค์ 
ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม และมีจิตส�านึกในการกักตัว 
เมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงติดเชื้อ อย่างไรก็ตามบุคลากร
ทางการแพทย์จากส�านักอนามัย ส�านักการแพทย์ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขอีก จ�านวน ๑๐,๓๐๐ คน ที่ต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม กรุงเทพมหานครได้ให้ความส�าคัญ
ในเรือ่งของการอบรมให้ความรู ้การสร้างขวญัและก�าลงัใจ 
ให ้ เกิดความมุ ่งมั่นอดทนเพื่อปฏิบัติงานสาธารณะ 
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงการรักษา
มาตรฐานการดูแลป้องกันและการรักษาไปพร้อมกัน  
ตลอดจนการเตรียมสถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  
๖๘ แห่ง โรงพยาบาล ๙ แห่ง และบุคลากรเพื่อรองรับ 
การบริการไว้อย่างเพียงพอ





 “คนที่มีจิตส�ำนึกในควำมเป็นไทย ย่อมเป็นคน
ที่รู ้เร่ืองชำติบ้ำนเมืองของตน มีควำมรักและควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยของตน ร่วมกันพิทักษ์รักษำ
ชำติบ้ำนเมือง รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ ์
ของไทย ตรงกนัข้ำมกบัผู้ ไม่มจีติส�ำนกึในควำมเป็นไทย  
มักจะนิยมและเทิดทูนศิลปวัฒนธรรมของต่ำงชำติ 
ดถูกูศิลปวฒันธรรมของไทยรวมทัง้บรรพบรุุษของไทย 
ที่ ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อรักษำแผ่นดินให้เป็น
มรดกตกทอดมำจนทุกวันนี้” 

นำยสมพร เทพสิทธำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
(จำกหนังสือ “กำรสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม, พ.ศ.๒๕๕๑”)





ระดับจังหวัด

ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
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ภำคกลำง

 ๑. จังหวัดกำญจนบุรี

 ๒. จังหวัดจันทบุรี

 ๓. จังหวัดฉะเชิงเทรำ

 ๔. จังหวัดชลบุรี

 ๕. จังหวัดชัยนำท

 ๖. จังหวัดตรำด

 ๗. จังหวัดนครนำยก

 ๘. จังหวัดนครปฐม

 ๙. จังหวัดนนทบุรี

 ๑๐. จังหวัดปทุมธำนี

 ๑๑. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๑๒. จังหวัดปรำจีนบุรี

 ๑๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

 ๑๔. จังหวัดเพชรบุรี

 ๑๕. จังหวัดระยอง

 ๑๖. จังหวัดรำชบุรี

 ๑๗. จังหวัดลพบุรี

 ๑๘. จังหวัดสมุทรปรำกำร

 ๑๙. จังหวัดสมุทรสงครำม

 ๒๐. จังหวัดสมุทรสำคร

 ๒๑. จังหวัดสระบุรี

 ๒๒. จังหวัดสระแก้ว

 ๒๓. จังหวัดสิงห์บุรี

 ๒๔. จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๒๕. จังหวัดอ่ำงทอง
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 จังหวัดกำญจนบุรี  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสรมิให้ประชาชนน้อมน�าหลกัธรรมทางศาสนา
ไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
องค์ความรูท้างศาสนาผ่านสือ่ช่องทางต่าง ๆ  การจดัประชมุ
สร้างการรับรู้ ท�าความเข้าใจ การขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการด้วยพลัง “บวร” สร้างความเข้มแข็ง โดยเน้น
การบูรณาการท�างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ผลที่ได้รับ 
ประชาชนได้ใกล้ชิดศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ จิตใจเอื้ออาทร 
มีน�้าใจ แบ่งปัน เกิดความรักความสามัคคี ชุมชน/องค์กร
เกดิความเข้มแขง็ ศาสนกิชนทกุศาสนาอยูร่่วมกนัในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข น�าไปสู่การเป็นสังคมคุณธรรม 

จังหวัดกาญจนบุรี
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู ้ทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการด�าเนินงานของ
ชุมชนคุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การร่วมจัดบูทนิทรรศการ 
ผลการด�าเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในงาน “เปิดบ้านเครือข่ายชุมชน 
คนคุณธรรม” ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โดยมี  
พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา องคมนตร ีเป็นประธาน ซ่ึงส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ารับเกียรติบัตรหน่วย
งานตัวอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากประธาน 
ในครั้งนี้ด้วย ผลที่ได้รับ ประชาชนเห็นความส�าคัญของ 
การใช้ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ด�ารงตน
อยูบ่นพืน้ฐานของความไม่ประมาท รูจ้กัประหยดั อดออม 
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ น�าไปสู่ 
การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจ “มั่งคั่ง” ต่อไป 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 เผยแพร่องค์ความรูด้้านศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญา
ท้องถิน่ ผลทีไ่ด้รบั ประชาชนมคีวามภาคภมูใิจในอัตลักษณ์  
ศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าคณะ 
จังหวัดกาญจนบุรีทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย 
ได้ออกประกาศและค�าสั่งเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จึงได้มีการปรับแผนการด�าเนินงาน 
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยการลงพืน้ทีภ่ายในจงัหวดักาญจนบรุเีพือ่แจกถงุยงัชีพ 
และการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุขในพื้นที่ 
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดกาญจนบุรี
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 จังหวัดจันทบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑) กิจกรรม “KICK OFF 
รณรงค์ ส่งเสริมชุมชนคุณธรรม น�าสิ่งดี สู่วิถีไทย วิถีถิ่น 
กฐินปลอดเหล้า ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพลับ (บางกะจะ) 
๒) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่นวันส�าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วม และน�าหลักธรรมค�าสอนต่าง ๆ ไปปรับใช้
ในชีวติประจ�าวนั ๓) การสร้างภมูคิุม้กนัในการด�าเนนิชวีติ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ด้วยหลักธรรมทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงาม เช่น น�าพลังบวรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ โดยจดัตัง้
โรงทานตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในพื้นที่ชุมชน
คุณธรรมฯ จ�านวน ๘ แห่ง ส่งผลให้พฤติกรรมของคน
ในชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น การงดเหล้า
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา คนมภีมูคิุม้กนัในการด�าเนนิชวีติ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ 
ด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จัดโครงการปลกูผกัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยส่วนราชการแจกเมลด็พนัธุผ์กัให้แต่ละชมุชน
ปลูกไว้บริโภคเองและแจกจ่าย และวัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนคุณธรรมฯ เตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกผัก ส่งผลให้
ประชาชนมีพชืผกัสวนครวัไว้บรโิภคในครวัเรอืนและสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

 กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา 
สนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนโดยน�าทุนทาง
วัฒนธรรมที่เป็นภูมิศาสตร์สังคม ภูมิปัญญาและภูมิ
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 

จังหวัดจันทบุรี
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โครงการสืบสาน รักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) 
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ ๑ - ๔ โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ชุมชนคุณธรรม
วัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี และโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบ จังหวัดจันทบุรี 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ร่วมกับเครือข่ายพลัง “บวร” โดยชุมชนคุณธรรมฯ  
จัดกิจกรรมส่งต่อก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจ 
ช่วยเหลอืเกือ้กลู โดยพลงั “บวร” เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดังนี้
 ๑. ประสานกบัส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวดั 
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของ 
สมเด็จพระสังฆราช โดยมีโรงทาน จ�านวน ๘ แห่ง
 ๒. สนับสนุนป ัจจัยในการด�ารงชีวิตให ้แก ่
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค 
ที่ เป ็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อจัดท�าเป ็นชุดสิ่งของ 
ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบในพืน้ที ่(ถงุยงัชพี) และลงพืน้ที่ 
มอบถุงยังชีพ ในชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร จงัหวดัจันทบรีุ 
จ�านวน ๑๐ อ�าเภอ 

 ๓. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร 
และเครื่องใช้จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ส�าหรับอุปโภค/
บริโภคในระดับต่าง ๆ 
  ๓.๑ จดักจิกรรมแลกข้ามเขต ระหว่างชมุชน/
อ�าเภอ จ�านวน ๒ ชุมชน ๑ ครั้ง คือ ชุมชนคุณธรรม 
วัดบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ น�าปลาเค็มมาแลกกับ 
น�้าพริก ผักปลอดสารพิษ ของชุมชนคุณธรรมวัดหนองอ้อ 
  ๓.๒ กิจกรรมแลกข้ามเขต ระหว่างจังหวัด 
สระแก้ว-จันทบุรี จ�านวน ๑ ครั้ง โดยจังหวัดสระแก้ว  
น�าข้าวสาร ของชมุชนคณุธรรมฯ ๓ ชมุชน ในจงัหวดัสระแก้ว  
รวมจ�านวน ๒๐๐ กิโลกรัม มาแลกผลไม้ตามฤดูกาล  
ของชมุชนคณุธรรม วดัหนองอ้อ อ�าเภอมะขาม และน�า้ปลา  
ของชุมชนคุณธรรมวัดบางสระเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์
 ๔. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่ง 
การแบ่งปัน “ตู ้ป ันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชน
พ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และเครือข่ายพลังบวร 
ร่วมกันจัดท�า “ตู้ปันสุข” จ�านวน ๓๐ จุด 
 ๕. น�าพลังบวร มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสฯ ภายใต้การด�าเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ขับเคลื่อน 
ด้วยพลังบวร 
  ๕.๑ จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ 
ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร” และ
บคุคลส�าคญั อาท ิศลิปินแห่งชาต ิศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง ศลิปิน
พื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ในจังหวัด 
  ๕.๒ จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  
ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล 
ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)  
และแนวทางการปฏิบั ติ เกี่ยวกับเทศกาลประเพณี
สงกรานต์ ได้แก่ อินโฟกราฟฟิก จ�านวน ๑๑๒ ชิ้น  
คลปิวดีีโอ จ�านวน ๖ ชิน้ ป้ายประชาสมัพนัธ์ จ�านวน ๕ ป้าย  
สปอต จ�านวน ๒ ชิน้งาน ช่องทางไลน์กลุม่ จ�านวน ๑๒ กลุ่ม  
จดัท�าหนงัสอืแจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครฐั 
และเอกชน ในจังหวัดจันทบุรี
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 จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมปฏิบัติธรรม
พัฒนาจิต กิจกรรมส่งเสริม สืบทอดประเพณีวันส�าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในมิติศาสนา 
และกจิกรรมการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว/แหล่งเรยีนรูใ้นมติิ
ทางศาสนา ส่งผลให้ปัญหาสงัคมในชมุชนท้องถิน่ลดน้อยลง 
คนในชุมชนน ้อมน�าหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา
มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน มีความเอื้ออาทร 
เมตตาต่อกัน ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ศาสนสถานได้รับการท�านุบ�ารุง อุปถัมถ์
และคุ้มครองจากศาสนิกชน ให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเกิด
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว/แหล่งเรยีนรูใ้นมติศิาสนา น�าไป
สู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สร้างการรับรู ้ ความเข้าใจในการน้อมน�าหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ
ประจ�าวนัของประชาชน องค์กร หน่วยงาน และการส่งเสรมิ 
กลุม่อาชพี ส่งผลให้คนในสงัคมด�าเนนิชวีติด้วยหลกัเหตผุล 
มีความพอประมาณ มีภูมิคุ ้มกันในชีวิต มีความรู ้และ 
ยึดมั่นในคุณธรรม คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง ประกอบ
อาชีพสุจริต สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวตามสมควร  
เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชน พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง พัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  ๑) จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนคุณธรรม 
เพื่อสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
และการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้แก่ 
แกนน�าชุมชน คณะท�างาน ผู ้ให้บริการนักท่องเที่ยว  
ผู้ประกอบการ และประชาชน
 ๒) ร่วมกจิกรรมจดัตัง้โรงทานแจกอาหาร ถงุยงัชพี  
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19)
 ๓) ร ่วมกิจกรรมตู ้แบ ่งป ัน โดยการบริจาค 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เพ่ือเป็นการแบ่งปันความสุข  
ส่งต่อก�าลงัใจ สร้างอตัลกัษณ์ไทย มนี�า้ใจ ช่วยเหลอืเกือ้กลู 
ให้กับประชาชน
 ๔) แจกเอกสารประชาสัมพันธ ์ที่ เกี่ยวข ้อง 
กับการปฏิบัติตนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้แก่ผู้ให้บริการ 
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการ และประชาชนรับทราบ 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมแกนน�าพลังบวร “บ้าน-วัด-โรงเรียน/
ราชการ” สร้างความเข้าใจแก่เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
ในการร่วมรกัษา สบืทอดวฒันธรรมประเพณชีมุชนท้องถิน่ 
เพื่อส่งเสริมค่านิยมไทย ส่งผลให้ประเพณีท้องถิ่นได้รับ 
การรักษา สืบทอดให้คงอยู ่อย่างมั่นคง คนในชุมชน
ตระหนักเห็นความส�าคัญของการรักษาค่านิยมไทย  
การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ
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 จังหวัดชลบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มกีารบรูณาการงานกิจกรรม โครงการของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรม ท�าบุญตักบาตร 
ในวันส�าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานวุงศ์ กจิกรรมเทศน์มหาชาตเิวสสนัดร
ชาดก และกจิกรรมสวดมนต์ข้ามปี ท�าให้เกดิการบรูณาการ
กิจกรรมของหน่วยงาน ร้อยละ ๘๐ ปัญหาด้านยาเสพติด 
ลักขโมยและอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง ประชาชน
มีความเอือ้อาทร มนี�า้ใจ ช่วยเหลอืแบ่งปัน จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-19) 

จังหวัดชลบุรี
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชาเพือ่ชมุชนเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื (บวร On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน  
มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสุข 

 ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมท�าบุญตกับาตร ปฏิบัตธิรรม ลด ละ เลกิ  
อบายมุข เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรมอนัดงีามของไทย ถนนสายวฒันธรรม/
ตลาดวัฒนธรรม ตลาดชากแง ้ว ตลาดเพลาชาย  
ตลาดน�้า ๓ วัง ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้ 
เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้น�าพลังบวร มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ภายใต้การด�าเนินงาน
โครงการชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ดังนี้
 - กจิกรรมส่งต่อก�าลงัใจร่วมสร้างอตัลกัษณ์ไทย 
มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล โดยพลัง “บวร” เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
 - สนับสนุนการจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชา
ของสมเด็จพระสังฆราช 
 - สนับสนุนป ัจจัยในการด�ารงชีวิตให ้แก ่
ประชาชนในพื้นที่โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
 - สนบัสนนุวฒันธรรมแห่งการแบ่งปัน “ตูปั้นสขุ”
 - การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้  
ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยใช้พลัง “บวร”
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 จังหวัดชัยนำท โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการจัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ส่งผลให้ประชาชน
ปฏิ บัติตามหลักธรรมทางศาสนาป ัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง คดีอาชญากรรมและทะเลาะวิวาทลดลง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หน่วยงานทุกภาคส่วน มีการน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูก่ารปฏบัิต ิเช่น การจดักจิกรรม/
โครงการ และน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในขับเคลื่อนองค์กร ส่งผลให้ประชาชนชาวชัยนาท
มคีวามเป็นอยูแ่ละคณุภาพชวิีตทีดี่ บนพ้ืนฐานวิถคีวามพอเพยีง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุข

จังหวัดชัยนาท

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญ และร่วมมือ
ร่วมใจในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน 
ให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้สืบทอด
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จั งหวั ดชั ยนาท เป ็น  ๑  ใน  ๙  จั งหวั ด  
ที่ปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสฯ เนื่องจากปัจจัยส�าคัญ 
หลายประการ ดังค�ากล่าวท่ีว่า “คุณธรรมน�าชัยนาท 
พ้นวิกฤติโควิด ๑๙” เพราะความมีวินัย สามัคคี มีความ 
รบัผดิชอบ ช่วยเหลอืเกือ้กลู ภายใต้การน�าของ นายรณภพ 
เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวิสัยทัศน์ 
ในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสฯ ในจังหวัดชัยนาทอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลมุทกุมติ ิโดยเฉพาะการรกัษาวนิยั เคารพกฎหมาย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการและ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เป็นแบบอย่างในการรกัษาวนิยัอย่าง
เคร่งครดั โดยการก�าหนดแนวปฏบัิตใิห้กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยมาตรการที่เข้มแข็ง ทั้งการ
กวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระท�าผิดกฎหมาย การป้องกัน  
การเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที  
โดยบรูณาการการท�างานของภาคราชการ และทุกภาคส่วน 
ในจงัหวดัชยันาท ด้วยการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารควบคมุโรค
จังหวดัชัยนาท มกีารตัง้จดุคดักรอง ตรวจตรายานพาหนะ
และประชาชน ในการเข้าออกจังหวัดชัยนาท บนเส้นทาง
สายหลักสายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด  
เพือ่เฝ้าระวงัและเกบ็ประวตัข้ิอมลูยานพาหนะ และบคุคล
ที่ผ่านเข้าออกในจังหวัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 ๑. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด
ชัยนาท มีการประชุมติดตามสถานการณ์ และระบบ
ติดตามการรายงานของหัวหน้าส ่วนราชการทุกวัน 
ผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง สร้างการรับรู้ให้ประชาชน
สามารถติดตามสถานการณ์ ประเมินผลทุกสัปดาห์ 
ครอบคลุมได้ในทุกมิติ
 ๒. การบรจิาคสิง่ของเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 
ของประชาชน ด้วยความเสียสละรับผิดชอบต่อสังคม  
ภาคราชการ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ร้านค้า สถานบริการ 
สถานบันเทิง โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดชัยนาท มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ช่วยเหลอืประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

 ๓. ตั้งตู้ปันสุข และจัดตั้งโรงทาน ตามพระด�าริ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีวัดและ  
ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พึ่งในยามทุกข์ยาก  
สร ้างขวัญและก�าลังใจแก ่ศาสนิกชน ให ้มีชีวิตอยู  ่
ในสถานการณ์วิกฤติอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการสนับสนุน 
ช่วยเหลือและมอบก�าลังใจให้ข ้าราชการ บุคลากร 
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน และจิตอาสา  
ช่วยเหลือ 
 ๔. ชาวจังหวัดชัยนาทส่วนหนึ่งกลับออกมาเป็น 

จติอาสา ช่วยเหลอืงานของราชการ ช่วยเหลอืสงัคม ช่วยเหลอื 
ประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ป่วยติดเตียง ตามพระบรมราโชบาย 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมิได้หวัง 
สิ่งตอบแทน “ภาครัฐเข้มข้น เอกชนเข้มแข็ง ประชาชน
ร่วมแรง ชัยนาทการ์ดไม่ตก”
 นอกจากนี้  ภารกิ จความรั บผิ ดชอบของ
ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้มีการด�าเนินการ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ  
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ดังนี้
 ๑) จัดท�าคลิปวิดีโอการสร้างภูมิคุ้มกันฯ เก่ียว
กับการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรค และจัดท�า 
อินโฟกราฟฟิก
 ๒) ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสฯ และด�าเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ประกาศเสียงตามสายเทศบาลเมืองชัยนาท สถานีวิทยุ
ชุมชน
 ๓) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ สภา
วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และชุมชนต่าง ๆ เพื่อจัดท�า
หน้ากากอนามัยแบบผ้า 
 ๔) มีสื่อบุคคลจ�านวน ๑๒๑ คน จากผู้น�า/ผู้แทน
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ
 ๕) จดัท�าถงุยงัชพี แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผูด้้อย
โอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 



92 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดตรำด โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ด้านหลักธรรมทางศาสนา

 จัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
ณ ศาสนสถานในชุมชน เช่น กิจกรรมท�าบุญตักบาตร 
กิจกรรมถือศีลอุโบสถ กิจกรรมเจริญจิตภาวนา เป็นต้น 
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สถานศึกษา 
สถานประกอบการ ประชาชน และชมุชนคณุธรรมน้อมน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร
ในจังหวัดตราด ท�าให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา และผู้น�าทางศาสนาได้มีบทบาทส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมทางศาสนาเพื่อให้ศาสนิกน�าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวันจนเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
ส่งผลให้ปัญหาต่าง ๆ  ในชุมชนลดน้อยลงและคนในชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

จังหวัดตราด

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนในชุมชน 
มีความเข ้าใจที่ถูกต ้องร ่วมกัน เพื่อน�าองค ์ความรู ้
ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการวางแผนชวีติ (มคีวามพอประมาณ 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันท่ีดี) มีความรู้และคุณธรรม
ในงานที่ท�า และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

 สนบัสนุนการจดักจิกรรมส่งเสรมิการสบืสาน รกัษา 
และต่อยอดประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ 
ของแต่ละชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนน�าทุน 
ทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญามาสร้างงาน 
สร้างอาชพี คนในชมุชนมจีติส�านกึร่วมสบืทอดความเป็นไทย  
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่ออนุชนรุ่นหลัง  
รวมถึง การน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้
ส่งผลให้คนในชมุชนมคีวามสขุ มงีานท�า และมรีายได้เพ่ิมขึน้ 
จากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มผีลติภณัฑ์จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) 
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรในจังหวัดตราด เป็นต้น 
นอกจากน้ี ได้มีนโยบายอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการ
รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย และเชิญชวนให้ประชาชน 
ในจังหวัด โดยเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมครอบคลุม 
๓ มิติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดั
ตราดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑. มิติศาสนา เช่น การร่วมกับวัดในชุมชน 
จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดตราดร่วมกับชุมชน
คุณธรรมบ้านปลายคลอง (มัสยิดเราฎอตุ้ลยีนาน) การจัด
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น
 ๒. มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  
การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...
เราสร้างไปด้วยกัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โดยร่วมกันท�าความสะอาดศาสนสถานที่ส�าคัญในบริเวณ
พ้ืนท่ีจังหวัดตราด การมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสฯ เป็นต้น 
 ๓. มติิการรักษาสืบสานวฒันธรรม เช่น การจดัท�า 
คลิปวิดี โอโขนประกอบเนื้อร ้องเพลงฉ ่อยพื้นบ ้าน 
ผสมผสานเพลงแรป เพือ่ประชาสมัพนัธ์แนวทางการปฏบัิติ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และ 
เพ่ือรณรงค์การจัดประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย  
ห่างไกลโควิด-๑๙ เป็นต้น 
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 จังหวัดนครนำยก โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติตนตามหลัก
ศีล ๕ และพี่น้องชาวมุสลิมให้ปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติ 
๕ ประการ และพี่น้องคริสตชน ให้ปฏิบัติตนตามหลัก
บัญญัติ ๑๐ ประการ ส่งผลให้ประชาชนมีการยึดมั่น
ในหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ น้อมน�า
หลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
และในช่วงปี ๒๕๖๓ น้ี มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ท�าให้คนปฏบัิตตินอย่างเคร่งครดั และ
ให้วัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการ
จัดตั้งโรงทาน และตู้ปันสุข มีการช่วยเหลือกันมากขึ้น 
ส่งผลให้มีการช่วยเหลือคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดมากขึ้น

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีนโยบายส ่งเสริมให ้สถานศึกษาในจังหวัด
นครนายก ด�าเนินกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต 
ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และ
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ส่งผลให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้เรียนรู ้การน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�าความรู้ต่าง ๆ ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ�าวันของตนเองได้ เกิดการพึ่งพาตนเอง 
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และเกิดแหล่งเรียนรู้
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย

จังหวัดนครนายก
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จังหวัดนครนายกร ่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัด
นครนายก จัดต้ังโรงทาน และตู้ปันสุข เพ่ือจัดท�าอาหาร 
ให ้แก ่ผู ้ที่ ได ้รับผลกระทบจากการแพร ่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยมีแต่ละภาคส่วน เช่น ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาร่วมกันบริจาคสิ่งของ
เครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมงานจิตอาสา น�าสิ่งของเครื่อง
อปุโภค บรโิภค และข้าวของเครือ่งใช้ ไปมอบให้แก่ผูย้ากไร้
ถึงบ้าน เพ่ือป้องกันมิให้คนมาร่วมกับเป็นจ�านวนมาก  
และเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัฯ ท�าให้เหน็ว่า 
การทีท่กุคนได้ร่วมบรจิาค แบ่งปัน รูจ้กัเสยีสละ การเรยีนรู้ 
ที่จะรู ้จักการให้โดยมิได้ต้องการสิ่งตอบแทน คือพลัง 
อันยิ่งใหญ่ ที่จะสามารถท�าให้เราฝ่าฝันวิกฤตโควิด-๑๙ นี้
ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความประพฤติ
ปฏิบัติตนธ�ารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และน�าทุนทาง
วัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยัง่ยนื อกีทัง้จงัหวดันครนายก ยงัได้ส่งเสรมิสนบัสนนุ 
ให้น�าศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ ล�าตัด 
ไทยพวน มาเป็นสื่อในการรณรงค์การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ส่งผลให้คนในชุมชนของจังหวัด
นครนายก มีการธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 
มีการน�าทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มการแสดง 
ในชุมชน กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มอาหารพื้นถิ่น มาต่อยอด 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และน�ามาซึ่งการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
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 จังหวัดนครปฐม โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดตั้ ง โรงทาน ตู ้ป ันสุข  ปลูกผักสวนครัว 
ตามพระด�าริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปรณิายก โดยหน่วยงานราชการร่วมกบัวดั และผูน้�าชมุชน 
เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และ
การให้ก�าลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน หน่วยงานราชการน�าข้าวสาร อาหารแห้ง 
เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ น�้าดื่ม ไปร่วมสมทบกับศาสนสถาน 
และจัดระเบียบการเข้ารับสิ่งของ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนเรียนรู ้
และปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ�าวันให้ปลอดภัย
จากโควิด-๑๙ ความร่วมมือของประชาชน ส่งผลให้ไม่พบ
ผู้ติดเชือ้รายใหม่ในจังหวดั สร้างความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ เมตตา
ของคนในชุมชน ประชาชนตระหนักถึงความพอเพียง 
มีวินัย สุจริต และจิตอาสา 

จังหวัดนครปฐม

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับศีล ๕ แก่ประชาชน บรูณาการความร่วมมอื
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ในการขับเคลื่อน
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ครบทุกแห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรม เน้นเรือ่งสมัมาชพี และน�าหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
มาน�าเสนอสูส่าธารณชน ซึง่ได้รบัความร่วมมอืระหว่างบ้าน 
วดั โรงเรยีน ในการขบัเคลือ่นคนคณุธรรม/โรงเรยีนคณุธรรม/
ชุมชนคุณธรรม น�าสื่อออนไลน์มาใช้ประชาสัมพันธ์ 
ประชาชนน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน การจัดแสดงผลงาน การส่งเสริมอาชีพ
สจุรติ ท�าให้ประชาชนมรีายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครวั
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 ร ะดั บ จั ง หวั ด  จั ง ห วั ดนครปฐมแต ่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมการ/คณะท�างาน และมีประกาศและมาตรการ 
ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ มอบหมายส�านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผลิตสื่อเผยแพร่ทุกวัน ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 ระดับอ�ำเภอ นายอ�าเภอบูรณาการร ่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน  
ด�าเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-๑๙ ในชุมชน ตลอดจนจัดหาพื้นที่ State 
Quarantine เพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่เดินทางมา 
จากต่างประเทศด้วย
 ระดับต�ำบล/ชุมชน/หมู่บ้ำน ผู้น�าชุมชนร่วมกับ
ผู้น�าศาสนา รพ.สต. อสม. จัดสถานที่ บุคคล วัสดุอุปกรณ์  
ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ เช่น การท�าหน้ากากอนามัย 
(แบบผ้า) การตรวจคัดกรองในชุมชน การร่วมมือท�า 
ความสะอาดพ้ืนที่ การจัดตั้งโรงทาน ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทางราชการและประกาศต่าง ๆ ของ 
จงัหวดันครปฐมในช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  เช่น ไลน์กลุม่ 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการบวร On Tour โดยมีการส�ารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ สิ่งอ�านวยความสะดวก ที่พัก  
ร ้ านอาหาร ร ้ านจ� าหน ่ายของ ท่ีระลึก กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชน จัดท�าเส้นทางท่องเท่ียว  
พร ้อมสื่อประชาสัมพันธ ์และจัดกิจกรรมส ่ง เสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยค�านึงถึง  
New Normal ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยว 
ตระหนักและต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
เกดิการสร้างงานสร้างรายได้ในชมุชนและจงัหวดั ประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน นักท่องเที่ยวมีทางเลือกใหม่เพ่ิมข้ึน  
และชุมชนได้รักษา อนุรักษ์ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุนสังคม
คุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ ดังนี้

 จากมาตรการผ่อนคลาย จังหวัดนครปฐมได ้
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบุคลากร 
ในสงักดั ด�าเนนิการตรวจเยีย่มให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ  
และประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบ New Normal 
และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากผู้ป่วยรายใหม่ 
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 จังหวัดนนทบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส ่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันส�าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้คนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และน�าหลักธรรมค�าสอนต่าง ๆ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กจิกรรมทางศาสนาในพืน้ทีจ่�านวนมาก ส่งผลให้พฤตกิรรม
ของคนในชมุชนเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้ เช่น การงดเหล้า
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

จังหวัดนนทบุรี
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติแก่คนในชุมชน ในเวทีการประชุม
ต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติในการด�ารงชีวิต เช่น การปลูก 
พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
เพื่อถ่ายทอดและด�ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
สามารถอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ให้คงอยู่กับชุมชน และ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมบรูณาการพลัง “บวร” เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยมี
กิจกรรมที่ส�าคัญในชุมชน เช่น กิจกรรมโรงทาน กิจกรรม 
ตูปั้นสขุ กจิกรรมสอนท�าหน้ากากอนามยั กจิกรรมการสอน
ท�าเจลล้างมือ เป็นต้น 
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 “แนวคิดส�ำคัญที่ทั้งครูกับพระสอนเหมือนกัน 
คือ เอำดีออกอวด แต่อย่ำอวดดี วิธีคิดง่ำย ๆ คือ
คนดีท�ำดี ได้ง่ำย คนชั่วท�ำดี ได้ยำก และจำกค�ำสอน
ของพ่อแม่ที่ว่ำ ควำมชั่วอย่ำใกล้ ให้อยู่ ใกล้กับควำมดี 
อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส�ำคัญคือควำมกล้ำ ต้องไม่มีอคติ ๔  
(๑. ฉันทำคติ ล�ำเอียงเพรำะรัก ๒. โทสำคติ ล�ำเอียง
เพรำะชัง ๓. ภยำคติ ล�ำเอียงเพรำะกลัว ๔. โมหำคติ 
ล�ำเอียงเพรำะไม่รู ้) กำรยอมตนในทำงที่ผิดเป็น
มิจฉำชีพ สิ่งเหล่ำนี้สังคมไทยไม่สอน ไม่เข้ำใจว่ำกรรม
คือกำรกระท�ำ ซึ่งเกิดจำกกำรกระท�ำของตนเอง  
เพรำะเรำไม่สนใจผลของกำรกระท�ำ”

ดร.วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร
(จำกหนังสือ สรุปองค์ควำมรู้งำนประชุมวิชำกำร “คุณธรรมในพื้นที่

ทำงสังคม ควำมงอกงำมผ่ำนประสบกำรณ์ตรง, พ.ศ. ๒๕๖๐”)
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 จังหวัดปทุมธำนี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดปทุมธานี

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 กิจกรรมที่ด�าเนินการ มีดังนี้ ๑) กิจกรรมท�าบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ๒) กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
๓) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ส่งผลให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน น�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กจิกรรมทีด่�าเนนิการ มดีงันี ้๑) กจิกรรมการส่งเสรมิ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) ของชุมชน 
๒)  กิ จกรรมการท� าแปลง ผักพอเ พียงของชุมชน 
๓) กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้กบัชมุชนต่าง ๆ  ท�าให้ชมุชนสามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเองได้
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 กิจกรรมท่ีด�าเนินการ มีดัง น้ี  ๑) กิจกรรม 
การถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 
ของชุมชน ๒) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี
ของชุมชน เช่น ประเพณีตักบาตรพระร้อย ประเพณี
ตักบาตรน�้าผึ้ง ประเพณีโกนจุก เป็นต้น ส ่งผลให้
วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินได้รบัการสบืสานให้คงอยูต่่อไป  
เด็กและเยาวชนให้ความสนใจมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในช่วงการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ดังนี้
 ๑. กิจกรรมการจัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน
 ๒. กิจกรรมการจัดตั้งตู้ปันสุขในพื้นที่ของชุมชน
คุณธรรมต่าง ๆ
 ๓. กิจกรรมการจัดตั้งโรงทานในพื้นที่ของชุมชน
คุณธรรมต่าง ๆ
 ๔. กิจกรรมการแจกถุ งยั งชีพให ้ผู ้ ท่ี ได ้ รับ 
ผลกระทบจากโควิด-๑๙
 ๕. กิจกรรมการเยี่ยมเยียนคนชรา และผู้พิการ 
ในชุมชนคุณธรรมต่าง ๆ
 ๖. กจิกรรมการแลกเปล่ียนส่ิงของจ�าเป็นระหว่าง
ชุมชน และจังหวัด
 ๗. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชน
 ๘. กจิกรรมการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้
ความเข้าใจผ่านอินโฟกราฟฟิค วิดีทัศน์ เสียงตามสาย  
วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์
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 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน น�าหลักธรรม
ทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน และเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา เช่น โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัรย์ิ รวมทัง้สนบัสนนุการด�าเนนิงานเครอืข่าย
ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู ้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
น�าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ส่งผลให้เกิดความสุขที่แท้จริง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน น้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
เช่น การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ การปลูกพืชสมุนไพร
ภายในศาสนสถาน และการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
เป ็นต ้น ส ่ งผลให ้ประชาชนน ้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้ในชีวิตประจ�าวัน 
เกดิการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครวัเรอืน ประชาชน
มีภูมิคุ้มกัน สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ
ส�าคัญของวัฒนธรรมไทย ร่วมกันสืบสานและค้นหา 
อัตลักษณ์ ความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ผ่านการสัมมนา 
การแสดงความคิดเห็น เพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมอันดี 
ให้คงอยูส่บืไป เกดิการอนรุกัษ์วถิวีฒันธรรมอนัดี ให้คงอยู่
สืบไป เกิดความรัก ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ส่งผล
ให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 คณะอนุกรรมการส ่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน องค์กร และ
อ�าเภอคุณธรรม ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน  
โดยจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหา เช่น การมอบถุงยังชีพ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ประชาชนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด�ารงชีวิตในช่วง
สถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย 
และจิตใจ น�าไปสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน
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 จังหวัดปรำจีนบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมทางศาสนา ได้แก่ งานเทศกาลมาฆปรูมี
ศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๔ และโครงการเจริญพระพุทธมนต์
น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
และเจรญิพระพทุธมนต์ถวายพระราชกศุลและถวายพระพร
ชัยมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่ ๒๘ 
ของทุกเดือน ส ่งผลให ้ประชาชนเป ็นคนดี ชุมชน
สงบสุขเกิดสังคมเกื้อกูล แบ่งป ัน เอื้อเฟ ื ้อเผื่อแผ ่ 
มีความรักใคร่ สามัคคี และมีความสุข มีความเสียสละ
อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ลด ละ เลิก อบายมุข อดทนอดกลั้น
ต่อสิ่งรอบข้าง ลดความอคติต่อกัน เกิดจิตส�านึกรักความ
เป็นไทย รักชาติ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมโครงการประชุมศึกษาดูงาน และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารถอดบทเรยีนการสร้างความเข้มแขง็
ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลัง บวร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมน�า 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิต มีความพอประมาณ มีเหตุผล เสียสละ 
อดทน อดออม พึ่งพากันเอง เกิดความสงบสุข ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ เกิดความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ศาสนา วัฒนธรรมและอารยธรรม การพัฒนายกระดับ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม สู่ความ
ยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านนาปรือ-เนินหอม ต�าบลเนินหอม 
อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี ส่งผลให้ประชาชนเกิดความรัก 
และหวงแหนมรดกภูมิป ัญญาท้องถิ่น และสามารถ 
น�าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 
ทางวฒันธรรมของชมุชน สร้างคณุค่า เพิม่มลูค่า สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสามารถ
พึ่งตนเองได้

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุนสังคม
คุณธรรมฯ ดังนี้
 ๑) การผลิตหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสฯ 
 ๒) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างการรับรู ้
ข่าวสารการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
 ๓) การจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-
บริโภค และให้ก�าลังใจ ผู้ได้ผลกระทบ
 ๔) การจัดกิจกรรมโรงทานช่วยเหลือผู ้ได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ 
 ๕) จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ๑๑๘ แห่ง
 ๖) จัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อ
เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือน การจัดหาพันธุ ์พืช พันธุ ์ปลา
และปศุสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สนับสนุนอาชีพ 
ของชุมชนให้กับผู ้ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๗) โครงการจติอาสาท�าความดใีห้ความช่วยเหลอื 
อ�านวยความสะดวก การรับลงทะเบียนเยียวยาช่วยเหลือ
ศิลปินพ้ืนบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๘) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร มาตรการ
ดแูล ควบคมุ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัฯ
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 จงัหวัดพระนครศรีอยธุยำ โดยคณะอนกุรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดงานส ่งเสริมสนับสนุน เนื่องในเทศกาล
วนัส�าคัญทางศาสนาต่าง ๆ  โดยความร่วมมอืจากคณะสงฆ์ 
ผูน้�าทางศาสนา หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ 
มูลนิธิ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน ประชาชน และชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เกิดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
พร้อมน�าหลักธรรมค�าสั่งสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
จนเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ท�าให้อยู ่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส ่งเสริม สนับสนุนการน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่ให้ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองจากการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา
ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ทางวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ทางการเกษตร เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร พร้อมทั้ง จังหวัดได้ก�าหนด 
“มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” และมีการ
จัดกิจกรรม “ตลาดนัดรีไซเคิลในศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จั ด กิจกรรมสืบสาน  รั กษาประ เพณีและ 
วิถีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้การส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรม 
วันส�าคัญและประเพณีของท้องถ่ิน อาทิ กิจกรรม 
การแข่งเรือยาวประเพณี กิจกรรมการแห่เทียนทางน�้า  
งานประเพณแีห่กฐินทางน�า้ เป็นต้น และผูว่้าราชการจงัหวดั 

มนีโยบายในการอนรุกัษ์ความเป็นไทย เชญิชวนทกุภาคส่วน 
แต่งกายด้วยผ ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  
โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม 
การแต่งกายด้วยผ้าไทยจากองค์กรภาคีเครือข่าย จ�านวน 
๔๖ หน่วยงาน พร้อมท้ัง มีการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 
“ชาวอยุธยาร่วมใจแต่งไทยทั้งเมือง” จนเกิดเป็นกระแส
ความนิยมทั้งจังหวัด

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ  
ส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการ
ประกอบอาชีพทุกสาขา ทุกกลุ่มอายุ มีผลกระทบท�าให้

เด็กเกิดใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พ่อแม่ตกงาน  
ขาดรายได้ ทางจังหวัดจึงได้จัดต้ังกองทุน “เด็กเกิดใหม่
อยุธยาต้องไม่อดนม” โดยมอบเงินให้แม่ลูกอ่อนที่มี 
เด็กเกิดใหม่ เพ่ือหนุนเสริมให้แม่ไม่ขาดสารอาหาร  
มีน�้านมคุณภาพดีให้ลูกและสามารถจัดหานมให้ลูกได้
หากจ�าเป็น โดยมอบให้แก่แม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกิดใหม ่
ช่วงวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น ๓,๑๔๓ คน นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เช่น การขับเคลื่อนคุณธรรม
ในรูปกองทัพจิตอาสาพลังบวก ผ่านกิจกรรมเปิดพื้นที่ 
ตลาดนดัคณุธรรมออนไลน์ “โชว์ แชร์ ช่วย เชือ่ม” เรือ่งราว 
คณุธรรมความดี ในสถานการณ์โควดิของจังหวดัคุณธรรม 
โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายคุณธรรม 
ในจังหวัด การจัดต้ังโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จ
พระสังฆราช ร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อสนับสนุนเครื่อง
อุปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ กิจกรรม
เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน “อยุธยาปันสุข 
คลายทุกข์ประชาชน” โดยจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ด้านหลังศาลากลางพร้อมและในพืน้ที่
ต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนร่วมแบ่งปันอาหารให้ประชาชน 
ช่วงวิกฤตโควิด-๑๙  กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ 
ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” โดยบูรณาการ 
ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถาบนัการศกึษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือด
ร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัฯ รวมทัง้เพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็ทีจ่ะด�ารงชีวติอยูไ่ด้ 
ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 นอกจากนี้ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) จดังานสมชัชาคณุธรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” เพื่อยก 
ระดับการเป็นจังหวัดคุณธรรม ได้ประกาศเจตนารมณ์ 

รวมพลังขบัเคล่ือนสังคมคณุธรรมจงัหวัดพระนครศรอียธุยา 
พร้อมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ร่วมกับ
องค์กรเครือข่ายทางสังคม จ�านวน ๘๔ แห่ง 
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 จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดเพชรบุรี

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด�าเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
สร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 
(CPOT) และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งผลให้
ประชาชนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด�าเนินชีวิต มีจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อส่วนรวม จิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 น�าหลักพลัง “บวร” ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อสร้างคนดี สังคมดี เช่น เข้าวัดท�าบุญ และจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส�าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ส่งผลให้ประชาชนทกุหมูเ่หล่าในชมุชนได้ยดึมัน่และปฏบิตัิ
ตามหลักธรรมทางศาสนา มีความสมานฉันท์ และความ
ตัง้ใจม่ันทีจ่ะปฏิบตัหิน้าทีส่นองพระราชปณธิาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ด�าเนินการและสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ เอกชน ร่วมกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลประเพณีท ้องถ่ิน เช ่น  
งานพระนครครี ีงานสงกรานต์ ประเพณไีทยทรงด�าฯ ส่งเสรมิ 
สนับสนุนศิลปินและวิถีชีวิตชุมชน ส่งผลให้ประชาชน
ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม คนในสังคม 
มีคุณธรรม เสริมสร ้างความเข ้มแข็งจากภายในให้ 
“คุณธรรมน�าการพัฒนา” เพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัว 
ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม ชุมชน
คุณธรรมต้นแบบมีการจัดการทุนทางวัฒนธรรม และมี 
เส้นทางท่องเทีย่ว สามารถน�าทนุทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์  
สร้างรายได้ และสร้างสุขในชุมชน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 ๑) จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรูค้วามเข้าใจ 
การป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยใช้ 
พลังบวร เช่น ผลิต CD เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ จัดท�า 
คลปิวดีโีอสือ่พืน้บ้านล�าตดัเพชรบรุร่ีวมใจพชิติโควดิ จดัท�า
คลิปวีดีโอ เกี่ยวกับเทศกาลประเพณี จัดท�าอินโฟกราฟิก 
จัดท�าแผ่นพับ ฯลฯ
 ๒) ให้ตวัแทนชมุชนคณุธรรม จ�านวน ๕๐๕ ชมุชน 
เป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยพลัง “บวร”  
เพื่อให้ชุมชนได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและถูกต้อง 

 ๓) ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราช
บญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกตรวจ 
สถานประกอบกิจการร ้านเกมและร้านคาราโอเกะ 
ให้ปิดกิจการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ รวมทั้งสิ้น ๙๑ แห่ง 
 ๔) ประสานชุมชนคุณธรรมฯ ร่วมกับหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่  ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช ้ เอง และ
แจกจ่ายให้บุคลากร ประชาชน ผู ้มาติดต่อราชการ  
เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชน และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี 

 ๕) สนบัสนนุโรงทานเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบความ
ยากล�าบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสฯ ตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยประสาน
วัดในพ้ืนที่จัดโรงทานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 
โรคไวรัสฯ ได้รับความเมตตาและความร่วมมือจากวัด 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ�านวน ๓ แห่ง ๒๘ ครั้ง คือ  
วัดข่อย วัดใหญ่สุวรรณนาราม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี และ
วัดเขาตะเครา อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ๖) ประสานชุมชนคุณธรรม หน่วยงาน ภาครัฐ 
เอกชน จัดต้ัง “ตู้ปันสุข” เพื่อส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้าง  
อตัลักษณ์ไทยมนี�า้ใจช่วยเหลือสังคมแก่ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
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ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดระยอง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนและ
ด�าเนินการเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรมภายในองค์กร 
ค้นหาคนดี สร้างกระแสสังคมเสริมสร้างคนดี ส่งผลให้คน 
ครอบครัว องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน/สังคม มีหลักธรรม
ทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

จังหวัดระยอง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 น้อมน�าศาสตร์พระราชาประยกุต์ใช้ในการวางแผน
ชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ของบุคคล ของหน่วยงาน/
องค์กร ส่งผลให้การด�าเนินชีวิตมีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ด�ารงไว้ซ่ึงความซ่ือสัตย์สุจริต โดยค�านึงถึงความมีเหตุผล
และยึดหลักทางสายกลาง
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ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น อนุรักษ์และสืบสาน 
ส่งเสริมการน�าทุนวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างมูลค่า 
เพิม่ทางเศรษฐกจิ ส่งผลให้การด�ารงชวีติตามวถิวีฒันธรรมไทย 
อันดีงาม มีความเอื้ออาทร มีน�้าใจ มีขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มีภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมอันหลากหลาย
สามารถน�าไปต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 น�าพลัง “บวร” บ้าน/ชุมชน วัด/ศาสนสถาน 
โรงเรียน/ราชการ มาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน  
เดินตามรอยศาสตร์พระราชา มีน�้าใจช่วยเหลือเก้ือกูล  
แบ่งปัน มีวินัยและสามัคคี มีความซ่ือสัตย์ มีจิตอาสา  
พร้อมที่จะปกป้องตนเองและสังคม โดยมีวัด/ศาสนสถาน 
เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม 
ได้แก่ การจัดโรงทาน ตู้ปันสุข การมอบถุงยังชีพ การดูแล
ผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ในสังคม
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 จังหวัดรำชบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันส�าคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) เพื่อให้คนในชุมชน
ยดึมัน่ในหลกัธรรมตามศาสนาท่ีตนนับถือปฏิบัตใินวิถชีวีติ 
เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการพึ่งพาแบบสังคม
เครือญาติ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มี ก า รด� า เนิ น โคร งการพัฒนาต ่ อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนสร้างรายได้ โดยการพัฒนา
แหล่งท ่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม ต่อยอดศาสตร์พระราชาในการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

จังหวัดราชบุรี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการ
พฒันาต่อยอดทนุทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ขบัเคล่ือนด้วยพลังบวร 
โดยการน้อมน�าหลักคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในวิถีชีวิต
ประจ�าวนัของคนในชมุชน ท�าให้มกีารจดัประเพณพีธิกีรรม
ต่าง ๆ  สืบเนื่องกันมาไม่ได้ขาด และอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบสาน



115คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จั ด กิ จ ก ร รมส ่ ง เ ส ริ มคุณธร รม  โ ดย เน ้ น
กิจกรรมจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
ส่งเสริมความมีน�้าใจไมตรี และการเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่  
โดยด�าเนินการส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  

ให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ จัดท�ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
อาทิ กิจกรรม “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด ๑๙  
ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ๑๐ อ�าเภอ และโครงการ  
“คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน” โดยมอบเงิน และเครื่องอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และภายหลัง
สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย ได้ด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชน
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และคุณธรรม ผ่านโครงการ
สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาต่อยอดทุน
ทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชมุชนเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่ชุมชน
คณุธรรม ๑๐ อ�าเภอ จ�านวน ๑๕ ชมุชน ของจงัหวดัราชบรุี
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 จังหวัดลพบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมศาสนสถานในชุมชนคุณธรรมฯ 
ประกอบกจิกรรมเนือ่งในวันธรรมสวนะ วันส�าคัญทางศาสนา 
และกิ จกรรม เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการสร้างสรรค์
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
โดยได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักธรรมทางศาสนา และส่งเสริมท�านุบ�ารุงกิจกรรม
ทางศาสนาของแต่ละชุมชน และส่งเสริมคนในชุมชน

คุณธรรมฯ ยดึมัน่ปฏบิตัติามหลกัธรรมทางศาสนาทีต่นนบัถอื 
มคีวามรกัและสามคัค ีเกดิสิง่ดงีามขึน้ในชมุชน ท�าให้ชมุชน
เกิดความสงบสุข

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส ่งเสริมและให ้ความรู ้ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนในชุมชน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง มาใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติ อยูอ่ย่างพอเพยีง 
เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง 

จังหวัดลพบุรี
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม ดังนี้
 ๑. ด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “พลังบวรจังหวัด
ลพบุรี” เพื่อเผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสารจากส�านักงาน
วฒันธรรมจงัหวดั และช่องทางต่าง ๆ  โดยการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ 
 ๒. คัดเลือกบุคคลจากผู้แทนพลัง “บวร” ใน
ชุมชนคุณธรรม จ�านวนชุมชนละ ๑ คน ให้ท�าหน้าที่ 
เป็นส่ือบุคคล เพ่ือท�าหน้าท่ีการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้อง และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบาย 
ของรฐับาลทกุช่องทาง ให้ประชาชนในชมุชนได้ปรบัตวัให้
รู้ทันสถานการณ์ รู้ทันผลกระทบ สามารถปรับตัว ป้องกัน 
แก้ไข และรับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. ด�าเนินการจัดท�าอินโฟกราฟิก เผยแพร่ 
แนวปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ให้แก่
ศาสนสถานท่ีเป็นชุมชนคุณธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาต่าง ๆ
 ๔. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
เกิดโรคโควิด ๑๙ เช่น จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน การจัดท�าตู ้ปันสุข จัดตั้งโรงทาน  
เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนและพระภิกษุ สามเณร

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรม ประเพณ ีของชมุชน
เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่
คนรุน่หลงั มกีารพฒันาต่อยอดทุนทางวฒันธรรมในชมุชน 
ให้ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาต่อยอดผลติภณัฑ์สนิค้า
และบริการจากทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่น 
สามารถน�าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ
ในชุมชนน�าวิถีวัฒนธรรมไทย มาพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ก่อให้เกดิรายได้ให้แก่ตนเอง และ
ชุมชน ท�าให้เป็นที่สนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษา
เรียนรู้วิถีชุมชนเพิ่มขึ้น
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 จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ท�าบุญตักบาตร 
เนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาศาสนา กิจกรรม 
“สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 
๒๕๖๓ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่การจัดโรงทาน ตู้ปันสุขและมอบสิ่งของที่จ�าเป็น
ต่อการยงัชพี พร้อมให้ก�าลงัใจผูไ้ด้รบัผลกระทบโรคตดิเชือ้
ไวรัสฯ

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส ่งเสริมการท ่องเที่ยวด ้วยการ
น�าทนุทางวฒันธรรมของชุมชนคณุธรรมฯ ท่ีมคีวามงดงาม
และโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ และจัดกิจกรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 

จังหวัดสมุทรปราการ
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม ดังนี้
 ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน 
ด ้วยพลังบวรเพื่อฟ ื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได ้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
 ๒. จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 
(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
 ๓. ด�าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส ่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจง 
หลักการขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ใช้หลักการ 
ขับเคลื่อน : พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยใช้  
“บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ) 
เป็นพลังขับเคลื่อน

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมผู้น�า “พลังบวร/บรม” ร่วมส่งเสริม
และพฒันาคณุธรรมเพือ่แก้ปัญหาและสร้างความดีงามให้ 
เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชน 
ร่วมมือกันในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสฯ และเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสฯ 
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 จังหวัดสมุทรสงครำม โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการชูธรรม น�าชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม 
เข้าวัดท�าบุญทุกวันพระ มีการประกวดสวดมนต์หมู ่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ และประกวด
บรรยายธรรม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จงัหวดัสมทุรสงคราม
ยังจัดโครงการจิตอาสา ท�าความสะอาดวัดในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา 
เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน หันมาใส่ใจเข้าวัด
ในโอกาสและวนัส�าคัญทางศาสนามากขึน้ ท�าให้เกดิความ
สัมพันธ์อนัดใีนครอบครวั พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ให้เกิดคุณธรรมในสังคมเบื้องต้น ประชาชนมีจิตใจ
เป็นสาธารณะ มีสติในการยับยั้งชั่งใจในการท�าความชั่ว
มากขึ้น

จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดักจิกรรมปลกูพชืผกั “รกัษ์วฒันธรรม” ตามรอยพ่อ
ด้วยพอเพียง โดยปลูกผักสวนครัว ณ ศาสนสถาน ๔ แห่ง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเกิดความสามัคคีร่วมกัน
ของ พลังบวร บ้าน วัด และชุมชน จึงท�าให้เกิดการ
สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนในชุมชนและ
ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสฯ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมการแห่เทียนทางน�้า ในวันเข้าพรรษา 
ณ วัดบางน้อย (พระนอนแสนเหรียญ) และเทศกาล
ตักบาตรขนมครกน�้าตาลทราย ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ 
เพือ่เป็นการฟ้ืนฟปูระเพณแีห่เทยีนทางน�า้ทีม่ใีนสมยัอดตี
ให้ประชาชน เด็ก เยาวชนได้รู้จักอีกครั้ง ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมแรงร่วมใจ ความสามคัคขีองคนในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
ทั้งส่วนราชการ ชุมชน บ้านวัด และโรงเรียน 
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างน�้าใจไมตรี สู ่วิถี  
New Normal “ตู้กับข้าวคนไทย” ร่วมกับสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และ 
วัดลาดเป้ง อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 ๒. ร ่วมกับส ่วนราชการ น�าเครื่องอุปโภค
บริโภคจากส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม 
และอาหารปรุงสุกส ่งมอบให้แก ่ ผู ้ ได ้ รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๓. ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ร่วมกับส�านักงานพระพุทธศาสนา ส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนิน
โครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤตโควิด-๑๙ ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จ�านวนทั้งสิ้น ๒๑ วัด
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 จงัหวดัสมทุรสำคร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดัโครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกศุล 
เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
วถิธีรรม จดัโครงการศนูย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์
จัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท�านองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม จดัโครงการ
จัดงานสัปดาห์ส ่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 
จัดโครงการศูนย ์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
รวมใจภักดิ์  รักษ ์วัฒนธรรมไทยก ้าวสู ่ชีวิตวิถี ใหม ่ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
ส่งผลให้ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปน�าหลักธรรม

ค�าสอนไปใช้ในชวีติประจ�าวนั เดก็และเยาวชนรูจ้กัปฏบิตัติน
ในสั งคมและรู ้ จั กด� า เนินชี วิ ตตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด�าเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ 
๖๓ ชุมชน ดังนี้ (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนจัดท�าบัญชี
ครวัเรอืน (๒) ส่งเสรมิให้ประชาชนปลกูผกัสวนครวับรโิภค
ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย (๓) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
แก่ประชาชนในชุมชน คือ รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ทีส่บืสานกนัมาตัง้แต่บรรพบรุษุให้คงอยูต่่อไป และร่วมใจกนั
สืบสานความรู ้ในการประกอบวิชาชีพ หรือการรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อ
เพ่ือชนรุ่นหลังในอนาคต มกีองทนุหมูบ้่านในการท�าธรุกิจ 
ท�าให้ไม่ต้องพึง่พาการกูเ้งนินอกระบบ ส่งผลให้คนในชมุชน
อยู ่ ดีมี สุข อดทน ขยัน อดออม มีความสามัคคี 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สามารถพึ่งพาตนเอง

จังหวัดสมุทรสาคร
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ ด�าเนินการ 
ดังนี้ (๑) จัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีห่อข้าวต้มมัด ประเพณ ี
แห่พระทางน�้า ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
(๒) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่นการละเล่นกระตั้ว
แทงเสือ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโคกขาม (๓) ส่งเสริมพัฒนา
ทนุทางวฒันธรรมของชมุชน ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว พัฒนา
ผลติภณัฑ์ของชมุชน สร้างอาชพี สร้างรายได้แก่ประชาชน
ในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ 
ในมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง ร่วมกนัอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ
ศลิปวฒันธรรม ตลอดจนวถิชีวีติทีด่งีามของตนไว้น�าเสนอ
วิถีชีวิตชุมชนที่สร้างความประทับใจ และการมีส่วนร่วม 
ให้นักท่องเที่ยวรักและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน  
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี 
สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส� านั ก ง านวัฒนธรรม จั งหวั ดสมุ ท รสาคร  
จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ 
รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ จัดกิจกรรมตู้ปันสุข  
จัดซื้ออาหาร หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์  
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ทีป่ระสบผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรสัฯ 
มีขวัญก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป 





 “ พระ อัจฉ ริยภำพของพระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่๙ ทีท่รงมคีวำมเข้ำใจภมูสิงัคม
ของไทยอย่ำงลึกซึ้ง โดยทรงเล็งเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ  
ประเทศไทยนั้นเป ็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ด ้วย
ทรพัยำกรด้ำนอำหำรทีจ่ะท�ำให้คนไทยทกุคนสำมำรถ
มีชีวิตอยู ่ ได้ด้วยควำมร่มเย็นเป็นสุขได้ โดยไม่ยำก  
หำกพวกเรำช่วยดูแลทรัพยำกรธรรมชำติของพวกเรำ  
รวมทั้งปรับปรุงแก้ ไขในส่วนที่เป็นปัญหำด้วยวิธีกำร 
ที่ชำญฉลำด คือวิธีกำรของ “คนจน” (คือกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดด้วยวิธีกำรที่เรียบง่ำย 
และถูกหลักวิชำกำร) ขณะเดียวกันก็แสวงหำควำมรู้
อย่ำงต่อเนือ่ง ให้ควำมรักควำมเมตตำแก่เพ่ือนร่วมชำติ  
เ พ่ือให ้ เกิดเป ็นควำมสำมัคคี เกิดเป ็นพลังของ 
ควำมส�ำเร็จร่วมกัน หรือ รู้-รัก-สำมัคคี พวกเรำก็จะ
อยู่ร่วมกันได้อย่ำงร่มเย็นเป็นสุข” 

ศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
(จำกหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภำพและพระกรุณำธิคุณ

ของในหลวง รัชกำลที่ ๙, พ.ศ. ๒๕๖๒”)
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 จังหวัดสระแก้ว โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรม/โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ 
ส่งผลให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 
คดีอาชญากรรมและทะเลาะวิวาทลดลง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้หน่วยงานทุกภาคส่วน มีการน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
การจัดกิจกรรม/โครงการ และน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ส่งผล
ให้เกิด “สระแก้วเมืองแห่งความสุข” ตามยุทธศาสตร์ 
ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมุ่งเน้น
การบูรณาการจากองค์กรภาคีเครือข่าย

จังหวัดสระแก�ว
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ให้ความส�าคัญ 
และร ่วมมือร ่วมใจสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น ส่งผลให้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับ 
การอนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จดัท�าคลปิวดิโีอการสร้างภมูคิุม้กนัฯ ด้วยหลกัธรรม 
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม จัดท�าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ 
การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ  
จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
ความเป็นไทย ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในเด็ก 
เยาวชน และประชาชน และเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคม
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 จังหวัดสระบุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดสระบุรี

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ และ
การประชุมสร้างการรับรู ้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ส่งผลให้ส่วนราชการ องค์กร ชุมชน
และอ�าเภอ มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) และน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ
ประจ�าวัน การท�างานและเผยแพร่ต่อได้

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 
๒ เมษายน กิจกรรมการปลูกผักตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยแจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แต่ละชุมชน
ปลูกไว ้บริ โภคเองและแจกจ ่ายแบ ่งป ัน ส ่งผลให ้
คนในชุมชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคและน�าไปแจกจ่าย
แบ่งปันให้กับประชาชนในชุมชน ท�าให้เกิดความรัก
ความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกันของชุมชน



129คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้แจกถุงยังชีพ/จัดตั้งตู้ปันสุข ปันน�้าใจ/จัดตั้ง 
โร งทานช ่ วย เห ลือประชาชน ท่ี ได ้ รั บผลกระทบ  
จากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
การผลิต/สอนท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่าย 
ให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ตดิเชือ้ไวรสัฯ และการจดักจิกรรมจติอาสาท�าความสะอาด
สถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมเทศกาลแสงเทียนแห ่งศรัทธา 
น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔  
ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลมาฆบชูา โดยการจดักจิกรรมขบวนแห่เสลีย่งเทยีน 
เวียนเทียนรอบเขาพระพุทธฉาย พิธีแห่ผ้าแดง การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและตลาดวัฒนธรรม ส่งผลให้ศาสนิกชน 
น�าหลักธรรมทางศาสนามาประพฤตปิฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั  
ได้เข้าวดัปฏิบตัธิรรม ท�าบุญตกับาตร เวยีนเทยีน สงัคมไทย 
เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรี
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 จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา สมาธิ 
ท�าบญุตกับาตร ตามโอกาส วนัส�าคญัทางศาสนาต่าง ๆ  และ
การเรียนรู้หลักค�าสอนทางศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
ผ่านการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทัศนศึกษา 
ส่งผลให้ศาสนิกชนได้ท�านุบ�ารุงศาสนาที่ตนเคารพนับถือ 
และเกิดความเข้าใจ ในหลักค�าสอนของแต่ละศาสนา 

เกิดความเข้าใจในข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ท�าให้ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นในชุมชนและสังคม และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

จังหวัดสิงห�บุรี

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้รู้จักวางแผน 
รู ้จักพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกัน โดยการ
ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน สามารถต้ังรับกับเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ และปรับตัวได้ ท�าให้ไม่เดือดร้อน และ
ส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผกั
สวนครัว ผลไม้ ใช้ส�าหรับเป็นอาหารในครัวเรือน หากเหลอื
จากการบริโภคแล้วให้แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน หรือขาย
เพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว ส่งผลให้เกิดความเข็มแข็ง
ของเกษตรกร สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิกฤตต่าง ๆ 
ครอบครัวไม่เดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารส�าหรับ
บริโภค
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จดัท�าหน้ากากอนามยัแบบผ้าเพือ่ป้องกนัการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ณ สถานที่ราชการต่าง ๆ  
เพ่ือไว้ใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสฯ เป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้แก่ข้าราชการและประชาชน ตื่นตัวในการ
ป้องกันตัวเอง ร่วมจัดต้ัง “ตู้คุณธรรมปันสุข ยิ่งให้ยิ่ง
ได้” เพื่อแบ่งปันอาหาร สิ่งของ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาด ตามศาสนสถาน โรงเรียน ตลาด  
รวมทั้งสถานที่ราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดังานประเพณขีองกลุม่ชาตพินัธุ ์ไทย-พวน/ไทย-
ลาวเวียง/ไทย-ลาวแง้ว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน มีการจัดงานประเพณี
ท้องถิน่ ทีเ่ป็นวถีิชวีติลุม่แม่น�า้เจ้าพระยา และลุม่แม่น�า้น้อย  
เช่น งานแข่งเรือยาว งานประเพณีลอยกระทง (ทีปะวารี  
ณ บ้านระจันวันเพ็ญ) นุ ่งโจงห ่มสไบ การจัดงาน 
ประเพณีส�าคัญของไทย เช่น งานประเพณีสงกรานต ์
มีกิจกรรมปารุปะนัง ห่มผ้าพระธาตุ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ 
ของจังหวัดสิงห์บุรี และอบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย  
ปลูกฝังให้แก่เด็ก เยาวชน ทราบถึงความงดงามของ
มารยาทเจ้าบ้านท่ีดี ท่ีเป็นอัตลักษณ์และบ่งบอกถึงความ
เป็นไทยที่ชาติอื่นไม่มี ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติสืบต่อกัน
จากบรรพชนสู่ลูกหลาน กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นคนไทย โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย เช่น นุ่งโจง 
ห่มสไบ แต่งกายด้วยผ้าซิ่น อย่างไม่เขินอาย จนกลายเป็น 
วถิกีารแต่งกายท่ีชาวจงัหวดัสงิห์บุรปีฏิบัตติามโอกาสต่าง ๆ   
อยู่เป็นเนืองนิจ
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 จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมเข้าวดัปฏบิตัธิรรม โดยการใช้ศาสนสถาน
มาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นการเปิดรับทุกคน ที่ต้องการ
มาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม โดยไม่มีการเก็บค่าใช้
จ่ายหรือเรี่ยไรเงิน ปัจจุบันมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ
ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปจิตใจ
ของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
คนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ท�าให้เกิด
จติอาสาร่วมพฒันาชุมชน นบัว่าเป็นการจดักจิกรรมพฒันา
จิตใจที่่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 การจัดกิจกรรมเทศกาล งานประเพณีส�าคัญของ
ชมุชน เพ่ือให้ชมุชนได้สืบทอดวฒันธรรมประเพณขีองไทย
และของท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้พลังบวรและบุคคลส�าคัญ  
บรูณาการหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ร่วมกบัเครอืข่าย 
พลงับวร จดักจิกรรมส่งต่อก�าลงัใจร่วมสร้างอตัลกัษณ์ไทย 
มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควดิ และจดัท�าโครงการ
ปลูกผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลด 
รายจ่ายในครัวเรือนและในชุมชน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดตลาดชมุชนเพิม่มากข้ึน โดยน�าสนิค้าและบรกิาร
ที่มีอยู่ในชุมชน อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน อาหารพื้นบ้าน ของฝากของที่ระลึก จ�าหน่าย
ให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว เปิดจ�าหน่ายทุกวัน  
โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด จะมีนักท่องเที่ยว 
มาจ�านวนมาก เป็นการเปิดช่องทางให้ชุมชน ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจฐานราก มีรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต 
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนมีพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าหรือผลผลิต มีการแปรรูป
สินค้าโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ท�าให้เกิดรายได้ มีเงิน
หมุนเวียนอยู่ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข
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 จังหวัดอ่ำงทอง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติ ด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติตนตามหลัก
ศลี ๕ และพีน้่องชาวมสุลมิให้ปฏิบัตตินตามหลกั ๕ ประการ 
และพี่น ้องคริสตชน ให ้ปฏิบัติตนตามหลักบัญญัติ 
๑๐ ประการ ส่งผลให้ประชาชนชาวจงัหวดัอ่างทอง มกีาร
ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ น้อมน�า
หลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต 
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
และในช่วงปี ๒๕๖๓ นี้ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ท�าให้คนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด และ
ให้วัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์ เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการ
จัดตั้งโรงทาน และตู้ปันสุขเพิ่มมากขึ้น มีการช่วยเหลือ
กันมากขึ้น ส่งผลให้มีการช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดมากขึ้น

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัด
อ ่างทอง ด�าเนินกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้น้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต 
ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน�าความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ของตนเองได้ เกดิการพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้แก่ตนเอง และเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย

จังหวัดอ�างทอง



135คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง จัดตั้งโรงทาน 
และตู้ปันสุข เพื่อจัดท�าอาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยมีแต่ละภาคส่วน 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกัน
บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวของเครื่องใช้  
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีทีมงานจิตอาสา  
น�าสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้  
ไปมอบให้แก่ผูย้ากไร้ถงึบ้าน เพือ่ป้องกนัมใิห้คนมาร่วมกนั 
เป็นจ�านวนมาก และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสฯ ได้ท�าให้เห็นว่าการท่ีทุกคนได้ร่วมบริจาค 
แบ่งปัน รู้จักเสียสละ การเรียนรู้ที่จะรู้จักการให้โดยมิได้
ต้องการส่ิงตอบแทน คอืพลังอนัยิง่ใหญ่ ท่ีจะสามารถท�าให้
เราฝ่าฝันวิกฤตโควิด-๑๙ นี้ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน 
มคีวามประพฤตปิฏบิตัตินธ�ารงไว้ซึง่วถิวีฒันธรรมอนัดีงาม  
และน�าทุนทางวัฒนธรรมทางต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ 
ให้แก่ชุมชน ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ก่อให้เกิด 
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อีกทั้งจังหวัดอ่างทอง ยังได้
ส่งเสริมสนับสนุนให้น�าศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน 
ได้แก่ เพลงอีแซว มาเป็นสื่อในการรณรงค์การป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้คนในชุมชนของจังหวัด
อ่างทอง มีการธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน  
มีการน�าทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มการแสดง 
ในชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาหารพื้นบ้าน มาต่อยอด 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และน�ามาซ่ึงการเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน





 “อันที่จริงประเทศไทยมีทุนทำงสังคมต่ำง ๆ  
มำกมำย ทั้งทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ ทุนทำง
วัฒนธรรม ทุนทำงสังคม ทุนทำงควำมรู้ ทุนทำง 
ศำสนธรรม ทนุภำครฐั ทนุภำคธรุกจิเอกชน ทนุเหล่ำนี ้
มำกพอหรอืเกนิพอทีจ่ะสร้ำงกำรอยูร่่วมกนัอย่ำงศำนตสิขุ  
ถ้ำคนไทยทั้งชำติมีเป้ำหมำยร่วมกัน และมีวิธีที่จะ
บรรลุเป้ำหมำยนั้น
 จึงเป็นกำรสมควรที่คนไทยทุกภำคส่วนน่ำจะ
รณรงค์สร้ำงเป้ำหมำยร่วมกันของคนไทยทั้งชำติ 
ท�ำควำมเข้ำใจหลกักำรและร่วมกนัปฏบิตัติำมหลักกำร 
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้น” 

ศำสตรำจำรย์ ประเวศ วะสี
(จำกหนังสือ “พลังขับเคลื่อนกำรจัดกำรตนเองบนแผ่นดินไทย, พ.ศ.๒๕๕๗”)



138 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)



139คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ภำคเหนือ

 ๑. จังหวัดก�ำแพงเพชร

 ๒. จังหวัดเชียงรำย

 ๓. จังหวัดเชียงใหม่

 ๔. จังหวัดตำก

 ๕. จังหวัดนครสวรรค์

 ๖. จังหวัดน่ำน

 ๗. จังหวัดพะเยำ

 ๘. จังหวัดพิจิตร

 ๙. จังหวัดพิษณุโลก

 ๑๐. จังหวัดเพชรบูรณ์

 ๑๑. จังหวัดแพร่

 ๑๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๑๓. จังหวัดล�ำปำง

 ๑๔. จังหวัดล�ำพูน

 ๑๕. จังหวัดสุโขทัย

 ๑๖. จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๑๗. จังหวัดอุทัยธำนี
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 จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส ่ ง เสริมคุณธรรมในวันส� าคัญ
ทางศาสนา วันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ฯ 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส�าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน การส่งเสริมเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม โดยใช้พลัง “บวร” เช่น การส่งเสริมชุมชน
คุณธรรมวัดพระบรมธาตุ จัดกิจกรรม “สวดธัมมจัก
กัปปวัตนสูตร” ทุกวันอาทิตย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นจ�านวนมาก พร้อมทั้งได้ขยายเครือข่าย 
ไปสู่วัด ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลที่ได้รับ เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ใกล้ชิด
ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
มีสตริะลกึถงึความด ีด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวามสขุ ปัญหา
ในชุมชนลดลง 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้วัด/ชุมชน/ประชาชน ได้น้อมน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ
จากกรอบการขบัเคลือ่นของแผนแม่บท ท�าให้วดัท่ีเข้าร่วม

โครงการชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง ได้ขยายผลโดยการส่งเสรมิให้วดัเป็นแหล่งเรยีนรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีประชาชนและโรงเรียน
ในชมุชน ได้เข้าร่วมบรูณาการกจิกรรม ก่อให้เกดิการเรยีน
รู้ของประชาชนในชุมชน ปัจจุบันมีวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถ
น�าความรู ้ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตของตนเองได้
อย่างเหมาะสม มผีลส�าเร็จ ได้แก่ ๑) วดัทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ได้พัฒนาต่อยอดให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู ้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�าให ้นักเรียน/ประชาชนได ้น�าไปปฏิบัติ
ในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง 
๒) ประชาชนในชุมชนเกิดความสามัคคี จากการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับวัด โรงเรียน 
ชมุชน ราชการ ๓) การสร้างรายได้ของวดัจากการจ�าหน่าย
สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ๔) การขยายผลให้วัด
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ชุมชนและวัด
ที่เข้าร่วมโครงการฯ

จังหวัดกําแพงเพชร
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 การสร ้างความตระหนัก รักและหวงแหน 
ในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยประชาชน 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง 
แล้วน�ามาต่อยอดทนุทางวฒันธรรม ซึง่ได้น�าเสนอความสขุ 
จากวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ของตนเองผ่านภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ผลที่ได้รับ คือประชาชน 
ในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วถิวีฒันธรรมของชาตพินัธุข์องตนเอง ร่วมอนรุกัษ์ สบืสาน 
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสนับสนุนสังคม
คุณธรรม ดังนี้
 ๑. ประสานวัด/ชุมชน/เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรม “ตู ้ป ันสุข” ในชุมชน รวมถึงส ่งเสริม 
ให้ข้าราชการในส�านักงานร่วมบริจาคงบประมาณ ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๒. การบูรณาการร่วมกับวัดในชุมชนคุณธรรม 
เครือข่ายภาคเอกชน คณะสงฆ์จังหวัดก�าแพงเพชร  
จัดหาเครื่องอุปโภค/บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ
 ๓. สร้างเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา  
ในช่วงสถานการณ์การระบาด
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 จังหวัดเชียงรำย โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสรมิกจิกรรมในวนัส�าคญัทางศาสนา ท�าให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกศาสนา ในพื้นที่จังหวัด
ได้ร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาของทุกศาสนา

จังหวัดเชียงราย

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดักจิกรรมสบืสาน รกัษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด โดยส่วนราชการ
แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แต่ละชุมชนปลูกไว้บริโภคเองและ
แจกจ่ายแบ่งปัน วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนคุณธรรมฯ 
เตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับปลูกผัก แจกจ่ายผักท่ีได้จากการปลูก
ให้กับประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ และส่งเสริมการใช้
พื้นที่ว่างเปล่ากลับมาใช้ประโยชน์ปลูกผักสวนครัว

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมสบืสาน รกัษา ต่อยอด ขนบธรรมเนยีม
ประเพณท้ีองถิน่ ทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัตน ของชมุชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัด ท�าให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ธ�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นของตนเอง มีการสืบสาน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่
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 ๕. สนับสนุนป ัจจัยในการด�ารงชี วิตให ้แก ่
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค 
ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ในชมุชน เพ่ือจัดท�าเป็นชดุส่ิงของช่วยเหลอื 
ผู ้ได ้รับผลกระทบในพ้ืนที่ (ถุงยังชีพ) และกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
 ๖. สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สร้างวฒันธรรมแห่งการ
แบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และสภาวฒันธรรม
จังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชนพื้นที่ต่าง ๆ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เร่ืองแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ  
และแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัเทศกาลประเพณสีงกรานต์  
และการสร้างภูมิคุ ้มกันในการด�าเนินชีวิตท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ด้วย 
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
 ๒. การส่งเสริมสื่อบุคคลเพื่อเผยแพร่ข ้อมูล
ข่าวสาร ด้วยพลัง “บวร” ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร และการบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยของผู้น�า 
พลัง “บวร” ในการด�าเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ในชุมชนคุณธรรมฯ
 ๓. การผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าของชุมชน 
คุณธรรมฯ โดยการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ชุมชนเป็นผู ้ผลิต อปท. สนับสนุนวัสดุ 
การผลติ) พลงับวรในชมุชนคณุธรรมฯ ผลติเองใช้เอง และ
แจกจ่ายในคนชุมชน 
 ๔. ประสานกบัส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวดั 
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของ 
สมเด็จพระสังฆราช
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 จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม�

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 การยึดหลักและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
ของแต่ละศาสนา การสอนให้คนมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ท�าให้ศาสนิกชนกระท�าความดี และ
พึงละเว้นการกระท�าความชั่ว เพื่อให้คนคิดดี ท�าดี พูดดี
จนเป็นลกัษณะนสิยั ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต ท�าให้คนในชุมชนมีการ
พึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับคุณธรรมคือ มีความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน อดกลั้น อดออม ช่วยลดความโลภ และ
การเบียดเบียนผู้อื่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการ
ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ลงพ้ืนท่ีอ�าเภอ ๒๕ อ�าเภอ เพ่ือประชาสมัพนัธ์
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางปฏิบัต ิ
เกีย่วกบัเทศกาล ประเพณ ีพิธทีางศาสนา และพิธกีารต่าง ๆ   
กรณกีารแพร่ระบาดของโรคเชือ้ไวรสัฯ และแนวทางปฏบัิติ
เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์
  ๒. ลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อการยังชีพและส่งต่อ 
ก�าลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติ นางบัวซอน ถนอมบุญ  
นายบุญศรี รัตนัง และศิลปินพื้นบ้าน นายอินตา เลาค�า  
ผู ้ ได ้ รับผลกระทบจากการยกเลิกงานการแสดงใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัฯ ณ บ้านศลิปิน 

ในชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร พ้ืนท่ีอ�าเภอแม่ริม และอ�าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ๓. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วย
ติดเตียงหรือผู้ทุพพลภาพของชุมชนคุณธรรมฯ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ ตามโครงการเดนิตามรอย
พระราชา ส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ในพื้นที่อ�าเภอ ๒๕ อ�าเภอ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 การมขีนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีาม มภีมูปัิญญา
ที่เป ็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ชุมชนมีทุนทาง
วัฒนธรรมอันหลากหลาย สามารถน�าไปต่อยอดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
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 จังหวัดตำก โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ มีผล
การด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดตาก

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ด�าเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ
ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวรน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาปฏิบัติใช้ในชุมชน ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่าย และหนี้สิน
ลดลง ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนสร้างรายได้ โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ทางวฒันธรรม ต่อยอดศาสตร์พระราชาในการสร้างรายได้
ให้ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเศรษฐกิจ
ฐานราก

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา

 จัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม โดยผู้น�าทางศาสนา (ศาสนาพุทธและศาสนา
คริสต์) โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันส�าคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา และโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม ค ่ านิยม และความเป ็นไทย 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลให้
ชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือปฏิบัติ
ในวิถีชีวิต เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ มีการ
พึ่งพาแบบสังคมเครือญาติ ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
เกิดชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนใช้หลักคุณธรรม ในการ
พร้อมรับการเปลีย่นแปลงจากสภาพสงัคม และวฒันธรรม
จากภายนอก 
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม โดยเน้น
กจิกรรมจติอาสาในการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม ส่งเสรมิ
ความมีน�้าใจไมตรี และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยด�าเนินการ
ส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) โดยได้จัดท�ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ   
อาทิ โครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อก�าลังใจ  
ร่วมสร้างอัตลักษณ์ มีน�้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชน
คุณธรรมจังหวัดตาก กิจกรรม “ตู้แบ่งปัน” แบ่งปันน�้าใจ 
สู้ภัยโควิด ๑๙ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม ๑๓ อ�าเภอ และ
ภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ได้ด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟู
ชมุชนโดยใช้มติทิางวฒันธรรม และคณุธรรม ผ่านโครงการ
สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาต่อยอดทุน
ทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชมุชนเข้มแขง็ 
อย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ในพื้นที่

ชมุชนคณุธรรม ๙ อ�าเภอ จ�านวน ๑๐ ชมุชน ของจงัหวดัตาก

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา
และพัฒนาให้คนรุ่นใหม่ให้ด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
เช ่น โครงการส ่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟู
ขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรมท้องถิน่ โครงการพัฒนา
ต่อยอดทนุทางวฒันธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพือ่ให้
ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีง ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวรเกดิความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื  
ท�าให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได้รับการ สืบทอด และ
ต่อยอด โดยการน้อมน�าหลักคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ 
ในวิถีชีวิตประจ�าวันของคนในชุมชน ท�าให้มีการจัด
ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ สืบต่อเนื่องกันมาไม่ได้ขาด 
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 จังหวัดนครสวรรค ์ โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส ่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันส�าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้คนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม และน�าหลักธรรมค�าสอนต่าง ๆ 
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่จ�านวนมาก พฤติกรรมของ
คนในชุมชนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น การงดเหล้า
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

จังหวัดนครสวรรค�

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติแก่คนในชุมชน ในเวทีการประชุม
ต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ในการด�ารงชีวิต เช่น การปลูก
พืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
เพื่อถ่ายทอดและด�ารงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย 
สามารถอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ให้คงอยู่กับชุมชน และ 
สร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมบรูณาการพลัง “บวร” เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญในชุมชน เช่น 
กิจกรรมโรงทาน กิจกรรมตู ้ป ันสุข กิจกรรมสอน 
ท�าหน้ากากอนามัย ผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันโรคโควิค-๑๙ 
เป็นต้น 
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 จังหวัดน่ำน โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัด 
ในด ้านหลักธรรมทางศาสนา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
๑) การท�าบุญตักบาตรในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒) การปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ๓) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน และ ๔) การจัด
กิจกรรมในวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งผลให้คนในสังคมอยู่กันด้วย
ความสงบสุข เป็นสังคมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดประชุมสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี ๑) การจัดท�าบัญชีครัวเรือน 
๒) การปลูกพืชผักสวนครัว ๓) การท�าเกษตรทฤษฏีใหม่ 

๔) การน�าองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาถ่ายทอด
ให้กับคนในชุมชน ๕) การจัดตั้งกลุ ่มทอผ้าในชุมชน 
ส่งผลให้การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น 
โดยยดึหลกัคณุธรรม ๔ ประการในการด�าเนนิชวีติ พอเพยีง 
มีวินัย สุจริต จิตอาสา

จังหวัดน�าน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัคนในชุมชน หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีการสู่ขวัญข้าว  
ประเพณีการแข ่ง เรือ ฯลฯ ส ่งผลให ้ มีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ิน ท�าให ้
คนในชุมชนเกิ ดความรั ก  หวงแหน และรั กษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. บรูณาการหน่วยงานภาครฐัและเอกชนร่วมกบั 
เครือข่ายพลัง “บวร” โดยชุมชนคุณธรรมจัดกิจกรรม 
ส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือ
เกื้อกูลโดยพลัง “บวร” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด-๑๙ โดยมีการจัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของ 
สมเด็จพระสังฆราช
 ๒. จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ 

ในชมุชนเพือ่จดัท�าเป็นชดุสิง่ของช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
ในพื้นที่ (ถุงยังชีพ) จ�านวน ๘๐๓ ราย ๑๐๓ ชุมชน
 ๓. แลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหารและเครื่องใช้
จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตส�าหรับอุปโภค บริโภคระหว่างกัน  
ในระดับต่าง ๆ
 ๔. สนับสนุนกิจกรรมเ พ่ือสร ้างวัฒนธรรม 
แห่งการแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และ 
สภาวัฒนธรรมจัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชนในพื้นที่ 
 ๕. บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยในการผลิต
หน้ากากอนามัยแบบผ้าของชุมชนคุณธรรม
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 จังหวัดพะเยำ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร และอ�าเภอคุณธรรม 
ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริม คุณธรรม และต้นแบบ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน (เยาวชน 
ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง) จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในชุมชนอื่นมาศึกษาดูงาน 
จัดอบรมการท�าโคมล้านนา เพ่ือสร ้างอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุของคนในชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนด�าเนินชีวิต
ด้วยความพอประมาณ เสียสละ อดทน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
ช่วยเหลือแบ่งปัน มีการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั มศีนูย์เรยีนรูด้้านเศรษฐกจิพอเพยีง 
จากคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น

จังหวัดพะเยา

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร และอ�าเภอคุณธรรม 
ท้ัง ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริม คุณธรรม และต้นแบบ
จดักจิกรรมในวนัส�าคญัทางศาสนา วนัธรรมสวนะ ปฏบัิตธิรรม 
รักษาศีล กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
ส่งผลให้คนในชุมชน องค์กร อ�าเภอคณุธรรม จงัหวดัพะเยา 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ละเว้น
อบายมุข เกิดสิ่งดีงามขึ้นในชุมชน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสรมิ สนบัสนนุ งานประเพณทีีส่�าคญัของชมุชน
คุณธรรม เช่น งานประเพณีสรงน�้าพระธาตุ งานสลากภัต 
งานสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง งานลอยกระทงล้านนา เป็นต้น 
ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรัก มีความภาคภูมิใจ ร่วมกัน
อนรุกัษ์สบืสานวถิวีฒันธรรม อตัลกัษณ์ของท้องถิน่ ค้นหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของชุมชนและน�าทุนทางวัฒนธรรม
มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการที่น่าสนใจ  
พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้มาเยือนชุมชน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพะเยา ร่วมกบัเครอืข่าย 
ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรม และเครือข่ายพลังบวร 
ในพืน้ทีช่มุชนคณุธรรม จดัโครงการเดินตามรอยพระราชา  
ส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือ 
เกื้อกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสฯ และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก 
ความสามัคคี มีน�้าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เอื้ออาทรกัน 
พ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสุข โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้
 ๑. แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน 
คุณธรรมฯ ต้นแบบ จ�านวน ๖๐ ชุมชน ๆ ละ ๒ แห่ง 
รวมท้ังหมด ๑๒๐ แห่ง ซ่ึงเป็นผู ้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๒. แลกเปลี่ ยนสิ่ งของอุปโภคบริ โภคและ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างชุมชนคุณธรรมฯ จ�านวน ๗ ครั้ง  
ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ และระดับ
จังหวัด รวมทั้งหมด ๑๔ แห่ง
 ๓. จัดท�าตู ้ป ันสุขเพื่อแบ ่งป ันสิ่งของให ้แก ่
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมที่ได ้รับผลกระทบ  
ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ จังหวัดพะเยา 
 ๔. ชุมชนคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดพะเยา 
จ�านวน ๓๒ แห่ง จัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น แจกจ่ายให้คนในชุมชน ในยามที่ขาดแคลน 
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 จังหวัดพิจิตร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ร่วมกับคณะสงฆ์และชมุชนคณุธรรมฯ จดักจิกรรม
การจดัตัง้ตูปั้นสขุมอบถงุยงัชพี ภายใต้โครงการศนูย์ศึกษา
พระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์ โครงการลานธรรม ลานวถิไีทย 
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวช
ศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรม
ท�าบุญเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา ประกวดสวดมนต์
หมู่ท�านองสรภัญญะและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
ส ่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีหลักในการด�าเนินชีวิต
โดยการประยุกต์ และน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา
ของแต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ มาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤตติน ในการอยูร่่วมสงัคมกบัผูอ้ืน่ ซึง่ศาสนา
ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว โดยใช้
คุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต 
จติอาสา ส่งผลให้ชุมชน สงัคมมคีวามเข้มแขง็เกดิบรรยากาศ
ของความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน 
ท�าให้ชมุชน เป็นชมุชนและสงัคมแห่งสนัตสิขุ และสามารถ
ผ่านพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ 
โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จังหวัดพิจิตร
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อก�าลังใจ 
ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล (กิจกรรม
มอบชุดอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) 
ค่ายเยาวชนสมานฉนัท์ (การอบรมให้ความรูด้้านคณุธรรม 
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
โครงการเวทสีญัจรผูส้งูอาย ุการสนบัสนนุสนิค้าและบรกิาร
ทางวัฒนธรรม และส่งเสริมคุณธรรมส�าหรับเครือข่าย 
ผู้สูงอายุ โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา  
สูก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื “บวร On Tour” 
ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีมหีลกัในการพฒันาคณุภาพชวีติ 
โดยน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้
ในการด�ารงชีวติประจ�าวนั และหลกัในการประกอบอาชพี 
เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง 
ด้วยการยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ ้มกัน  
มีรายได้ พอมี พออยู่ พอกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้  
และรู้จักการแบ่งปันน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดัโครงการเยีย่มบ้าน วดั โรงเรยีน ในวนัธรรมสวนะ  
(วันพระ) จังหวัดพิจิตร (กิจกรรมท�าบุญตักบาตร จิตอาสา
สอนมารยาทไทยให้แก่นกัเรยีน ตอบค�าถามเพือ่รับอุปกรณ์
การเรยีนและทนุการศกึษา) โครงการส่งเสรมิอตัลกัษณ์ไทย  
สวมใส่ผ้าไทยพิจิตร รณรงค์ตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ  
ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 
ด�ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความเอื้ออาทร  
มีน�้าใจให้แก่กัน เกิดความรัก ความหวงแหน เกิดการ
สืบสาน รักษา ต่อยอด น�าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง 
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
มาต่อยอดให้เกดิคณุค่าและมลูค่าอย่างสร้างสรรค์ เกดิการ
สร้างงาน สร้างรายได้ในชมุชน และสอดคล้องกบัแนวทาง
ปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนคุณธรรมเพื่อแจกจ่าย 
ให้กับชุมชนคุณธรรมฯ  การผลิตสื่อวีดิทัศน์ แนวทางการ
ป้องกันโรคร่วมกับชุมชน กิจกรรมมอบชุดอุปโภคบริโภค 
ให้กับประชาชนผู ้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาด 
ของโรค กิจกรรมการจัดตั้งตู ้ปันสุข วัฒนธรรมปันสุข  
ปันน�้าใจ ห่วงใยชุมชน การจัดต้ังโรงทานตามพระบัญชา 
ของสมเด็จพระสังฆราช ส่งเสริมให้พลังบวรของชุมชน
คุณธรรมร่วมเป็นสื่อบุคคลประชาสัมพันธ ์แนวทาง 
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทาง
ศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙



156 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดัโครงการ/กจิกรรม เนือ่งในวนัส�าคญัทางศาสนา 
เช่น การท�าบญุตกับาตร เทศน์มหาชาต ิผ่านการด�าเนนิงาน
โดยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั
พิษณุโลก ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 
จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัด
พิษณุโลก เช่น โครงการรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้าง
ความสมานฉนัท์เฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการปลูกฝัง
ศีลธรรม จริยธรรม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ด้านศาสนา สังคมเกิดความสงบสุข จากการที่สถาบัน
ทางศาสนา มีความเข้มแข็ง มีบทบาทต่อการขับเคล่ือน
ทางสังคม ลดปัญหาทางสังคมด้านต่าง ๆ สะท้อน
จากรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริม
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรม 
“พษิณโุลก ปลกูรกั ปลกูผกั ใช้หลกั บวร สูว้กิฤตโควดิ-๑๙” 
ส่งเสริมภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐศาสตร์ภาคครัวเรือน เช่น 
กิจกรรมอบรมการจัดท�าบัญชีครัวเรือนภายในชุมชน ส่ง
ผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิต สามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้ในยามวิกฤติ เช่น สถานการณ์โควิด-๑๙ 
ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ ลดปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน อยู่ดีมีสุข ชี้วัดได้จากการ
ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชน



157คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ของไทยและของท้องถิ่น เช่น กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญ
ตามประเพณี อย่างวันสงกรานต์ วันลอยกระทง โครงการ 
ส่งเสริม อนรัุกษ์ สืบสานทางประวติัศาสตร์ เช่น การจดังาน 
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก  
ส่งผลให้ประชาชนเกิดส�านักรักหวงแหนในประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วิถีวัฒนธรรม สังคมเกิดความสุขสงบ จากการ
ที่ประชาชนปฏิบัติตามประเพณี วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
กระตุ้นสร้างการรับรู้ เกดิทศันคติทีดี่ มคีวามภาคภมิูใจต่อ
ประเพณี วิถีวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยมกีารใช้หลักคณุธรรมทีส่�าคัญ
อย่างการมีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตอาสา  
มาขับเคล่ือนโครงการต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ อย่างโครงการ 
รวมพลงัจดัท�าหน้ากากอนามยัแบบผ้า การเปิดศูนย์บรกิาร 
ลงทะเบียนเยียวยา ตามมาตรการเยียวยา กิจกรรม
แบ่งปันน�้าใจช่วยลิเกไทยเมืองสองแคว รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันตนเองและลดการแพร่
กระจายเชื้อผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ





 “บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
หลัก ๓ สมบูรณ์ คือ
 ๑. คนสมบูรณ์ คือ สร้ำงคุณค่ำต่อตนเอง 
  องค์กร และสังคม
 ๒. ธุรกิจสมบูรณ์ คือ สร้ำงมูลค่ำ ตอบสนอง
  ผู้มีส่วนได้เสีย
 ๓. ชุมชนสมบูรณ์ คือ สร้ำงโอกำสเพื่อสังคม
  ที่เข้มแข็ง
 ทีเ่รำเอำคนสมบรูณ์ขึน้ก่อน กเ็พรำะทกุสิง่ทกุอย่ำง 
เกดิจำกคน ถ้ำคนเรำไม่ดี ไม่เก่ง ไม่สมบรูณ์ ธรุกจิย่อม
เกิดขึ้นไม่ได้ ชุมชนสมบูรณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน” 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 
(จำกหนังสือ “องค์ควำมรู้ ๒๐ องค์กรต้นแบบคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”)
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 จังหวัดเพชรบูรณ ์  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 สร ้างความเข ้มแข็งของ “บวร” ด ้วยการ
บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง และ
มีแนวทางการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งชุมชน 
และองค์กรได้น�าหลัก “บวร” มาบูรณาการกับผู้น�าชุมชน 
ผู้น�าองค์กร เป็นแกนน�าส�าคัญ ในการเผยแพร่ศาสนา 
ท�าให้คนในชุมชนมีความยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา เกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือ
สิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไป จ�านวนคนรักษาศีล
เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐ ไม่เกิดปัญหา
ความรุนแรงในชุมชน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ลกัขโมย ปัญหาการทะเลาะววิาท ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น

จังหวัดเพชรบูรณ�

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คนในชุมชนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดี
มีสุข อดทน อดออม ขยัน ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 
มคีวามพอประมาณ รูจ้กัพึง่พาตนเอง ประกอบสมัมาอาชีพ 
สร ้ า ง ร าย ได ้  มี เ หตุ มี ผล  มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ในตั วที่ ดี 
มีรายได้เพิ่มขึ้นหนี้สินลดลง มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
ดูแลผู้มีรายได้น้อยด้วยการสร้างงาน สร้างกลุ่มอาชีพ
กลุม่ทอผ้า กลุม่ผลติภณัฑ์สนิค้าสมนุไพร จากการประเมิน
พบว่ารายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน แต่ก่อน ๓,๐๐๐ บาท 
เพิ่มขึ้นเป็น ๓,๕๐๐ บาท จ�านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน
ลดลง แต่ก่อน ๓๐,๐๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมการท�า
หน้ากากอนามยั เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการขับเคล่ือน
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ในวนัที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 
ณ วัดเพชรวราราม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ผู ้น�าชุมชม และผู้น�าหน่วยงาน ได้ด�าเนินการ
สืบสานและอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
ของท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีไทย ได้แก่ การแต่งกาย 
ด้วยชุดผ้าไทย งานกิจกรรมประเพณี เช่น ประเพณี
กวนข้าวทิพย์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ 
เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนมีจิตส�านึก ส่งเสริมค่านิยม
และอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ผ่านพื้นที่และกิจกรรม 
ทางวัฒนธรรมประเพณีไทย
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 จังหวัดแพร่ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ และ
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมตักบาตรบนเมฆ 
(ก�าแพงเมือง) ทุกวันพุธ และกิจกรรมค่ายเยาวชน
สมานฉนัท์ ส่งผลให้ประชาชนน้อมน�าหลกัธรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ เป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และ
ปัญญา ปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนั ท�าให้สงัคมมคีวามสามคัคี 
ปรองดอง ด้วยการท�ากจิกรรมทางพระพทุธศาสนาร่วมกนั

จังหวัดแพร�

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ วัด 
ศาสนสถาน สถานศกึษา ในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ ประชาสมัพนัธ์
เชญิชวนประชาชนด�าเนนิการสร้างความมัน่คงทางอาหาร 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก
สวนครัวเพื่อยังชีพ ส่งผลให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
วดั ศาสนสถาน สถานศกึษา ในพืน้ทีจ่งัหวดัแพร่ เกดิความ
มั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 
เกิดสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ แบ่งบัน อยู่เย็นเป็นสุข
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. จัดโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” โดย
เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ห้างร้าน 
ในจังหวัดแพร่ ร่วมสนับสนุนของใช้จ�าเป็น น�าเครื่อง
อุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์ 
จปฐ. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฯ
 ๒. จัด “ตู้ปันสุข” โดย เชิญชวนส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ห ้างร ้านในจังหวัดแพร ่  
ร่วมสนับสนุนของใช้จ�าเป็น น�าเครื่องอุปโภค บริโภค 
ข้าวสาร อาหารแห้ง น�าไปวางในตู้ปันสุข จ�านวน ๙ แห่ง 
ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดแพร่ และที่ว่าการอ�าเภอ 
๘ อ�าเภอ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning และการประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ส่งผลให้ประชาชน 
เกิดส�านึกความเป็นไทย เกิดความรักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด�ารงชีวิตตามแนวทาง 
วิถีวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ  
มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสังคมที่ดี ปลอดอาชญากรรม



164 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดแม่ฮ ่องสอน โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑) กิจกรรมเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ๒) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
๓) กิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนา คือ วันมาฆบูชา 
วนัวสิาขบชูา และวนัเข้าพรรษาและอาสาฬหบชูา ละหมาด
ทุกวันศุกร์ ๔) อบรมศาสนาและจริยธรรมในโบสถ์คริสต์
ทุกวันอาทิตย์ ส่งผลให้ประชาชนมีแนวทางในการด�าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน ศาสนสถาน
เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มี
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส�าคัญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนพิธี และหลักธรรม

จังหวัดแม�ฮ�องสอน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมการสืบทอด ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น  
ได้แก่ ร�าไต ร�ากองมองเซิง นกกิ่งกะหร่า-โต ร�าดาบ 
เป็นต้น และส่งเสริมประเพณวีฒันธรรมของท้องถิน่ ได้แก่ 
ประเพณีปอยส่างลอง ประเพณีแห่จองพารา ประเพณี
เขาวงกต ลอยกระทง ร้อยนกล้านดาว เป็นต้น ส่งผล
ให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชน และ 
นักท่องเที่ยวได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ทีม่อีตัลกัษณ์ของแต่ละชมุชนอย่างชดัเจน ศลิปะการแสดง 
ของชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวให้กับ 
ชมุชน และดงึดดูนกัท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ และชมุชนมคีวาม
ภาคภูมิใจ ในการน�าเสนอ ถ่ายทอด และรักษาวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ด�าเนินกิจกรรมตู ้ป ันสุขร ่วมกับศาสนสถาน 
และชุมชนคุณธรรม โดยจัดตั้งตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันสิ่งของ 
ในชุมชน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการรวมกลุ ่มอาชีพ จัดตั้งกลุ ่มออมทรัพย ์
ของชุมชน การรวมกลุม่จติอาสาในชมุชน ท�าให้ประชาชน
มีรายได้มากยิ่งข้ึน จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
เช่น ผ้าทอ เครื่องจักรสาน ต้องลายปานซอย และชุมชน 
มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่า 
และสามารถน�าไปต่อยอดได้
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 จังหวัดล�ำปำง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้น�า
ทางศาสนา (ศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์) และโครงการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญ
ทางศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา) เพื่อยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนา
ทีต่นนบัถอืปฏบิตัใินวถีิชีวิต เกดิความสามคัคี เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
มีการพึ่งพาแบบสังคมเครือญาติ ชุมชนปลอดยาเสพติด 

จังหวัดลําปาง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มี ก า รด� า เนิ น โคร งการพัฒนาต ่ อยอดทุน
ทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมในชุมชนสร้างรายได้ โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
ต่อยอดศาสตร์พระราชาในการสร้างรายได้ให้ชุมชน
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จดักจิกรรมจติอาสาในการสร้างประโยชน์ให้กบั
สงัคม และการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ โดยด�าเนนิการส่งมอบสิง่ของ 
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยได้จัดท�า
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเดินตามรอย 
พระราชา ส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ มีน�้าใจ  
ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนคุณธรรมจังหวัดล�าปาง กิจกรรม 
“ตู้แบ่งปัน” แบ่งปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ในพื้นที่ชุมชน
คณุธรรม ๑๓ อ�าเภอ และภายหลงัสถานการณ์เริม่คลีค่ลาย 
ได้ด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม 
และคุณธรรม ผ่านโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด 
ศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
และโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร ในพืน้ทีช่มุชนคณุธรรม ๑๒ อ�าเภอ 
จ�านวน ๑๒ ชุมชน ของจังหวัดล�าปาง

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา
และพัฒนาให้คนรุ ่นใหม่ด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม  
เช ่น โครงการส ่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ ์ฟ ื ้นฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน โครงการ
ส่งเสริมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) 
โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์
พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อสืบทอด และต่อยอด โดยการ
น้อมน�าหลักคุณธรรมจริยธรรม ให้อยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน 
ของคนในชุมชน
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 จังหวัดล�ำพูน โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดลําพูน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภณัฑ์และผลิตผลของชมุชน กจิกรรมนีเ้ป็นการส่งเสรมิ
ให้เครอืข่ายของแต่ละหน่วยงานมช่ีองทางการจดัจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดตลาดวัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน
บริเวณศาลากลางจังหวัดล�าพูน ตลาดพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อให้มีอาหาร
ส�าหรับการบริโภคในช่วงภาวะขาดแคลนจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิเครอืข่ายทางวฒันธรรม ชมุชน 
องค์กรหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในการน้อมน�าหลกัธรรมทางศาสนา
มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน อาทิเช่น กิจกรรมการเข้าวัด
ทุกวันส�าคัญทางศาสนา กิจกรรมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภายในหน่วยงานในช่วงเทศกาลวันส�าคัญ
ทางศาสนา และกิจกรรมการจัดท�าโรงทาน แจกถุงยังชีพ 
เพื่อน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้เกิดสิ่งดีงามเพิ่มมากย่ิงขึ้น 
คนในชุมชนมีความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกันปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมลดน้อยลงไป วัดหรือ
ศาสนสถานเป็นศนูย์กลางการขบัเคลือ่นการพฒันาชมุชน
ด้วยพลัง “บวร”
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนิน
กจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมในช่วงการระบาดของเช้ือไวรสัฯ 
อย่างต่อเนื่องให้ให้เกิดสังคมคุณธรรม อาทิเช่น
 ๑. กิจกรรมการท�าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดล�าพูน ในช่วงท่ีขาดแคลน
หน้ากากอนามัย โดยแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป  
พระสงฆ์ หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงยังมีส่วนในการช่วยสร้าง 
รายได้ให้แก่ชุมชน
 ๒. กิจกรรมการจัดท�าโรงทานเพ่ือช่วยเหลือแก ่
ผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ  
โดยน้อมน�าพระด�าริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นแนวทาง 
ในการด�าเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับชุมชนคุณธรรม 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดตั้งโรงทาน 
 ๓. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และผลิตผลของชุมชน กิจกรรมนี้เป็นการ 
ส่งเสริมให้เครือข่ายของแต่ละหน่วยงานมีช่องทางการจัด
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลของชุมชน เช่น การจัด
ตลาดวัฒนธรรมบริเวณส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�าพูน 
ตลาดนัดชุมชนบริเวณศาลากลางจังหวัดล�าพูน ตลาด
พัฒนาชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชนเครือข่ายมีรายได้ 
เพื่อจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน 
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันดีงาม เพ่ือให ้
คงอยู ่และสามารถน�ามาสร้างรายได้แก่คนในชุมชน 
อีกทางหนึ่ง
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 จังหวัดสุโขทัย โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดสุโขทัย

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม โดยการต่อยอดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งในจังหวัดสุโขทัย น�าศาสตร์
พระราชาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทุกหมู่บ้าน
มีโครงการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต เช่น การท�าไร ่นาสวนผสม 
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยมีชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” 
ทุกหมู่บ้านน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด เพื่อจัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรม องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน จัดประชมุจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านการ
ส่งเสรมิคณุธรรมฯ อาทิ แผนปฏบัิตกิารชมุชนคณุธรรมฯ /
แผนปฏิบัติการลานธรรมลานวิถีไทย/แผนปฏิบัติการ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ จัดกิจกรรม/
โครงการ โดยการขบัเคลือ่นของพลงั “บวร” จดัท�าโครงการ
ปันสุข เพื่อแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสฯ จัดการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น/
บุคคลองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม ส่งผลให้
เกิดชุมชนคุณธรรม ที่สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์
พระราชา สู ่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
“บวร On Tour” มีการจดัตัง้ และจ�านวนสมาชกิ จติอาสา
ทุกหมู่บ้าน มีกิจกรรมจิตอาสา ปันบุญ ปันสุข มากขึ้น 
และประชาชนเกิดความรักความสามัคคีมากขึ้น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มกีารจดักจิกรรมเชดิชสูถาบันกษตัรย์ิ จดักจิกรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ประชาชนเชิดชู
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย อยู่สืบต่อไป 
และรู้จักแพร่หลายมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การป้องกนั เฝ้าระวงั และควบคมุโรคติดเชือ้ไวรสัฯ โดยใช้
พลังบวร กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  
และกิจกรรมศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ  
รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙



172 คุณธรรมน�ำกำรพัฒนำ ปี ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ประชาสัมพันธ ์ผ ่านสื่อต ่าง ๆ และลงพื้นท่ี
ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ในจังหวัดได้น�าหลักธรรมทางศาสนาของตนที่ยึดถือ
ไปปฏิบัติ ในชีวิตประจ�าวัน รู ้จักช่วยเหลือแบ่งปัน 
ซึง่กนัและกนั ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดักจิกรรมทางศาสนา
ในวันส�าคัญทางศาสนาและวันธรรมสวนะ เชิญชวนให้
ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ส่งผลให้มีสิ่งดีงาม
เกิดขึ้นในจังหวัด มีน�้าใจเอื้อเฟ ื ้อเผื่อแผ ่ เสียสละ 
ไม่เบียดเบียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน 
และมจิีตอาสาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในยามทีเ่กดิสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสฯ เกิดการรวมน�้าใจและแบ่งปันน�้าใจ
ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ประชาชนในจงัหวดัน้อมน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ 
ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น โครงการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร 
๙๐ วนั “ปลกูผกัสวนครวั เพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหาร” 
โครงการด�าเนินการขับเคลื่อนขยายผลปลูกผักสวน
ครัวจากวัดสู ่ชุมชน ตามหลักบวร อีกทั้ งส ่งเสริม
ให้คนในชุมชนคุณธรรมปลูกผักสวนครัวตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น�าผลผลิตทางการเกษตรมา
จ�าหน่าย จ่ายแจก ผ่านตลาดและลานกิจกรรมของชุมชน 
เช่น ตลาดชุมชนคุณธรรมวัดห้วยแมง ตลาดวิถีชุมชน
คณุธรรมวดัดอยท่าเสา ถนนสายวฒันธรรมชมุชนลาวเวยีง 
เป็นต้น ส่งผลให้เกดิการปลกูผกัสวนครวั รูจ้กัพึง่พาตนเอง 
มีการรวมกลุ่ม เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เกิดแหล่งเรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้สามารถน�าไป
ปรับใช้ในการด�ารงชีวิตมากขึ้น

จังหวัดอุตรดิตถ�
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ส�าคัญประจ�าปี อีกทั้งจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลัก 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
และกิจกรรมเยียวยาศิลปินพื้นท่ีบ้านท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการ
ส่งเสริมให้ศิลปินได้มีพื้นท่ีในการแสดงและสร้างสรรค์ 
ผลงาน รวมทั้้ งประชาชนในจังหวัดได ้ร ่วมแสดง 
ความจงรกัภักด ีเคารพเทดิทนูในสถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น และมีการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
สร้างสินค้าและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและ
ยังคงด�ารงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร ่วมกับชุมชนผลิตหน ้ากากอนามัยแบบผ ้า 
เพ่ือใช้เองและแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน จัดกิจกรรม 
ส่งต่อก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือ
เกื้อกูลโดยพลัง “บวร” โดยจัดตั้งโรงทานสัญจร ๙ อ�าเภอ 
ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช แจกถุงยังชีพ 
เครื่องอุปโภค บริโภค และจัดตั้งตู้ปันสุข ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ และด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม “บวร 
on Tour” น�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอด สร้างเสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยว น�ามาซึ่งรายได้และอาชีพ ท�าให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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 จังหวัดอุทัยธำนี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท�ากิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการน�าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน เช่น การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม การท�าบุญตักบาตร รักษาศีล 
ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม วิปัสสนา
กมัมฏัฐาน เวยีนเทยีน ในวันส�าคญัต่าง ๆ  เช่น วันธรรมสวนะ 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
การสวดมนต์ข้ามปี การท�าบุญวันปีใหม่ไทย ส่งผลให้
จังหวัดอุทัยธานี เกิดการใช้หลักธรรมทางศาสนามาปรับ
ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้มีความสงบสุข 
ปัญหาต่าง ๆ  ลดลง เช่น ปัญหายาเสพตดิ การทะเลาะววิาท 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เกิดสิ่งดี ๆ ในสังคม มีความรัก 

ความสามคัค ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ เสยีสละ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน 
มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในสังคม

จังหวัดอุทัยธานี

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมและ
ให้ความรูแ้ก่ประชาชนในรปูแบบของกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
อาทิ การประชุม อบรม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้ ในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชน
ในจังหวัดอุทัยธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความอดทน 
อดกลัน้ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ รูจ้กัพึง่พาตนเอง ประกอบอาชพี
สุจริต มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการรวมกลุ่มจิตอาสา และกลุ่ม
อาชีพมากขึ้น เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส ่งเสริมให ้ผู ้น�าบวรร ่วมกันประชาสัมพันธ ์ 
และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทาง 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
เทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ของกระทรวง
วฒันธรรมอย่างเคร่งครัด อกีทัง้ร่วมมอืกบัชมุชนคุณธรรม 
ที่มีผู้น�าพลังบวร และสมาชิกในชุมชน มีการช่วยเหลือ  
ดแูลกนั มนี�า้ใจ แบ่งปันอาหาร จดัท�าหน้ากากอนามัยแจก 
ตั้งโรงทาน มีตู้ปันสุข ช่วยกันเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสฯ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้
กับเยาวชน รวมถึงมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น การแสดงพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิด 
ความรักและหวงแหนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งผลให้มี 
การสบืทอดศลิปวฒันธรรมประเพณท้ีองถิน่ การแสดงพืน้บ้าน  
รักและหวงแหนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมท่ีจะ 
ถ่ายทอดในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ สู ่ชนรุ่นหลัง  
มีการน�าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้านการท่องเที่ยว 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม (CPOT)





ภาคใต้

	 ๑.	 จังหวัดกระบี่

	 ๒.	 จังหวัดชุมพร

	 ๓.	 จังหวัดตรัง

	 ๔.	 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ๕.	 จังหวัดนราธิวาส

	 ๖.	 จังหวัดปัตตานี

	 ๗.	 จังหวัดพังงา

	 ๘.	 จังหวัดพัทลุง

	 ๙.	 จังหวัดภูเก็ต

	 ๑๐.	 จังหวัดยะลา

	 ๑๑.	 จังหวัดระนอง

	 ๑๒.	 จังหวัดสงขลา

	 ๑๓.	 จังหวัดสตูล

	 ๑๔.	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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 จังหวัดกระบี่ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมในวนัส�าคญัทางศาสนา 
การส่งเสรมิวดั/ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรยีนรู ้ศาสนา ศลิป
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมคุณธรรมของชุมชน ผลท่ีได้รับ ประชาชนได้ใกล้ชิด
ศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
ท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตามคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” มีความเอื้ออาทร มีน�้าใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน 
ไม่ยุ ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนลดลง 
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสงบร่มเย็น 
น�าไปสู่สังคมคุณธรรม 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมอบรมการน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาคณุภาพชวีติ การส่งเสรมิชมุชน
ให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ผลที่ได้รับ ประชาชนเห็นความส�าคัญของการใช้ชีวิต
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มกีารเกบ็ออมเงนิ 
รายจ่ายลดลง มีรายได้สูค่รอบครวั/ชมุชนเพิม่ขึน้ สามารถ
พึง่พาตนเองได้ เป็นชมุชนุทีเ่ข้มแขง็ น�าไปสูก่ารเสรมิสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากที่ “มั่งคั่ง”ต่อไป 

จังหวัดกระบี่
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม ดังนี้
  ๑. จัดท�าถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบ
ถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 
 ๒. การพ่นยาฆ่าเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ในพืน้ที่
ท�างานและสถานที่จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีการศพ  
พิธีการทางศาสนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสฯ 
 ๓. การสร้างความรู้ให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ท�าให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ 
 ๔. จั ดท� าสื่ อประชาสัมพันธ ์ สร ้ า งความรู ้  
ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสฯ ในรูปแบบสปอตวิทยุ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา
ในช่วงการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคฯ จัดท�า 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดัอบรมให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่  
การส ่งเสริมการน�าทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวชุมชน
คุณธรรม ผลที่ได้รับ ประชาชนมีความภาคภูมิใจใน 
ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ร ่วมอนุรักษ์ สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทย ด�ารงชีวิต 
ตามวิถีที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและบริการของชุมชน 
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 จังหวัดชุมพร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ศาสนสถานในชุมชนคุณธรรมจัดกิจกรรม
เน่ืองในวนัส�าคญัทางศาสนา โดยผูน้�าศาสนสถานในชมุชน
คุณธรรม ได้น�าหลกัธรรมทางศาสนามาใช้ในการบ�าบัดทกุข์ 
บ�ารุงสุขให ้กับผู ้ ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้
คนในชุมชนคุณธรรมสืบสานกิจกรรมส�าคัญทางศาสนา
และกล่อมเกลาจิตใจของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์
ระบาดของเช้ือไวรัสฯ ท�าให้คนในชุมชนมีขวัญก�าลังใจ
ในการด�ารงชีวิตต่อไป 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส ่งเสริมให ้คนในชุมชนน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน ส่งผลให้คนในชุมชน
มหีลกัการด�ารงชวีติอย่างพอเพยีง เรยีบง่าย พออยู ่พอกนิ

จังหวัดชุมพร
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. การจัดต้ังกลุ่มไลน์ “พลังบวรจังหวัดชุมพร” 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดูแลตนเองและคนใกล้ชิด
ให้ห่างไกลโควิด-๑๙ 
 ๒. การจัดท�าส่ือวิดิทัศน์การปฏิบัติตัวในการ
ป้องกนัโควดิในศาสนสถาน มสัยดิ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาต่าง ๆ 
 ๓. ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด ้วยพลังบวร 
ทุกอ�าเภอร่วมกันจัดท�าหน้ากากผ้า เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
คนในชุมชนและพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่
  ๔. ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด ้วยพลังบวร  
มีส่วนร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ เช่น การจัดท�าตู้ปันสุข  
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 การรักษาวิถีวัฒนธรรมไทยในด้านความเอื้อเฟื้อ
เผ่ือแผ่ของคนในชุมชน และรณรงค์การด�าเนินชีวิตตาม
แนวทางชีวิตใหม่ (New Normal) ท�าให้ชุมชนคุณธรรม
ได้มีวิถีวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่กันของคนในชุมชน
น�ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสมานฉันท์และ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหม่ ปฏบิตัติามหลกัการด�ารงชวีติ
ตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่อย่างเคร่งครัดภายใต้กฎระเบียบ
ของชุมชน
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 จังหวัดตรัง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ปลูกฝังและส่งเสริมประชาชนให้น�าหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม ในกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น กจิกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา วิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
ส่งผลให้คนในชมุชนยึดมัน่ปฏิบัตติามหลกัธรรมทางศาสนา
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความศรัทธาและปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนอยู ่ในหลักของ

พระพทุธศาสนา หลกีเลีย่งอบายมขุ ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
ที่ดี พร้อมใจร่วมงานวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มกีารน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารเรยีนรูน้อกห้องเรยีน 
นอกสถานทีท่�างานในกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน สถานศกึษา มกีารจดัสถานทีส่�าหรบัเพาะปลูก
พืชผักสวนครัว กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้ชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมุ่งเน้นให้
พีน้่องในชุมชนรอดพ้นจากภยัและวกิฤต สร้างความมัน่คง
และความยั่งยืนของการพัฒนาชีวิต ลดปัญหาหนี้สิน
ของคนในชุมชน ส่งเสริมการจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่าย 
เปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดชุมชนให้มี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบ้านพอเพียงในการให้
ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ 

จังหวัดตรัง



183คุณธรรมน�าการพัฒนา	ปี	๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการด�ารงรักษาไว ้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยโดย
การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการส่งเสริม 
และสนับสนุนศิลปินพื้นบ้าน เช่น การแสดงมโนราห์ 
และหนังตะลุงในกิจกรรมฉลองรัฐธรรมนูญ และ 
งานกาชาดจังหวัดตรัง ประจ�าปี ๒๕๖๒ เดิน กิน ชิม เที่ยว 
ถนนรื่นรมย์ จังหวัดตรัง ท�าให้มีวิถีการด�ารงชีวิตที่ดีงาม  
ได้รับการสืบสานศิลปะ ประเพณีจากอดีตสู ่ปัจจุบัน 
เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม 
ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจผ่านวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของสังคมท้องถิ่น เพื่อด�ารงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
และเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๑. มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ สปอต
วิทยุ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชน
และประชาชน โดยใช้ “พลังบวร” บ้าน วัด โรงเรียน  
แบ่งปันน�้าใจตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาจังหวัด
ตรังให้มีความสมดุลท้ังด้านวัตถุและจิตใจ ภายใต้แนวคิด 
“คุณธรรมน�าการพัฒนา”
 ๒. ร่วมบูรณาการกับที่ว่าการอ�าเภอทุกอ�าเภอ 
ชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ ด�าเนินการตามรอยพระราชา  
ส่งต่อก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจช่วยเหลือ 
เกื้อกูล ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพส�าหรับประชาชนที่เดือดร้อน 

 ๓. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร 
ฝ่ายปกครอง วัฒนธรรม พาณิชย์ สาธารณสุขและ 
หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ปฏิบัติหน ้าที่ชุดปฏิบัติการ 
สายตรวจร่วมตามข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๓  
โดยให้ค�าแนะน�า ดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 
รวมทั้งตรวจเยี่ยมศาสนสถาน 
 ๔. ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครฐั คณะสงฆ์  
ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เช่น การแจกจ่ายถุงยังชีพ 
เคร่ืองอปุโภคบริโภคทีจ่�าเป็น การจัดท�าข้าวกล่อง การจดัท�า 
โรงทาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาในการช่วยงานกิจกรรม
ต่าง ๆ  ภายในจงัหวดั เช่น จดัเตรยีมสิง่ของส�าหรบัโรงทาน 
ท�าความสะอาดศาสนสถานและที่สาธารณะ
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 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์กรชมุชน และอ�าเภอ
ในพ้ืนท่ีจังหวัด ได้พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
เชงิเกษตร และเชงิธรรมชาตทิีม่อียูใ่นพืน้ทีม่าสร้างมลูค่าเพิม่
ทางเศรษฐกจิ ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัมรีายได้เพิม่มากขึน้
ท�าให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในชุมชน
เกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความหวงแหน และรัก
ในถิน่ฐานบ้านเกิด คนในชุมชนเกิดความสามัคคมีากเพ่ิมข้ึน 
ท�าให้เกดิคนด ีสงัคมด ีอยูด่ ีมสีขุในพืน้ทีจ่งัหวดัเพิม่มากข้ึน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์กรชมุชน และอ�าเภอ 
ในพ้ืนที่จังหวัด ได้ยึดหลักค�าสอนทางศาสนามาเป็น
แนวทางในปฏิบัติงาน และการด�าเนินชีวิต รวมทั้งให้มี
การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันส�าคัญ
ของชาติ ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดได้น�าหลักค�าสอนทางศาสนาไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด�าเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
มีปัญหาลดลง
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร ชุมชน และอ�าเภอ
ในพืน้ทีจ่งัหวดั ได้จดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ์ สบืทอด 
ฟื้นฟู และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกิจกรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟู
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกิจกรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมส ่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุน 
สังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 
 ๑) การแจกถุงยังชีพเคร่ืองอุปโภค และบริโภค
ให้กับผู ้ที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน 
จากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ 
จ�านวน ๒๒๙ แห่ง
 ๒) การให้ความรูเ้รือ่งการป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยให้ศิลปินพื้นบ้านในพื้นที่
จังหวัด ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ตามประกาศของ สคบ. กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องการจัดงานเทศกาล จัดงาน
ประเพณี เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน ฯลฯ รวมทั้ง
การจัดท�าสปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุของชุมชน 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย การจัดท�า
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานท่ีส�าคญั ๆ  ในพ้ืนทีจ่งัหวดั
 ๓) การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร 
ชุมชน และอ�าเภอในพื้นที่จังหวัดได้จัดท�าหน้ากาก 
ด้วยผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้คนในพื้นท่ี
จังหวัดได้ใช้ เพื่อทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาด
 ๔) การบูรณาการในการจัดกิจกรรมโรงทาน  
ตู้ปันสุข ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และอ�าเภอ 
เพ่ือแจกจ่ายเคร่ืองอุปโภค และบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙
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 จังหวัดนราธิวาส โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมบรรยายธรรม (ผ่านเสียงตามสาย) 
ในพ้ืนที่ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๑๘๗ ชุมชน และชุมชน
ในพื้นที่เป้าหมายความมั่นคงโครงการวัฒนธรรมชุมชน 
๓๒ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ แห่ง ส่งผลให้ประชาชน
ในชุมชนตระหนักรู้ เข้าใจ และด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักศาสนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
มีจิตส�านึกเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องของ
สังคมไทย และน�าพลัง “บวร/บรม” มาพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในชมุชน อยูร่่วมกนับนความหลากหลายทางศาสนา
และวัฒนธรรมอย่างมีความสุข เคารพซึ่งกันและกัน

จังหวัดนราธิวาส

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ (๕ ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎใีหม่ ถวายในหลวง) และโครงการพัฒนาศนูย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชน/เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมน�าหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
ไปปรับใช้ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกพืชผักสวนครัว
รั้วกินได้ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการท�าการเกษตร
ตามศาสตร์พระราชา
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาและกิจกรรม 
ส่งเสรมิมารยาทไทย ส่งผลให้ศาสนิกชนสามารถน�าหลกัธรรม 
ทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้เกิดความ
สมานฉันท์ สามัคคี มีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข เด็ก
และเยาวชนได้รับความรู้ เข้าใจมารยาทไทยที่พึงปฏิบัติ  
พร้อมทัง้ปฏบิตัติามแนวทางอนัดงีามอย่างถกูต้องและรูส้กึ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้พลัง “บวร”  
ผ่านเครือข่ายและสื่อต่าง ๆ
 ๒. บรูณาการร่วมกบั อปท. และ ชมุชนคณุธรรมฯ 
ในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ใช้เอง และแจกจ่าย 
ให้คนชุมชน รวมท้ังจัดท�าสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
การท�าหน้ากากผ้าอนามัย
 ๓. สนับสนุนป ัจจัยในการด�ารงชีวิตให ้แก ่
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่ เป ็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อจัดท�าเป ็นชุดสิ่งของ 
ช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบในพืน้ที ่และผลติ Face Shield 
มอบแก่ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส

 ๔. สนับสนุนกิจกรรมเ พ่ือสร ้างวัฒนธรรม 
แห่งการแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยจัดหาตู้ปันสุขส�าหรับ
ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ 
 ๕. ด�าเนินงานส่งเสริมการน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
 ๖. ด�าเนินโครงการสืบสาน รักษา ต ่อยอด  
สร้างคนดี สังคมดี ระดับอ�าเภอ เพื่อสืบสาน รักษา และ 

ต่อยอดพระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการคัดเลือกบุคคลที่ควร
ค่าแก่การยกย่องจากการทีไ่ด้ประพฤติปฏบิติัตามคุณธรรม 
๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อสร้าง
ขวัญก�าลังใจแก่ผู ้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ซึ่งเป็น 
กระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม และ
ขยายผลต้นแบบในการท�าความดี ให้มีความหลากหลาย 
ในทุกกลุ่มบุคคลและเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมาย
คณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอแต่ละอ�าเภอ  

พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีค่วรค่าแก่การยกย่องด้านพอเพยีง  
วนัิย สุจริต จิตอาสา ของแต่ละอ�าเภอ เพ่ือเข้ารับเกยีรตบิตัร 
เชิดชู เกียรติ ในที่ประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส  
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
 ๗. ด�าเนินการกระตุ ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน
ตามรอยศาสตร์พระราชา สนองนโยบายของรัฐบาล 
ในการฟื้นฟูและสร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนโดยน�าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิศาสตร์สังคม
ภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด
เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
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 จังหวัดปัตตานี โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการติดตามผลการส่งเสริมการน�าหลักธรรม
ทางศาสนาไปใช้ในการปฏบิตังิานของข้าราชการในหน่วยงาน 
ในระดับจังหวัดและอ�าเภอทัง้ ๑๒ อ�าเภอ จดัประชมุชีแ้จง
การจดักิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของผูน้�าชมุชน 
สร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชน ส่งผลให้ชุมชน
ทัง้ ๒๒๐ ชมุชน เดก็ เยาวชน และประชาชน เข้าวัดมากขึน้ 
โดยเฉพาะในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ผู ้น�า
ทางศาสนามีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในชุมชนมากขึ้น ปัญหาในชุมชนลดลง

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กร ทั้ง ๑๒ อ�าเภอ สร้างความรู ้ 
ความเข้าใจในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้กบับคุลากรในองค์กรและการน�าหลกัคณุธรรม ๔ ด้าน 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้เกิดองค์กรคุณธรรม 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชน 
โดยผ่านกจิกรรม โครงการต่าง ๆ  และบรูณาการทกุภาคส่วน 
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ คุณธรรม ๔ ด้าน ในระดับอ�าเภอ 
ก�าหนดประเด็นการขับเคลื่อนคุณธรรมของระดับจังหวัด 
คือ สืบสานความพอเพียง เสริมสร้างวิถีไทย วิถีถิ่น และ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) ส่งผลให้ชุมชน
คุณธรรมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน เกิดการขยายผลของชุมชนและพัฒนา
ชมุชนเครือข่าย ชมุชนเกดิแหล่งเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนอื่น มีการรวม
กลุม่อาชพี เพือ่สร้างรายได้ น�าทนุทางวฒันธรรมมาพฒันา
ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว สร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น
ในชุมชนในการพออยู่ พอกิน และท�าให้ชุมชนอยู่ดี มีสุข

จังหวัดป�ตตานี
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ  
โดยจดัท�าคลปิ/สือ่บคุคล ประชาสมัพนัธ์ทางวทิยกุระจายเสยีง 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตาน ีประชาสมัพนัธ์ทางหอกระจายข่าว 
 ๒. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดท�าหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ 
และแจกจ่ายให้กบัคนในชมุชน และจดัท�าสือ่อนิโฟกราฟิก
ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์
 ๓. ร่วมกบัชมุชนคณุธรรมบรจิาคหน้ากากอนามยั
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอื่น ๆ
 ๔. การแลกเปลี่ยนสินค้าทางวัฒนธรรมระหว่าง
ชมุชน โดยน�าสนิค้าทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ในพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นกนั
 ๕. กิจกรรมมอบเคร่ืองอุปโภคแก ่ผู ้ยากไร ้ 
และผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผ่านผู้น�าของชุมชนทั้ง 
๑๒ อ�าเภอ

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย และผ้าพืน้ถิน่ โดยคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปัตตานีได้ก�าหนด
นโยบายด้านวิถีวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีร่วมกันแต่งกายผ้าไทย 
โดยหน่วยงานภาครัฐแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารและ 
วันศุกร์ งานกิจกรรมในวัด ประชาชน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แต่งกายด้วยผ้าไทย และงานวฒันธรรมประเพณ ีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
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 จังหวัดพังงา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
ส่งผลให้ประชาชนมีจติส�านกึ มคีณุธรรม จรยิธรรม ในการ
ขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมเพิ่มขึ้น

จังหวัดพังงา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้
ประชาชนในชมุชนคณุธรรม มรีายได้เพ่ิมขึน้ รายจ่ายลดลง 
ประชาชนมีความสุข ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนลดลง



191คุณธรรมน�าการพัฒนา	ปี	๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ 
สืบทอด ศิลปะ วัฒนธรรมของคนในชุมชน ประชาชน 
ในชมุชนร่วมใจในการอนรุกัษ์และสบืทอด วถิวีฒันธรรมไทย 
เพิ่มมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้คนในชุมชน และจงัหวดั  
ร่วมสร้างจติส�านกึในการปฏบิติัตามระเบยีบของกระทรวง
สาธารณสุขและค�าส่ังจังหวัดอย่างเคร่งครัด ประชาชน 
จัดท�าหน้ากากอนามยั ประชาชนมวีนัิยข้ึนในการอยูร่่วมกนั 
ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด
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 จังหวัดพัทลุง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดัโครงการชมุชนคณุธรรมขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร 
โดยด�าเนนิกจิกรรม ได้แก่ สร้างความเข้าใจ ชีแ้จงแนวทาง
การด�าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชุมชนคุณธรรม ให้ประชาชนจัดท�าประชาคม 
ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมพัฒนาและน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต โดยร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างถาวรของชุมชน ส่งผล
ให้ชุมชนคุณธรรมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั เกดิการขยายผลของชมุชนและ
พฒันาชมุชนเครอืข่าย และชมุชนเกดิแหล่งเรยีนรู ้สามารถ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลสู่ชุมชนอื่น

จังหวัดพัทลุง

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์ สตกิเกอร์ คณุธรรมหลกั 
๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยติดตั้ง
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ท้ัง ๑๑ อ�าเภอ และแจกแผ่นสตกิเกอร์
คุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา แก่หวัหน้าส่วนราชการทกุส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งผลให้หน่วยงาน ชุมชน  
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
ร่วมรณรงค์ส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ 
๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นไป
ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ  
โดยจัดท�าคลิปประชาสัมพันธ์ผ่านหนงัตะลุง คณะมโนราห์  
คณะลิเกป่า และคณะเพลงบอก ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
กระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ ์ 
ทางหอกระจายข่าว
 ๒. คัดเลือกบุคคลเป็นคณะท�างานเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร แนวปฏบิติัเกีย่วกบังานตามภารกจิของกระทรวง
วัฒนธรรม 
 ๓. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดท�าหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ 
และแจกจ่ายให้กบัคนในชมุชน และจดัท�าสือ่อนิโฟกราฟิก
ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่มไลน์ 

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 รณรงค์การแต่งกายผ้าไทย โดยคณะอนกุรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพัทลุงได้ก�าหนดนโยบายด้าน
วิถีวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย ส�านักงาน
วฒันธรรมจังหวดัพทัลงุในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจังหวัดท�าหน้าทีแ่จ้งขอความร่วมมอื 
ให้หน่วยงานร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทกุวนัศกุร์  
ส่งผลให้หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเครือข่ายภาครัฐ  
ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกัน
แต่งกายผ้าไทย ทุกวันศุกร์ และงานกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย
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 จังหวัดภูเก็ต โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการน�าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาสร้าง
คณุค่าและมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ ส่งเสริมให้มกีารพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมจิตอาสาท�าความดี
ด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนรู ้คุณค่า 
เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้กับ
ครอบครัว เช่นการจัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด
ศาสตร์พระราชาฯ “บวร On Tour” เกดิเส้นทางท่องเทีย่ว
ชุมชนคุณธรรม

จังหวัดภูเก็ต

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 สร้างความเข้าใจในแนวทางการน�าหลักธรรม
ทางศาสนาให้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับประชาชน จัดประชุม
คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ�าจังหวัด 
ประชุมติดตามงานชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ ส่งเสริม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
ส่งผลให้ประชาชนมีจิตใจท่ีผ่อนคลาย พร้อมรับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์โลกยุคใหม่ 

ประชาชนมคีวามมุง่มัน่ในการน้อมน�าหลกัธรรมทางศาสนา
มาประพฤติปฏิบัติ ผู ้น�าทางศาสนาได้แสดงออกถึง
ความร่วมมือช่วยเหลือสังคมมากขึ้น สังคมมีความเข้าใจ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลมากขึ้น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
เช่น วันส�าคัญทางศาสนา การรณรงค์วิถีวัฒนธรรมไทย 
เช่น การแต่งกายผ้าพื้นเมือง เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชน 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ถ่ายทอดสู่เยาวชน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. จัดโครงการสื่อบุคคลเพื่อเผยแพร่ข ้อมูล
ข่าวสารการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยผ่านช่องทาง
สื่อต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์พลังบวรจังหวัดภูเก็ต ทางสถานี
วิทยุชุมชน เป็นต้น
 ๒. สนบัสนนุโรงทาน และตูปั้นสขุ ร่วมกบัเครอืข่าย 
ทางวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
 ๓. สนับสนุนกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัย 
แบบผ้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๔. จัดท�าสื่ออินโฟกราฟฟิค เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้กับชุมชนคุณธรรมได้รับทราบผ่านส่ือออนไลน์
ต่าง ๆ
 ๕. เผยแพร่ข่าวสาร ประกาศมาตรการของรฐับาล 
กระทรวงและจังหวัดในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
อย่างต่อเนื่อง
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 จังหวัดยะลา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการเสริมสร ้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน
ครอบครัว และพัฒนาครอบครัวสู ่ครอบครัวคุณธรรม
ต้นแบบ ส่งเสริมให้ ๓ เสาหลัก (พลังบวรและบรม) 
บ้าน วัด โรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชนและครอบครัว
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมแก่ประชาชน ส่งเสริม 
ชุมชน องค์กร อ�าเภอ ใช้หลักธรรมทางศาสนา และ
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา 
ให้น�ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน ขับเคล่ือน
การส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อ�าเภอและจังหวัด
คุณธรรม ท�าให้เกิดครอบครัว ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรมท่ีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น มีหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ให้ความร่วมมือสนับสนนุการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม
เพิ่มมากขึ้น และเด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ๓ ด้าน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหาร สนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดยะลา อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ชุมชนน�าอัตลักษณ์ ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ
มาเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนา ต่อยอด สร้างงาน 
สร้างอาชีพ รายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมวัด ศาสนสถาน 
สถานศึกษา และชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น มีการน�าทุนทางวัฒนธรรม
มาสร้างอาชีพเสริมรายได้เพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของ
องค ์กรและผู ้ เกี่ยวข ้อง คนในชุมชนมีความมั่นคง
ทางด้านอาหาร มีแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น และเกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพลังบวรในพ้ืนที่
เพิ่มขึ้น

จังหวัดยะลา
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 สนับสนนุให้องค์กร ชมุชน และอ�าเภอจดักจิกรรม 
และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ประเพณวีฒันธรรม ภมูปัิญญา
ท้องถิ่น สร้างจิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  
รักความเป็นไทย สืบสานด�ารง รักษาประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทางวัฒนธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจ  
บูรณาการความร่วมมือ บวร/บรม ร่วมอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน มีการ
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาล ประเพณีของ
ท้องถิ่นผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้มีการสืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน คนในชุมชนรักและ
หวงแหนภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณ ี
ของท้องถิ่น ทุกภาคส่วนมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ์  
สืบทอด ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างกว้างขวางหลากหลายช่องทาง 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๑. สนับสนุน ส่งเสริม ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
ร่วมกับพลังบวร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานผู้แทนคณะอนกุรรมการส่งเสริมคณุธรรมจงัหวดั
ยะลา ผลิตหน้ากากอนามัย ด้วยผ้าพื้นเมืองหรือผ้าพื้นถิ่น
และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่พระภิกษุและประชาชน
ทั่วไปในชุมชน
  ๒. การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้  

โดยศลิปินพ้ืนบ้าน เครอืข่ายทางวัฒนธรรม ผู้น�าบวร เผยแพร่ 
ผ่านสือ่ช่องทางต่าง ๆ  ดงันี ้แผ่นบนัทกึเสยีง จ�านวน ๕๒ ครัง้  
รายการวิทยุ จ�านวน ๗ ครั้ง รายการโทรทัศน์ จ�านวน  
๒๕ ครั้ง ช่องทางออนไลน์ จ�านวน ๓๔๕ ครั้ง คลิปวีดิโอ 
จ�านวน ๑๑ คลิป อินโฟกราฟิก จ�านวน ๑๒๐ ครั้ง
 ๓. สนับสนุนคณะท�างานส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวร ให้ผู ้น�าบวรเป็นสื่อบุคคลในการ 
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จ�านวน ๒๐๖ ชุมชน
 ๔. สนับสนุนการจัดตั้งโรงทาน โดยร่วมกับ 
วัดต่าง ๆ ทุกวันในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ การจัดตั้ง 
ตู้ปันสุขของชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อ�าเภอ
 ๕. จัดโครงการเดินตามรอยพระราชาส่งต่อ 
ก�าลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล
โดยร่วมกับพลังบวรในชุมชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ชมุชน และหนงัสอืเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๖. ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 
จ�านวน ๑๕๐ ถุง พร้อมทั้งจัดท�าป้ายส่ือประชาสัมพันธ์
ชีวิตวิถีใหม่มอบให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาฯ
 ๗. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกพืช 
สวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จ�านวน ๑๖ แห่ง
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 จังหวัดระนอง โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมโดยน�า
หลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนามาสอนให้คนมีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ  ให้คนเป็นคนด ีเดก็ เยาวชนและประชาชน มคีณุธรรม 
จริยธรรม ไม่เอาเปรียบคนอื่น ไม่ก้าวร้าว ไม่ทะเลาะ 
ไม่เสียดสีกัน ประกอบอาชีพโดยสุจริต มีมารยาทในสังคม

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีรายได้จากการน�าทุน
ทางภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม เช่น การปลูกผักพื้น
บ้านกินเองและจ�าหน่ายในชุมชน การท�าเคร่ืองจักสาน
ใช้เองและจ�าหน่าย การท�าอาหารพื้นบ้าน และขนมไทย
จ�าหน่าย การสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน ท�าให้คนในชุมชน
พึ่งพาตนเองได้ รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความพอ
ประมาณ มีเหตุผลซึ่งกันและกัน มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับ
รู้ข่าวสารและการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
รู้จักให้แบ่งปันกัน หนี้สินลดลง

จังหวัดระนอง
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 น�าภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
การแสดงพืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน มาแสดงหรอื
ร่วมจัดกิจกรรมในงานประเพณีของชุมชน เช่น การแสดง
ระบ�าร่อนแร่ ระบ�าบ้านหงาว มโนราห์ ร็องเง็ง เป็นต้น  
ส่งผลให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยของชุมชนที่ปลูกฝัง 
กันมานาน ท�าให้คนในชุมชนมีจิตส�านึกท่ีดีงาม มีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ รู ้จักรักษาระเบียบวินัย  
รู้จักพัฒนาตนเอง มีความเอื้ออาทร มีความรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกัน เฝ้าระวัง 
ให้ค�าแนะน�าการป้องกันโรค รวมถึงค�าแนะน�าการจัด
งานทางศาสนา งานประเพณี ได้แก่ วันส�าคัญทางศาสนา  
งานบวช งานมงคลสมรส และงานศพ โดยผ่านผูน้�าพลงับวร  
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน และผ่านช่องทาง 
สื่อต่าง ๆ เช่น กลุ ่มไลน์ Facebook สถานี สวท.
ระนอง FM-๑๐๗.๒๕ MHz รายการ Culture Radio 
“คลื่นวัฒนธรรมสร้างรอยยิ้ม” และออกเสียงตามสาย 
ของหมู่บ้าน ศาสนสถาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คลิปวีดิโอ อินโฟกราฟฟิก
 ๒. สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม
จังหวัด/อ�าเภอ/ต�าบล
 ๓. สนับสนุนกิจกรรมถุงยั งชีพ โดยจัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อจัดท�า 
เป็นชุด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้ง 
อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย ์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ในการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค แจกให้กับ 
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
 ๔. สนับสนุนกิจกรรมจัด “ตู้ปันสุข” เพื่อสร้าง
วฒันธรรมแห่งการแบ่งปัน ณ ชมุชนคณุธรรมวดับ้านหงาว 
หมู ่๑ ต�าบลหงาว ตูปั้นสขุ ชมุชนคณุธรรมวดัสวุรรณคีรวีหิาร  
พระอารามหลวง ต�าบลเขานิเวศน์ อ�าเภอเมืองระนอง
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 จังหวัดสงขลา โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกพืชผัก
สวนครัว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ การจัดท�าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้ประชาชนด�ารงชวีติ ๓ คณุลักษณะ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี สร้างอาชีพ รายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

จังหวัดสงขลา

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ก� าหนดยุทธศาสตร ์  :  วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วน
จัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม โดยสถาบนัศาสนา
เป็นสถาบันหลักและขับเคลื่อนคุณธรรม : พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ
การอบรมปลกูฝังคณุธรรม น�าหลกัธรรมค�าสอนทางศาสนา
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประสานขอความร่วมมือ ชุมชนคุณธรรม 
องค์กรคุณธรรม น�าพลัง “บวร” ให้ความรู้ความเข้าใจ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศเร่ืองแนวทางการปฏิบัติ 
เกีย่วกบัเทศกาล ประเพณ ีพิธทีางศาสนา และพิธกีารต่าง ๆ   
กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ผ่านช่องทาง
ไลน์ เฟซบุ๊ก ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ และถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด
 ๒. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาน
ศึกษา ชุมชนคุณธรรม ศาสนสถาน ผลิตหน้ากากอนามัย
แบบผ้า เจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายประชาชน 
 ๓. ร่วมกับคณะสงฆ์จัดต้ังโรงทานเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ระสบความยากล�าบากในสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัฯ 
ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วน อนรุกัษ์ สบืสาน 
ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยให ้ประชาชนรักษาวัฒนธรรมประเพณีท ้องถิ่น 
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแต่งกายผ้าไทย 
การท�าขนมเดือนสิบ การแสดงหนังตะลุง โนรา
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 จังหวัดสตูล โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิต
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และ
จัดท�าคลิปวีดิโอใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ 
ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสฯ โดยใช้บุคคลที่ส�าคัญทางศาสนา ศิลปินพื้นบ้าน 
และปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน ๙ รายการ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดัโครงการปลกูผกัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง โดยส่วนราชการแจกเมลด็พนัธุผ์กัให้แต่ละชมุชน
ปลูกไว้บริโภคเองและแจกจ่ายแบ่งปัน และวัดซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางชุมชนคุณธรรมฯ เตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกผัก 
แจกจ่ายผักท่ีได้จากการปลูกให้กับประชาชนในชุมชน
คุณธรรมฯ

จังหวัดสตูล
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่ อสร ้ างวัฒนธรรม 
แห่งการแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชน
พื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนคุณธรรมจังหวัดสตูล ให้ชุมชน 
ได้รับสิ่งของตามความจ�าเป็น เกิดความรัก ความสามัคคี 
รู้จักแบ่งปัน 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. สร้างการรบัรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการป้องกัน 
เฝ้าระวงั และควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสฯ โดยใช้พลงั “บวร” 
เช่น เผยแพร่แผ่นบันทึกเสียงทางสถานีวิทยุเผยแพร่  
(ไม่ได้ไปจัดรายการเอง) ๑๑ ครั้ง ออกอากาศรายการวิทยุ  
๑๙ ครั้ง รายการทางสถานีโทรทัศน์ ๑ ครั้ง ผลิตสื่อ/ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง การป้องกันการแพร่เชื้อ
 ๒. ผลติหน้ากากอนามยัแบบผ้าของชมุชนคณุธรรมฯ
  - บู รณาการร ่ วมกับองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ (ชุมชนเป็นผู้ผลิต อปท. สนบัสนนุวัสดกุารผลติ)
  - พลังบวรในชุมชนคุณธรรมฯ ผลิตเอง 
ใช้เอง และแจกจ่ายในคนชุมชน
  - จัดท�าส่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ 
การท�าหน้ากากผ้าอนามัย
  - ผลติหน้ากากอนามยั รวมท้ังจงัหวดั จ�านวน 
๒๘๔,๗๓๕ ชิ้น โดยมีชุมชนคุณธรรมฯ สนับสนุนร่วมผลิต
หน้ากากอนามัย จ�านวน ๑๔,๘๓๒ ชิ้น
  - จัดท�าคลิปวิดีโอการผลิตหน้ากากอนามัย 
จ�านวน ๒๙ รายการ
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 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเสริมสร ้างคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกระดับของสั งคม ภายใต ้กลยุทธ ์ 
(๑) การส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัครอบครวั ในการเสรมิสร้าง
คุณธรรม (๒) การส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษา 
ในการเสริมสร้างคุณธรรม (๓) การส่งเสริมบทบาทของ
หน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ในการเสรมิสร้างคณุธรรม 
(๔) การส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการร่วมกันเสริม
สร้างคณุธรรม (๕) การส่งเสรมิบทบาทของสถาบันศาสนา 
ในด้านคณุธรรม จรยิธรรม (๖) การส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ
ปฏบิตัติามปณิธานท่านพทุธทาส ส่งผลให้สถาบันครอบครวั
มีความเข้มแข็งและความอบอุ่น สถาบันครอบครัวมีความ
เข้าใจหลักค�าสอนทางศาสนาและน�าไปใช้แก้ปัญหา
ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวตนเอง การจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในชุมชน
ตามแนวทางของชุมชนคุณธรรม  ใช้พลัง “บวร” ให้เกิด
การบูรณาการในการส่งเสริมคุณธรรม ประกอบด้วย 
สถานศกึษา ตลอดจนองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ศาสนสถาน ชมุชน 
และครอบครัว (บวร) เป็นพลังในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับประชาชน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิด
แหล่งเรียนรู ้  และถ่ายทอดความรู ้ด ้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ของแหล่งเรียนรู้ และมีการจัดระบบการถ่ายทอดความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนร่วมกันเผยแพร่
แนวพระราชด�าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน

จังหวัดสุราษฎร�ธานี
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชาตแิละท้องถิน่ มกีารส่งเสรมิการใช้มติทิางวฒันธรรม
ไทย เพือ่สร้างความสงบสขุในสงัคม โดยอาศยักระบวนการ
มีส ่วนร่วมของคนในชุมชน มีการน�าภูมิป ัญญาไทย 
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมค่านิยมไทย  
และการด�าเนินชวีติตามวถิวีฒันธรรมไทย ส่งเสรมิ เสรมิสร้าง  
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ไทย ในการอนรุกัษ์สบืสานศลิปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวคิดการจัดงาน “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย  
ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” เกิดโครงการ “จิตอาสา 
โรงทานช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสฯ” และ
จัดโครงการศูนย ์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
ร่วมใจ รวมพลังบวรไทยสู้ภัย Covid-19 และศูนย์ศึกษา 

พระพทุธศาสนาวนัอาทติย์สานสมัพนัธ์ น�าวถิวีฒันธรรมไทย  
สู่วิถีวัฒนธรรมโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี





 “การพัฒนาที่สมดุล ภายใต้กงล้อการพัฒนา  
๓ มิติ คือ ความดี ความสามารถ และความสุข  
ความดี เป็นฐานของการพัฒนาที่จะน�าไปสู่ความสุข 
ความร่มเยน็ ความยัง่ยนื เป็นฐานให้เกดิความสามารถ 
ที่จะใช้ ไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ความสามารถที่ดีงาม 
ก็จะสร้างความส�าเร็จให้เกิดข้ึน และเป็นความส�าเร็จ
ที่เป็นประโยชน์สุขร่วมกันของสังคม ตั้งแต่จุดเล็กที่สุด 
ไปถึงสังคมใหญ่ของประเทศ” 

อาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม
(จากหนังสือ	“องค์ความรู้	๒๐	องค์กรต้นแบบคุณธรรม	พ.ศ.	๒๕๖๒”)





ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ๑.	 จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ๒.	 จังหวัดขอนแก่น

	 ๓.	 จังหวัดชัยภูมิ

	 ๔.	 จังหวัดนครพนม

	 ๕.	 จังหวัดนครราชสีมา

	 ๖.	 จังหวัดบึงกาฬ

	 ๗.	 จังหวัดบุรีรัมย์

	 ๘.	 จังหวัดมหาสารคาม

	 ๙.	 จังหวัดมุกดาหาร

	 ๑๐.	 จังหวัดยโสธร

	 ๑๑.	 จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ๑๒.	 จังหวัดเลย

	 ๑๓.	 จังหวัดศรีสะเกษ

	 ๑๔.	 จังหวัดสกลนคร

	 ๑๕.	 จังหวัดสุรินทร์

	 ๑๖.	 จังหวัดหนองคาย

	 ๑๗.	 จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 ๑๘.	 จังหวัดอ�านาจเจริญ

	 ๑๙.	 จังหวัดอุดรธานี

	 ๒๐.	 จังหวัดอุบลราชธานี
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 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเนื่องในวันส�าคัญ
ทางศาสนา วันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยความร่วมมือภาค
คณะสงฆ์ ผู้น�าทางศาสนา องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
เครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้อง ผลทีไ่ด้รบั ประชาชนได้ใกล้ชดิศาสนา 
ได้รบัการกล่อมเกลาจติใจให้มคีณุธรรมจรยิธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ มีจิตใจ
เอือ้อาทร มนี�า้ใจ แบ่งปัน เกดิความรกัความสามคัค ีชมุชน
เกดิความเข้มแขง็ ศาสนกิชนทกุศาสนาอยูร่่วมกนัในสงัคม
ได้อย่างมีความสุข น�าไปสู่การเป็นสังคมคุณธรรม 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสรมิโครงการชมุชนคณุธรรมขบัเคลือ่นด้วยพลงั 
“บวร” โดยส่งเสรมิการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในวิถีชีวิต โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
มีการบูรณาการท�างานร่วมกับผู้น�าศาสนา ผู้น�าชุมชนฯ 
สภาวฒันธรรมและเครอืข่ายท่ีเก่ียวข้อง ลงพืน้ท่ีชุมชนต่าง ๆ  
เพ่ือสนับสนุนสินค้าเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชาวบ้านปลูก
เพ่ือบริโภคและจ�าหน่าย พร้อมท้ังเยี่ยมและให้ก�าลังใจ 
มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์พืชผลจากชุมชน
และหน้ากากอนามัย ให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง 
และผู้สูงอายุในชุมชน ผลที่ได้รับ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเหน็ความส�าคญัของการใช้ชวีติตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด�ารงตนอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ไม่ประมาท ปลุกจิตส�านกึความมนี�า้ใจ เอือ้อาทร ช่วยเหลอื
ผู้อื่น ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันน�าไปสู่การสร้างชุมชน
คุณธรรม สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

จังหวัดกาฬสินธุ�
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี
วิถีวัฒนธรรมไทยภายในจังหวัด เช่น การจัดโครงการ 
ศูนย ์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์รวมใจภักดิ์  
รกัษ์วฒันธรรมไทยฯ การจดังาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา  
กาฬสินธุ ์” ประจ�าป ี ๒๕๖๓ การจัดงานมหกรรม 
เส็งกลองร่องค�า กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้าน
อีสาน สู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจ�าปี ๒๕๖๓ การจัด
โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูม้รดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม
จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นต้น ผลทีไ่ด้รบั ประชาชนมคีวามภาค
ภมูใิจในอตัลกัษณ์ ศลิปวฒันธรรมไทย ร่วมอนรุกัษ์สืบสาน 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ ดังนี้
 ๑. ลงพื้นท่ีขับเคลื่อนการสร ้างความเข ้าใจ  
การเยียวยา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ตู้ปันน�้าใจ และลงเยี่ยม 
ชมุชนฯ ในระดบัอ�าเภอ ๑๘ อ�าเภอ ๆ  ละ ๒ ชมุชน ๆ  ละ ๒ คน  
ประเภทกลุ่มเปราะบาง รวมจ�านวน ๗๒ คน ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
  ๒. ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค 
ข้าวสารอาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ ์
จากปลาล�าน�้าปาว ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟักทอง 
ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลแก่กลุ ่มเสี่ยงในชุมชนคุณธรรม 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน ๔๙๐ แห่ง ๆ ละ 
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ถุง รวมไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๐๐ ถุง ภายใต้
โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

  ๓. คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ์  และหน่วยงานต่าง ๆ  
ได้บูรณาการ จัดท�าถุงยังชีพ จ�านวน ๒๓๔ แห่ง ๆ ละ  
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ถุง รวมจ�านวน ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ถุง  
ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  ๔. จดัท�าถงุยงัชพีของวดั จ�านวน ๑๔๕ แห่ง ๆ  ละ 
ไม่น้อยกว่า ๔๐ - ๕๐ ถุง รวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ถุง  
ภายใต้โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีฯ
  ๕. ขอความร่วมมือสถานศึกษาในพื้นที่อ�าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จ�านวน ๖ แห่ง คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
ที่นับถือศาสนาต่างกัน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และจัดหา
เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ภายใต้
โครงการศาสนิกร่วมใจ สานสายใย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โควิด-๑๙ ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ร่วมกับ
โครงการรวมพลังส่งต่อก�าลังใจ ส่งความห่วงใย “ศิลปิน” 
ผู้ประสบภัย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์
 นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้จัดท�าตู้แบ่งปันน�้าใจ 
ในหลายพ้ืนท่ีของจังหวดัเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
ไม่ให้ประชาชน อดอยาก และหิวโหย คนกาฬสินธุ ์ 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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 จังหวัดขอนแก่น โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน 
“ตู ้ป ันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” บูรณาการร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชน
พืน้ทีต่่าง ๆ  และจดักิจกรรมรวมพลงัทางศาสนา รวมน�า้ใจ 
สู้ภัยโควิด-๑๙ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่วนราชการแจกเมล็ดพันธุ ์ผักให้แต่ละชุมชน
ปลูกไว้บริโภคเองและแบ่งปัน รวมทั้งวัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนคุณธรรมฯ เตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกผัก แจกจ่ายผัก
ที่ได้จากการปลูกให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ  ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความตระหนักรู ้ และเห็นความส�าคัญ
การใช้ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มคีวาม
ประหยัด อดออม ลดรายจ่าย รายได้เพิ่มขึ้น 

จังหวัดขอนแก�น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 สร ้างการรับรู ้  ความเข ้าใจ เรื่องแนวทาง 
การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และแนวทางการปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนในจังหวัด ด้วยสื่อต่าง ๆ ดังนี้   
๑) รายการสถานีวิทยุ ๑๐ ครั้ง ๒) รายการสถานี
โทรทัศน์ ๑ ครั้ง ๓) อื่น ๆ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์  
๑๑,๕๕๔ ครั้ง 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ร่วมกับเครือข่ายพลัง “บวร” โดยชุมชนคุณธรรมฯ  
จัดกิจกรรมส่งต่อก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจ 
ช่วยเหลือเกือ้กลู โดยพลัง “บวร เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 
ของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อฯ โดยสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
แห่งการแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชน
พื้นที่ต่าง ๆ
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 จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน เช่น จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กบัเดก็และเยาวชน กจิกรรมเข้าวดัท�าบญุวนัธรรมสวนะ 
กิจกรรมการถ่ายทอดหลักคุณธรรมทางศาสนา และ
ประสบการณ์ทางด้านคุณธรรม ให้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม กิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา มคีณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมหลกั ๔ ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พัฒนาองค์ความรู ้ 
จัดท�าสื่อเพ่ือถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้คน
ทุกกลุ ่มทุกวัยเข้าใจ เข้าถึงคุณธรรมและน�าไปปฏิบัติ
เพื่อการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติสุข ส่งเสริมให้องค์กร

ทางศาสนาและสถาบนัทางศาสนาเป็นสถาบนัหลกัของสงัคม
ที่เข้มแข็ง สามารถท�าหน้าท่ีเสริมสร้างรากฐานคุณธรรม
ให้สังคม ท�าให้องค์กร ชุมชน สังคม เกิดความสงบสุข 
ปัญหาต่าง ๆ ลดลง มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคม 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้บทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงาน เช่น จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง สนบัสนนุการสร้างเครอืข่ายร่วมกนั
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพ
สู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

ในการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันา
ชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน
ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
การท่องเที่ยว เเละผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 
หรือมุมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
องค์กร และชมุชน เป็นต้น ท�าให้ประชาชนรูจ้กัการอดออม 
ขยนั อดทน ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ี 
ได ้ รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพตามวิถีชีวิต 
เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เช่น กลุม่ออมทรพัย์ กลุม่พฒันาอาชพี กลุม่วสิาหกจิชมุชน 
และกลุ่มจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น

จังหวัดชัยภูมิ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 น� ากลยุทธ ์ ก ารวางระบบรากฐานการ ใช ้
วัฒนธรรมไทยเป ็นฐานในการเสริมสร ้างคุณธรรม  
ในการด�าเนินการจัดกิจกรรม เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ไทย ในการอนรุกัษ์สบืสานศลิปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญา จัดกิจกรรม 
น�าทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดและพัฒนา 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุนทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การกฬีาและนนัทนาการ ภายใต้รากฐานวิถีวฒันธรรมไทย  
สร้างเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสร้าง
โอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู ้
ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวทีแสดงออก เผยแพร่ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่วฒันธรรมต่าง ๆ  ทัง้ในระดับ 
ชุมชนและระดับท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ินได ้รับการอนุรักษ ์ 
สืบสาน สืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป ประชาชนได้น�า
วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

มาพฒันาต่อยอดเป็นสนิค้า และบรกิาร เชือ่มโยงการท่องเทีย่ว  
เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน 
และกลุ่มภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน 
ได้มีพื้นที่แสดงออกเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่
ตนเองและชุมชน ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานการณ์ที่เกิด
โรคโควดิ-๑๙ โดยการมส่ีวนร่วมของทกุหน่วยงาน องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และด�าเนนิการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมภายใต้บทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
จิตอาสาเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
จัดกิจกรรมจิตอาสาจัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน จัดกจิกรรมจติอาสา 
บ�าเพ็ญประโยชน์และท�าความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ 
เพือ่ป้องกนัการติดเชือ้ไวรสัฯ จดักจิกรรมโครงการตูปั้นสขุ  
ตู ้พระธรรมน�าสุข จัดต้ังโรงทานเครื่องบริโภค และ 
เครื่องอุปโภค สบู่ และเจลแอลกอฮอล์ และแจกถุงยังชีพ 
ให้แก ่ประชาชนผู ้ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จัดท�าสื่อและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให ้ความรู ้ ในการป ้องกันโรค จัดกิจกรรมอบรม 
การพฒันาอาชพีเพือ่สร้างรายได้ให้กบัประชาชนหลังวกิฤต
การระบาด และจัดกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และส่งเสริมการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน 
เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
ตามมาตรการฟื ้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ระบาด 
ของโรค เป็นต้น
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 จังหวัดนครพนม โดยคณะอนุกรรมการส่ง
เสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมี นายสยาม ศิริมงคล 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วน
ในจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ส่งเสริมและน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้
ประชาชนมีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู ่ 
พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม
และส่ิงแวดล้อม มีเหตุมีผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ
รอบด้าน ค�านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ มภีมูคิุม้กนัทีด่ี 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

จังหวัดนครพนม

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันส�าคัญทางศาสนาเป็นประจ�าและต่อเนื่อง 
โดยน้อมน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการ
สร้างความร่วมมือ การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบความเดือดร้อน 

สร้างขวญัและก�าลงัใจได้เป็นอย่างดยีิง่ ก่อให้เกดิความสงบสุข
ในชุมชน หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ปัญหาต่าง ๆ  
หรือสิ่งที่ไม่ดีในชุมชนลดลง มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น ท�าให้
ประชาชนมีที่พึ่ งทางกายและจิตใจในการต ่อสู ้กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) ท�าให้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากทุกภาคส่วน สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน  
วถิวีฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถิน่ ส่งผลให้ประชาชน
เกิดการหวงแหน อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น มีการพัฒนาต่อยอดทุน 
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๑. จัดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อ 
ก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล 
ประกอบด้วยกิจกรรม
   ๑.๑ “พลังบวร” ร่วมกันจัดหาเครื่องอุปโภค
บริโภค โดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้รับ
สนับสนุนสิ่งของเพิ่มเติมจากหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชมุชนคณุธรรมฯ ในพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม  
รวมจ�านวน ๒๑ หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน/ราย
  ๑.๒ ด�า เนินการส ่งต ่อชุดสิ่ งของให ้แก ่
ประชาชนในพืน้ทีช่มุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร จงัหวดันครพนม 
จ�านวน ๔๐ ชุมชน จ�านวน ๕๓๔ ครัวเรือน แยกเป็น  

ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสฯ จ�านวน ๔๗๖ ครัวเรือน จ�านวนผู้พิการ ๒๙ ราย  
ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน ๒๙ ราย
   ๑.๓ จดัโรงทาน โดยส�านกังานจงัหวดันครพนม  
ได้แจ้งให้ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร พิจารณาจัดท�าโรงทาน  
ซึ่ ง ได ้รับความร ่วมมือจากวัดในชุมชนคุณธรรมฯ  
จ�านวน ๑ แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร  
ในการจัดตั้งโรงทาน

   ๑.๔ การแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และ 
เคร่ืองใช้จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตส�าหรับอุปโภค/บริโภค 
ระหว่างกันและกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจช่วย
เหลือเกื้อกูล ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ระหว่างชุมชนคุณธรรมฯ บ้านห้วยไหล่ 
หมู่ที่ ๑ ต�าบลมหาชัย อ�าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
มีข้าวเปลือก (ข้าวจ้าวและข้าวเหนียว) แลกกับสับปะรด 
(GI) ของชุมชนคุณธรรมบ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ที่ ๔ ต�าบล
โนนตาล อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 ๒. จังหวดัและอ�าเภอท้ัง ๑๒ อ�าเภอ ประกอบด้วย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนคุณธรรมฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้ง 
“ตู้ปันสุข” เพ่ือแบ่งปันเคร่ืองอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือ  
ผู ้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-๑๙  
ซึง่ก่อให้เกดิการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามสขุทัง้ผูใ้ห้และผูร้บั 
รวมจ�านวน ๑๒๐ ตู้
 ๓. ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค ให้จังหวัดเพื่อน�าไปมอบให้อ�าเภอและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องน�าไปมอบให้กับผู ้ที่ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ จ�านวน ๓ ราย น�าไปจัดเป็นถุงยังชีพ
มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จ�านวน ๒,๕๕๕ ชุด และ 
มอบข้าวกล่อง และน�้าด่ืม จ�านวน ๗๐๐ ชุด ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต�าบลบ้านเสียว อ�าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม  
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 จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดัโครงการส่งเสรมิการปฏบัิตธิรรม เช่น โครงการ
ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) กิจกรรมการ
แสดงละคร เรื่อง เวสสันดรชาดกเสริมสร้างคุณธรรม 
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” ส�าหรับเด็ก เยาวชน 
และประชาชน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ ประจ�าปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์รณรงค์
การสวดมนต์ข้ามปีทั้งจังหวัด โครงการปฏิบัติธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น และปฏิบัติธรรม
ในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนาต่าง ๆ  ส่งผลให้คนในชมุชน
ยึดม่ันปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
เกิดความสงบสุขในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือสิ่งไม่ดี
ในชุมชนลดลง มีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชน
มีความรักและความสามัคคี เอ้ือเฟื ้อเผื่อแผ่ เสียสละ 
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่ท้ิงกนั พึง่พากนัเอง คนในชุมชน
รู้สิทธิหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู ้รักสามัคคี 
เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการ
สืบสาน รักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” สร้างความรู้ 
ความเข ้าใจการด�าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร และกจิกรรมโครงการปลกูผกัตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนราชการแจก
เมล็ดพันธุ ์ผักให้แต่ละชุมชนปลูกไว ้บริโภคเองและ
แจกจ่ายแบ่งปัน วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกผักและ
แจกจ่ายผักท่ีได้จากการปลูกให้กับประชาชนในชุมชน
คุณธรรม ส่งผลให้คนในชุมชนน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อยู่ดีมีสุข อดทน อดออม ขยัน ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
มีความพอประมาณ รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมา
อาชีพ สร้างรายได้ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี 
มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
ช่วยเหลอืกนั ไม่ทิง้กนั ดแูลผูม้รีายได้น้อยด้วยการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มจิตอาสา
บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฯลฯ

จังหวัดนครราชสีมา
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ๑) ส่งเสริมให้ชุมชน 
คุณธรรมฯ รักษา สืบทอดประเพณีของท้องถิ่นผ่านการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง เช่น วันสงกรานต์  
วันลอยกระทง งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ฯลฯ 
๒) ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง  
“ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” โดยจะมอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่มีการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน ๓) จัดงานท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม-วิถีชุมชน เทศกาลศิลป์ร่วมสมัยโคราช 
Korat-Battle ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม “บวร On Tour” จ�านวน ๒๓ ชุมชน ส่งผล
ให้มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างสินค้าและบริการ  
และการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวรักและภาคภูมิใจ 
ในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีน�้าใจเอื้ออาทร เป็นเจ้าบ้านที่ดี 
ต้อนรับผู ้มาเยือน มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูน 
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๑. การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้  
ความเข้าใจ การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อ 
ไวรัสฯ โดยใช้พลัง “บวร” และบุคคลส�าคัญ อาทิ  
ศิลป ินแห่งชาติ ศิลป ินที่มีชื่อเสียง ศิลป ินพื้นบ ้าน  
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ในจังหวัด
  ๒. การบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยของ
ผู้น�าพลัง “บวร” ในการด�าเนินการป้องกัน และเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ในชุมชนคุณธรรมฯ
  ๓. การผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าของชุมชน
คุณธรรมฯ บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชุมชนเป็นผู้ผลิต อปท. สนับสนุนวัสดุการผลิต) จ�านวน 
๙๐,๙๐๗ ชิ้น พลังบวรในชุมชนคุณธรรมฯ ผลิตเองใช้เอง 
และแจกจ่ายในคนชุมชน จ�านวน ๔๑,๒๒๙ ชิ้น จัดท�า
ส่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การท�าหน้ากากผ้าอนามัย 
จ�านวน ๓๖ ชิ้นงาน
 ๔. โครงการปลูกผักตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แจ้งวัด/ศาสนสถาน เครือข่าย
ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จ�านวน ๑,๗๔๐ แห่ง ศูนย์ศึกษา 
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ�านวน ๒๐๔ แห่ง ลานธรรม 
ลานวิถีไทย จ�านวน ๑๘ แห่ง ด�าเนินการขยายผลปลูกผัก
สวนครัวตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา
 ๕. การบรูณาการหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  
ร่วมกับเครือข่ายพลัง “บวร” โดยชุมชนคุณธรรมฯ  
จัดกิจกรรมส่งต่อก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน�้าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยพลัง “บวร” เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของ
สมเด็จพระสังฆราช จ�านวน ๓๙ แห่ง จัดท�าถุงยังชีพ 
ไปมอบในพ้ืนท่ีชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ผู ้ป่วยติดเตียง  
ผู ้ยากไร้ ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ขาดโอกาส และผู้ได้รับ 
ผลกระทบ ใน ๓๒ อ�าเภอ ๑๕๒ ชุมชน ๓๔๓ ครอบครัว 
และส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายจัดตั้ง  
“ตู้ปันสุข” รวมทั้งสิ้น ๖๔ แห่ง
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 จังหวัดบึงกาฬ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กิจกรรม
รวมกลุ ่มภูมิปัญญาและศิลปินพื้นบ้าน การสร้างวินัย
การออมเงิน สร้างความตระหนักให้ประชาชน/บุคลากร
ในหน่วยงาน/องค์กร มีด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท�าให้เกิดผลลัพธ์ เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ๑) ปัญหาหนี้สินนอกระบบลดลง ๒) มีการรวมกลุ่ม
อาชีพเพิ่มมากขึ้น ๓) มีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดบึงกาฬ

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส ่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันส�าคัญ
ทางศาสนา เช่น เทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
กิจกรรมสวดมนต ์ข ้ ามป ีถวายเป ็นพระราชกุศล 
เสริมสิริมงคลทั่วไทย จากการติดตามประเมินผล ชุมชน 
องค์กร อ�าเภอ ในประเดน็การน�าหลกัศาสนาไปสูก่ารปฏบิตัิ
ในพ้ืนที่ สร้างความตระหนักให้ประชาชน/บุคลากร
ในหน่วยงาน/องค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม เรียงล�าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  ๑) ปัญหาลักขโมยลดลง 
๒) ปัญหาการทะเลาะวิวาทลดลง ๓) ปัญหาทุจริต 
หลอกลวงลดลง ๔) มีการรวมกลุ่มจิตอาสามากขึ้น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีของ 
ท้องถิ่นจากการติดตามประเมินผล ชุมชน องค์กร อ�าเภอ 
ในประเดน็การสร้างความตระหนกัให้ประชาชน/บุคลากร
ในหน่วยงาน/องค์กร มีด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  
เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑) มีการรวมตัว 
และร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มศิลปิน 
กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ๒) ประชาชน
ในชุมชน เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดกิจกรรมร ่วมกับ บวร คือ วัด โรงเรียน  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หน่วยงานในจังหวัด
และพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
โควิด-๑๙ โดยน�าข้าวสาร อาหารแห้ง เคร่ืองนุ ่งห่ม  
ไปให้การช่วยเหลือ และช่วยประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ
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 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดหาวัสดุที่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต รวมถึง
น�าเมลด็พนัธุ์ผกั และอปุกรณ์ยงัชพีต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นมอบให้
แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวมถึง
การช ่ วย เห ลือ ซ่ึ งกันและกัน  โดย จัด ต้ั ง ตู ้ ป ันสุ ข 
การแบ่งปันสินค้าอุปโภค/บริโภค และการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน เพ่ือช ่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ส่งผลให้คนในชุมชนคุณธรรมฯ 
มีก�าลังใจในการต่อสู ้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสฯ สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ลดป ัญญาความขัดแย ้ ง ในชุมชน และลดป ัญหา
การลักเล็กขโมยน้อยในชุมชน และท�าให้ชุมชนมีความรัก
ความสามัคคีกัน

จังหวัดบุรีรัมย�

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนน�า
หลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ ๑) โครงการ
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันส�าคัญ
ทางศาสนา ๓) โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ๔) โครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ๕) โครงการประกวด
สวดมนต ์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัยและประกวด
บรรยายธรรม ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา 
และสามารถน�าไปประยุกต ์ใช ้ในชีวิตประจ�าวันได ้ 
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีความเกรงกลัว
ต่อการกระท�าความผิด เกิดความรัก ความสามัคคีกัน
ในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข
มากยิ่งขึ้น
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการ
ลานธรรม ลานวิถีไทย ๒) โครงการสืบสานประเพณี 
ลอยกระทง “บารายศรทัธา สมมาสายน�า้ ปราสาทเมอืงต�า่  
น้อมน�าบชูา” ๓) โครงการส่งเสรมิอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 
สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานเทศกาลไหมนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี
อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริม 
การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน/ชุมชน  
๔) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานมหกรรม 
ว่าวอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด 
วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู ่สืบไป เป็นการส่งเสริม 
การท ่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม เพิ่ มมูลค ่ าจากทุน 
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ ส่งผลให้คนในพื้นที่ ได้ทราบถึง
วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  
มากยิ่งขึ้น เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการ 
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลคนในชุมชน  
ท้องถิ่น สังคม โดยเฉพาะการเป็นที่พึ่งทางจิตใจของ
ประชาชน ในการต่อสู ้  และป้องกันตนเองในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยให ้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ได้ด�าเนินการช่วยเหลือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
 ๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตน
ของบุคคลและครอบครัว 
 ๒) การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และประสาน
สนับสนุนข้อมูลกับเจ้าพนักงานควบคุมโรค ระดับต่าง ๆ 
 ๓) การช่วยเหลอืดแูลกนัของคนในชมุชน ท้องถิน่ 
สังคม ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
 ๔) การจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 ๕) การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ขยะติดเชื้อ 
 ๖) จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ อาสาสมัครต่าง ๆ 
 ๗) จัดกิจกรรมทางสังคม จิตอาสา ช่วยเหลือ
ประชาชน เช่น ตู้ปันสุข ถงุและอปุกรณ์ส�าหรับยงัชพี ฯลฯ 
 ๘) การสื่อสาร รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ 
สู่ประชาชน และสาธารณะ
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 จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานให้แก่ 
ชุมชนคุณธรรมและพลัง “บวร” ในการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดพระศาสนา 
โดยผู้น�าชุมชน ยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา 
รักษาศีลธรรม สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
โดยใช้หลัก ศีล ๕ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิต
ประจ�าวัน เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ จัดกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและรักษา
สืบทอดศาสนาให้ด�ารงคงอยู่สืบไป

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานให้แก่ 
ชุมชนคุณธรรมและพลัง “บวร” ในการน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน 
ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันน้อมน�าและขยายผล
การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 
มีการแบ่งปันและช่วยเหลือกัน โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึง

จังหวัดมหาสารคาม
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานให้แก่  
ชุมชนคุณธรรมและพลัง “บวร” ในการแสดงออก  
และร่วมกนัอนรุกัษ์วฒันธรรม ประเพณขีองชมุชนท้องถิน่ 
โดยสมาชกิในชมุชนแสดงออกและร่วมกนัอนรัุกษ์สบืสาน
และรักษาประเพณีอันดีงามของชุมชน ได้แก่ การร่วมกัน
จัดงานบุญประเพณีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามฮีต ๑๒  
และการจัดกิจกรรมประเพณีส�าคัญทางศาสนาและ
กิจกรรมทางศูนย์กลางของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. ด� า เนินโครงการพัฒนาต ่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๑ - ๓  
(จังหวัดมหาสารคาม)
 ๒. ด�าเนินโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อ
ก�าลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูล 
ประจ�าปี ๒๕๖๓ จังหวัดมหาสารคาม
 ๓. ด�าเนินโครงการแลกข้ามเขตทั่วไทย จังหวัด
มหาสารคาม
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 จังหวัดมุกดาหาร  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผู้น�า บวร ร่วมมือกันจัดโครงการ/กิจกรรม อาทิ 
การจัดท�าบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน การปลูกธรรม 
ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน กิจกรรมบวร 
ออนทัวร์ และร่วมใจ “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปินโต” 
เพือ่ด�าเนนิตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท ในหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และสร้างคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
ส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข 
สามารถพึ่งพาตนเองได้

จังหวัดมุกดาหาร

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 คณะสงฆ์จงัหวดัมกุดาหาร ส่วนราชการทกุภาคส่วน 
และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
จังหวัดมุกดาหาร ได้บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เพื่อท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
ส่งเสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนา ให้มบีทบาทในการเผยแพร่ 
ค�าสอนทีด่งีาม ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมและน�าไปปฏบิติั
ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนได้มีแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มาเป็นภูมิคุ ้มกัน 
ในการด�าเนินชีวิตประกอบด้วยความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยและ
การมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ด�ารงตนด้วยหลักธรรม
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส ่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณ  
จัดงานเทศกาลประเพณีโดยการมีส่วนร่วมของพลังบวร 
อาทิ ประเพณีลอยกระทง บุญข้าวจี่บ้านค้อ บุญข้าว
ประดับดิน และประเพณีแข่งเรือออกพรรษา เป็นต้น  
ส่งผลให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรม  
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู ่สืบไป และหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารเป็นที่รู้จัก
แก่นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิง่ขึน้  
ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่วเพ่ิมมากขึน้ 
กระจายรายได้สู่ชุมชนให้มีความกินดีอยู่ดีตลอดไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้น�าพลังบวร มาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา
ชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสฯ โดยจัดท�าสื่อสปอตวิทยุ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง  
อินโฟกราฟิก ส่ือธรรมะ รถแห่ คัดเลือกสื่อบุคคล  
เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัการป้องกนั เฝ้าระวงั  
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ร่วมกับเครือข่ายพลัง “บวร” จัดท�าหน้ากาก
แบบผ้า จัดตั้งตู้ปันสุขและสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรม 
ในจังหวัดมุกดาหาร แลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และ 
เครื่องใช้จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ส�าหรับอุปโภค/บริโภค 
เพื่อรณรงค์สร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจช่วยเหลือเก้ือกูล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสฯ





 “คุณธรรม เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเอง 
หรอืเกดิจากการอบรมสัง่สอนทีเ่มือ่ยดึมัน่เป็นคณุธรรม
ฝังในจิตใจ คนดีมีคุณธรรมจะต้องซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี  
ท�าด ีพดูด ีคดิตรง ท�าตรง พดูตรง มเีมตตา ช่วยเหลือ
ผูต้กทกุข์ได้ยาก ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่คดโกงแม้ว่าไม่มี
ผู้รู้เห็น จะไม่เอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า 
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ทุจริต” 

พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์
(จากหนังสือ	“การส่งเสริมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	

สร้างคนดีสู่สังคม,	พ.ศ.	๒๕๖๒”)
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 จังหวัดยโสธร โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีมิสซา 
อธิษฐานจิตภาวนาขอพร ส่งผลให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น
เกดิการมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมทางศาสนาของพลงับวร

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส ่งเสริมและสนับสนุนให้วัดหรือศาสนสถาน
ทีเ่ป็นชมุชนคณุธรรม เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ส่งผลให้วัดหรือศาสนสถาน 
เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู ้ เป็นแหล่งเรียนรู ้ในการ
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

จังหวัดยโสธร
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จั ดกิ จกรรมตักบาตรย ้ อนยุคถนนคนเดิน  
เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ตามฮีต ๑๒ ส่งผลให้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
ได้รับการฟื้นฟู และส่งเสริมให้น�าไปสู่การปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ด�าเนินการจัดหาวัสดุที่จ�าเป ็นในการด�าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปมอบ
ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ 
เพื่อช ่วยเหลือบรรเทาความเดือดร ้อนและเพื่อให ้
ประชาชนด�าเนนิชวีติได้อย่างปลอดภยั ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัฯ เช่น จดัหาวสัดอุปุกรณ์ 
ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น พันธุ์พืช ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  
เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส�านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบและมีความทุกข์ยาก จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสฯ ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย 
พลังบวร ต้นแบบ ดังนี้
 ๑. จัดหา รวบรวม รับบริจาค วัสดุอุปกรณ์  
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภคที่ จ� า เป ็ น ในการด� า ร งชี วิ ต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ข้าวสาร 
อาหารแห้ง พันธุ์พืช ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
 ๒. ลงพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร มอบวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และมีความทุกข์ยาก จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสฯ ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ  
จ�านวน ๓๒ แห่ง 
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 จังหวัดร ้อยเอ็ด โดยคณะอนุกรรมการส ่ง
เสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ อบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไปในเทศกาลเข้าพรรษา โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล 
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โครงการจัดงานวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัด
ด้วยแนวทาง ๕ ส ทีท่กุภาคส่วนมส่ีวนร่วม โครงการชมุชน
คุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โครงการประกวดบรรยายธรรม 
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โครงการ
ทอดกฐนิร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลมิพระเกยีรตฯิ จงัหวดัร้อยเอด็ 

ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และศลีธรรมให้แก่เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้น้อมน�า
หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักธรรม
ค�าสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมถึงข้อวัตร
ปฏิบัติอันดีงาม สมควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีไปปรับใช้
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันอันจะส่งผลไปสู่ความสงบสุข

ในครอบครวั เป็นการส่งเสรมิ อปุถมัภ์ สบืทอดพระพทุธศาสนา
ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
ส่งผลให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
หลักธรรมาภิบาล และน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน บุคลากรมีหลัก
ธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักธรรม

จังหวัดร�อยเอ็ด
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการน�าผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนมาจัดแสดงท่ีศูนย์บันดาลไทย จังหวัด
ร ้อยเอ็ด โครงการส ่งเสริมและพัฒนาด�าเนินงาน 
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได ้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย พัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ส�าหรับเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน  
องค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. โครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข ่าวสารด ้วยพลังบวรของชุมชนคุณธรรมน ้อมน�า 
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงขับเคล่ือนด้วยพลงับวร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้ง
กระจายข้อมูลข่าวสารในชุมชน
 ๒. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนสิ่งของ อาหาร และ
เครื่องใช้จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ส�าหรับอุปโภค/บริโภค 
ระหว่างกันและกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน�้าใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กิจกรรมส่งต่อก�าลังใจ 
ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยโดยพลังบวร
 ๓. พลังบวรชี้แจงแนวปฏิบั ติและมาตรการ 
ท่ีเกีย่วข้อง การจัดกจิกรรม จัดงานเทศกาล ประเพณ ีข้อมลู 
ข่าวสารไปสู่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
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 จงัหวดัเลย โดยคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรม
ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ มีผล
การด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการน�าหลักธรรมทางศาสนา
มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน 
เช่น การอบรมคุณธรรม จริยธรรม การท�าบุญตักบาตร 
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม 
วิปัสสนากรรมฐาน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในวันส�าคัญ
ทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การสวดมนต์ข้ามปี เข้าวัดท�าบุญ
วันธรรมสวนะ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา การท�าบุญวันปีใหม่ไทย ส่งผลให้มีความ
สงบสุข ปัญหาต่าง ๆ ลดลง เช่น ปัญหายาเสพติด 
การทะเลาะววิาท มคีวามรกั ความสามคัค ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมและ
ให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประชุม 
อบรม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ในการ
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มคีวามอดทน อดกลัน้ ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ รูจ้กัพึง่พาตนเอง 
ประกอบอาชีพสุจริต 

จังหวัดเลย
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมและให้ความรู ้กับเยาวชน รวมถึง 
มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแสดง
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้เกิดความรักและหวงแหน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมที่จะถ่ายทอดในรูปแบบของ
กิจกรรมต่าง ๆ สู่ชนรุ่นหลัง มีการน�าทุนทางวัฒนธรรม 
มาต่อยอดด้านการท่องเท่ียว การสร้างมลูค่าเพิม่ทางสนิค้า
และบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT)

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเลย 
ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุน
สังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้
 ๑. ส่งเสริมให้ผู้น�าบวร (บ้าน วดั โรงเรียน) ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
 ๒. ขอความร ่วมมือชุมชนคุณธรรมที่มีผู ้น�า 
พลังบวรและสมาชิกในชุมชน ให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูล 
ดแูลกนั มนี�า้ใจ แบ่งปันอาหาร จดัท�าหน้ากากอนามัยแจก 
ตั้งโรงทาน มีตู้ปันสุข ช่วยกันเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน 
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๓.  ผู้น�าพลังบวร มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ
 ๔. ผู ้ น� าพลั งบวรทุกระดับ  เผยแพร ่และ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร นโยบายรฐับาลแก่ประชาชน
ให้มีความเข้าใจ สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสม และปลอดภัย
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 จั งหวัดศรีสะ เกษ  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ร่วมกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการ ภาคเอกชน
ในพืน้ที ่น้อมน�าศาสตร์พระราชา หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาด�าเนินชีวิตผ่านกิจกรรม โดยบูรณาการ
ใช้พลัง “บวร” ในการขับเคลื่อนผ่านโครงการชุมชน
คุณธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน ๓๙๘ แห่ง 
และมีการขยายชมุชนคณุธรรมเพิม่เตมิอกี จ�านวน ๓๙๒ แห่ง 

จังหวัดศรีสะเกษ

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน
ในพืน้ที ่จดักจิกรรมเสรมิสร้างจติใจของประชาชนให้ส�านกึ
ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ 
เช ่น การจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 
โดยเชญิชวนเดก็ เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษาและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึง
คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการ
มส่ีวนร่วมกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในมติศิาสนา 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม 
บ�าเพ็ญศาสนกิจ 
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ร่วมกบัคณะสงฆ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบนั
การศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ มีการสบืทอดศลิปวฒันธรรมประเพณขีองท้องถิน่ 
พฒันาต่อยอดการผลติสนิค้าทางวฒันธรรม จดัท�าโครงการ
ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 
เชื่อมโยงการท่องเท่ียวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
บริการ การแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมวิถีชุมชน สร้างความ
ประทับใจ และการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยว 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการดูแล 
ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสฯ  
โดยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการ แจกจ่ายหน้ากาก
อนามัย ส�าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฯ นอกจากนี้  
ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์จังหวัด หน่วยงานทุกภาคส่วน  
และประชาชน มอบสิ่ งของที่จ�าเป ็นต ่อการยังชีพ  
ร่วมกบัทกุภาคส่วนจดัท�าโรงทานมอบอาหารเป็นข้าวกล่อง  
และจัดตั้งตู ้ปันสุข พร้อมออกไปเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ
คนในชมุชนผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ ซึง่เป็นการแสดงให้เหน็ว่า  
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ยึดมั่นในหลักธรรม 
ทางศาสนา มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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 จั งหวั ดสกลนคร  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรม โดย
ให้ความส�าคัญกับการน�าหลักการของ “บวร” มาสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีน�้าใจไมตรี 
เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

จังหวัดสกลนคร

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ทั้งในสถานศึกษาและในระดับชุมชน 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส�าคัญของชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล 
ให้หน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อน�ามาปรับใช้ในการ
ด�าเนินชีวิต
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 คณะอนุกรรมการส ่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
สกลนคร ร่วมกับทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
เพื่อสนับสนุนสังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้
 ๑) จัดกิจกรรมตู้ปันสุขในทุกอ�าเภอ ทั้งจังหวัด
 ๒) จัดกิจกรรมโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู ้ได้รับ 
ความเดือดร้อน โดย คณะสงฆ์ ภาคประชาสังคม
 ๓) จัดกิจกรรมมอบเค ร่ืองอุปโภคบริ โภค  
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
 ๔) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่ น  ร ่ วมกับ  
ภาคประชาสังคมจัดท� าหน ้ากากผ ้า เพื่อแจกจ ่าย 
ให้ประชาชน
 ๕) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ ์เพื่อป้องกันการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนบัสนนุ การจดังานประเพณี
ในท้องถิน่และถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวฒันธรรมประเพณี 
สู่เด็ก เยาวชน เพื่อให้ชุมชนมีความสงบสุข คนในชุมชน
สืบสาน และด�าเนินรอยตามจารีตประเพณีของชุมชน
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 จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ได้น้อมน�าหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา 
หลักค�าสอนของศาสนาคริสต์เเละอิสลามในพื้นที่จังหวัด 
มาใช้เป็นกลไกลส�าคัญในการด�าเนินงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจอนัดต่ีอกนัระหว่างศาสนาต่าง ๆ  ในพืน้ท่ีให้อยูร่่วมกนั
ในสังคมอย่างสงบสุข เกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
เข้าใจในหลกัปฏบิตัขิองศาสนาต่าง ๆ  ส่งผลให้ส่วนราชการ 
และทุกภาคส่วนได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและ
ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด มีศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติคุณธรรม 
จรยิธรรมอันด ีการมีจติอาสากล้าแสดงออกในสิง่ทีถ่กูต้อง
เหมาะสม ตลอดจนได้เรียนรู ้เรื่องราวของศาสนาอื่น 
ซึง่มวีถิชีีวติการปฏิบตัทิีแ่ตกต่างกนั สร้างความเข้าใจ และ
มีจิตส�านึกที่ดีงาม ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยน้อมน�า
หลักธรรมทางศาสนา

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด 
เพื่อสร ้างการรับรู ้  ในการรักษา สืบสาน ต ่อยอด 
ให้ทุกภาคส่วนได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งในระดับครอบครัว 
ระดับการบริหารจัดการระดับองค ์กรและจังหวัด 
และน�าทุนทางวัฒนธรรมที่ เกิดจากความเข ้มแข็ง
ของชุมชน มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด สร้างคน สังคมดี ชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามรอย
ศาสตร์พระราชา เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน บุคคล ที่ เป ็นต ้นแบบในการท�าความดี 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นต่อไป ส่งผลให้เกิดการน้อมน�า
ศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในด�าเนินชีวิต และ
ได้แสดงออกถึงความรัก สามัคคี เคารพเทิดทูนในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีชุมชน องค์กร หน่วยงาน 
บุคคล ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบในการ
ท�าความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นต่อไป 

จังหวัดสุรินทร�
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม ด้านวถิวีฒันธรรมไทย 
ที่ดีงาม ด้วยการสืบค้น ค้นหา ภูมิปัญญา อัตลักษณ ์
ของชาติพันธ ์ุ  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
ที่สวยงาม ที่ดีงามของจังหวัด “จังหวัดสุรินทร์ จังหวัด 
แห่งความกตัญญู” เพื่อน�ามาสืบสาน รักษา และต่อยอด 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการอนุรักษ์ฟื ้นฟู เกิดผลทาง
เศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ส่งผลให้เกิดการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา น�าทุนทางวัฒนธรรม 
ที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา มีฐานข้อมูลองค์ความรู ้
ทางวัฒนธรรม เพื่อสามารถน�าไปพัฒนาการท่องเที่ยว
ในชุมชนอย่างเป ็นระบบ มีเส ้นทางการท่องเที่ยว  
เกิดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีความเชื่อมโยง 
กับทนุทางวฒันธรรมทีเ่ป็นทัง้ภมูสิงัคม ภมูปัิญญา ภมูทิาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และด�ารงอยู่ภายใต้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จงัหวดัสรุนิทร์ได้ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยได้บูรณาการ 
การท�างานร่วมกับภาคเครือข่ายในจังหวัด ร ่วมกับ 
ชมรมศลิปินพืน้บ้านของจงัหวดัในการท�าสือ่สร้างการรบัรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสฯ จัดท�าประกาศจังหวัด เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และ
พิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ



242 คุณธรรมน�าการพัฒนา	ปี	๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 จังหวัดหนองคาย โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับ จังหวัด  ซึ่ งมีผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส ่งเสริมให ้ประชาชนตระหนักถึงวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส�าคัญ
ทางศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู ้บริหาร 
ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ให้มีพฤติกรรม
ในการแสดงออกด้านจริยธรรมอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้ประชาชนน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ในการด�าเนินชีวิต เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมปลูกพืช
สวนครัวรั้วกินได้ เกษตรพอเพียง ส่งผลให้เกิดชุมชน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปัน มีน�้าใจ และพึ่งพาตัวเองได้

จังหวัดหนองคาย
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส ่งเสริมการเรียนรู ้วัฒนธรรม และประเพณี
ด้ังเดิมของชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน และ
จัดกิจกรรมประเพณีของแต่ละชุมชน ส่งผลให้ประเพณี
วัฒนธรรม ได้รับการรักษา และอนุรักษ์สืบต่อไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดให้มีกิจกรรมตู ้ปันสุข กิจกรรมโรงทาน 
เพื่อช่วยเหลือผู ้เดือดร้อน กิจกรรมร่วมบริจาคปัจจัย 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
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 จังหวัดหนองบัวล�าภู โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
“บวร On Tour” ของชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เช่น 
การฝกอบรมเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
จักสานจากต้นคล้า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มจักสานจากต้นคล้า สามารถ
ต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ในชุมชนคุณธรรม

จังหวัดหนองบัวลําภู

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทย ใส่บาตร
ถนนสายวัฒนธรรม นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์ความเป็นไทยและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 
โดยประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวล�าภูน�าลูกหลาน 
แต่งกายผ้าไทย และน�าเสื่อมาปู ร่วมท�าบุญ ตักบาตร
เป็นสายทางยาวตลอดเส้นทาง ไปจนถึงศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ส่งผลให้เกดิการแสดงความจงรกัภกัดี
ต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ อนรุกัษ์ความเป็นไทย ท�านบุ�ารงุ
พระพุทธศาสนา กระตุน้เดก็และเยาวชนรวมถงึประชาชน
ทัว่ไปให้หนัมาสนใจเข้าวัดท�าบุญ และอนุรกัษ์ความเป็นไทย
โดยการสวมใส่ผ้าไทย และสืบสานประเพณีชาวพุทธ
ให้สืบทอดชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์วธิี  
วิถีหนองบัวล�าภู มีการแสดง แสง สี เสียง “ต�านาน
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” การสาธิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ส่งผลให้สามารถน�าทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวล�าภูมาส่งเสริมก่อให้
เพิ่มศักยภาพ และสร้างมูลค่าให้กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวล�าภู อีกทั้งสร้างขวัญ ก�าลังใจ และ 
ความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวล�าภู 
เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู ้รากเหง้าและประวัติ 
ความเป็นมาของชุมชน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได ้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้ก�าลังใจ 
แก่ประชาชนผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ กิจกรรม “พลัง บวร ปันสุข  
ปันน�า้ใจ ชาวหนองบวัล�าภ”ู และจดั Work Shop ก�าหนด
มาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID-19  
เพื่อหารือการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและ 
เฝ้าระวัง ข้อกฎหมายที่น�ามาบังคับใช้ และการบริหาร
จัดการระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน
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 จังหวัดอ�านาจเจริญ โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และ
ตามประเพณีฮีตสิบสอง ส่งให้ให้เกิดชุมชนความสงบสุข 
ปัญหาสิ่งไม่ดีในชุมชนหมดไป

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมชุมชนน ้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างชุมชนให้อยู่ดีมีสุข ส่งผล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง
จากการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุม่ออมทรพัย์ กลุม่พฒันาอาชพี กลุม่ถ่ายทอดภมูปัิญญา
ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ

จังหวัดอํานาจเจริญ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ สืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน ส ่งผลให ้เกิด 
ความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์ มีความกตัญญูรู ้จักรักแผ่นดิน  
รู้รักประชาธิปไตย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 การจัดท� าสื่ อประชาสัมพันธ ์สร ้ างความรู ้  
ความเข ้าใจ การป ้องกัน เฝ ้าระวัง และควบคุม  
โรคติดเชื้อไวรัสฯ โดยใช้พลัง “บวร” และบุคคลส�าคัญ  
การผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าของชุมชนคุณธรรมฯ  
และบรูณาการกบักระทรวงมหาดไทยของผู้น�าพลงั “บวร” 
ในการด�าเนินการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ในชุมชนคุณธรรมฯ โดยการแต่งตั้ง  
คณะท�างานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการด�าเนินงาน
ชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนในพื้นที่
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 จั งหวั ดอุ ดรธานี  โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดัการประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรม
ระดับจังหวัด เพ่ือชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดโครงการสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด ้วยพลัง “บวร” ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
และโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
สูก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมอย่างยัง่ยนื “บวร On Tour” 
เป็นต้น โดยส่งผลให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยัง่ยนื และประชาชนในชมุชนคณุธรรมฯ ได้รับข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้อง และทั่วถึงในชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

จังหวัดอุดรธานี

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการประสานกับส�านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัเพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้โรงทานตามพระบัญชาของ
สมเดจ็พระสงัฆราช โดยสนบัสนนุการจดัตัง้โรงทาน ตามพ
ระบญัชาของสมเดจ็พระสงัฆราช จ�านวน ๕๑ วดั ประชาชน
ผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ เข้ารับบริจาคจ�านวน ๒๕,๕๐๐ คน 
ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมบทบาทของวัด พลัง “บวร” 
ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
ความรัก ความสามัคคี มีน�้าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
เอื้ออาทรกันพึ่งพาอาศัยกัน



249คุณธรรมน�าการพัฒนา	ปี	๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการด�าเนินงานตามกระบวนการสร้างความ 
เข้มแข็งของบวรฯ (๘ ขั้นตอน) โดยชี้แจงแนวทาง 
การสร้างความเข้มแขง็ของบวรฯ แก่ส่วนราชการระดบัจงัหวดั  
ช้ีแจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของบวรฯ แก่ส่วน
ราชการ และชุมชนคุณธรรม จัดตั้งกลุ่มไลน์ “พลังบวร
จังหวัดอุดรธานี” คัดเลือกผู้แทนคณะท�างานร่วมเป็น
สมาชิกในกลุ่มไลน์ ตั้งทีม Admin จังหวัด เพื่อกระจาย
ข้อมลูข่าวสารไปยงัก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ส่งผลให้ทกุภาคส่วน 
ด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการน�าหลักการ บวร เป็นกลไกในการบูรณาการ 
การด�าเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่เพื่อความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมฯ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน 
เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โดยใช้พลัง “บวร” ผ่านการประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัฯ 
และเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี  
พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ 
 อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
แห่งการแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และ 
สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชน
พื้นที่ต่าง ๆ โดยมีชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ร่วมกับ 
ส่วนราชการ เอกชน หน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุม 
ทั้ง ๒๐ อ�าเภอของจังหวัดอุดรธานี จ�านวน ๑๓๐ ตู้  
เพื่อไว้บริการกับประชาชน
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 จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส่งเสริมให้มีการยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมของ
แต่ละศาสนา โดยน�าหลกัคณุธรรมทางศาสนามาบรูณาการ
กับการด�าเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏบิัตตินไดอ้ย่างถกูต้อง ตามหลกัธรรมของแต่ละศาสนา 
ผ่านกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา อาทิ ท�าบุญ ตักบาตร 
จิตอาสาพัฒนาชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนด�าเนินการ
พัฒนาโดยยึดหลัก (๑) ชุมชนน�าสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลักส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 
(๒) ใช้มิติวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมทุกพื้นที่ 
(๓) ทกุภาคส่วนบรูณาการการท�างานแบบองค์รวม “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา ร่วมกับ “บวร” (๔) ประพฤติตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอื (๕) ปัญหา/สิง่ไม่ดลีดลง 
ปัญหายาเสพติดลดลง ไม่ทะเลาะวิวาท (๖) ปัญหาการ
ทจุรติคอรปัชัน่ในหน่วยงานหมดไป เนือ่งจากคนในองค์กร
ยึดมั่นในความพอดี พอเพียง 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมให้มีการการน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงบนพ้ืนฐานของ
การพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ 
และการค�านึงถึงความมีเหตุผล โดยยึดหลักทางสายกลาง 
น�าหลัก ๓ ประสาน พลัง “บวร” บ้าน วัด/ศาสนสถาน 
โรงเรียน/ราชการ ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานชมุชนคณุธรรม 
มีการใช้ทฤษฎีการระเบิดจากข้างใน และกระบวนการ
คุ้มบ้านเข้าถึงชาวบ้านในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
มี ระบบการขยายภาคี เครื อข ่ ายชุมชนคุณธรรม
โดยใช้หลกัการสร้างชมุชนคณุธรรมต้นแบบเป็นศนูย์กลาง
แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนน�าทุนทางวัฒนธรรม
มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ส่งผลให้ชมุชนคณุธรรม
น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มอีงค์กร อ�าเภอ
คณุธรรมต้นแบบ ชมุชนคณุธรรมได้มโีอกาสพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดอุบลราชธานี
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ส่งเสรมิให้เกดิการด�ารงชวีติตามวถีิวฒันธรรมไทย  
มีความเอื้ออาทร มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิป ัญญาของท้องถ่ิน 
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของคนไทย ส่งผลให้เกิด
การสืบสานวิถีวัฒนธรรมให้ธ�ารงอยู ่คู ่ชาติไทย โดย  
มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ มีน�้าใจเอื้ออาทร เป็นเจ้าบ้านที่ดี  
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนให ้ เป ็นแหล ่งท ่องเ ท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม สามารถพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT)  
โฮมสเตย์วิถีไทย การแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมวิถีชุมชน 
สร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว  
และสามารถพัฒนาให ้ เป ็นชุมชนคุณธรรมน้อมน�า 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ องค์กรคณุธรรม 
อ�าเภอคุณธรรม บุคคลคุณธรรม ครอบครัวคุณธรรม  
มุ่งให้คนในชุมชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งผลให้เป็น
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ  
การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสฯ  
โดยใช้พลงั “บวร” สร้างการรบัรูแ้ละน�าแนวทางการปฏบัิติ
ตนตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้กับส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาทุกแห่ง ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ชุมชน
คุณธรรม อีกท้ังส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดด�าเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
แบ่งปัน “ตู้ปันสุข” โดยน�าพลัง “บวร” และสภาวฒันธรรม
จังหวัด จัดหาตู้ปันสุขส�าหรับประชาชนในพื้นที่





หน่วยงาน/องค์กร

ผลการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม





 “คุณสมบัติที่ส�ำคัญที่สุดของผู้น�ำ คือคุณธรรม 
แต่กำรจะเสริมสร้ำงคณุธรรมเมือ่คนผูน้ัน้เป็นผูน้�ำแล้ว 
เป็นเรือ่งยำก ฉะนัน้กำรเสรมิสร้ำงคณุธรรมให้เยำวชน
ที่มีแนวโน้มว่ำจะเป็นผู้น�ำในอนำคต จึงเป็นเรื่องที่
สมควรจะท�ำเป็นอย่ำงยิ่ง” 

พลเอก ศรุต นาควัชระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
(จากหนังสือ “การเสริมสร้างคุณธรรมส�าหรับเยาวชนที่จะเป็นผู้น�า 

พ.ศ. ๒๕๕๙”)





หน่วยงาน/องค์กร

 ๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 ๒. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ๓. ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ๔. ธนาคารออมสิน

 ๕. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 ๖. ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 ๗. ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ๘. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 ๙. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

  การทุจริตในภาครัฐ

 ๑๐. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ๑๑. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

  การทุจริตแห่งชาติ

 ๑๒. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ๑๓. ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 ๑๔. ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ๑๕. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ได้ขบัเคลือ่น
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินงานอยู ่ เคียงข ้าง
ความอยูด่มีสีขุของชมุชนและสงัคม ยดึมัน่ใน “อตัถจรยิา” 
ซึ่งเป็นหลักธรรมประการหนึ่งของสังคหวัตถุ ๔ ที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น เอื้อเฟื้อเกื้อกูล สงเคราะห์
ซึง่กนัและกนั ประพฤตใินสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่ มนี�า้ใจ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ โดยร่วมกบัความมีจิตอาสาของบุคลากร กฟผ. 
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับชุมชน
และสงัคมในภาพรวม เช่น การจดัรถดบัเพลงิเพือ่ช่วยระงบั
เหตุเพลิงไหม้ชุมชน การบริจาคสิ่งของ การช่วยดับไฟป่า 
การรับซื้อปาล์มจากชาวสวน การบริจาคเจลอนามัย
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อผลิตอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล สถานี
อนามยั และโรงเรยีนต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ น�าไปใช้ประโยชน์ 
ก่อให้เกิดการบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
และส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนดีขึ้น ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและสังคมว่าเป็นองค์การที่มีคุณธรรม และ
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นที่ประจักษ์ 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้น
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ ้มกัน บนเงื่อนไข
การตดัสนิใจและปฏิบตัทิีม่พีืน้ฐานการใช้ความรูคู้ค่ณุธรรม 
มาเป็นหลักในการด�าเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการ

ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้กลุ่มจุลินทรีย์ทีม่ปีระสิทธภิาพ 
Effective Microorganisms (EM) ในการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดละการใช้สารเคมี 
และมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลผลิตชุมชน โดยแปรรูปให ้เป ็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มีการส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพด้านการผลิตให้มปีระสิทธภิาพ และเพ่ิมช่องทาง
ด้านการตลาดและการจัดจ�าหน่ายให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความรู้ เกิดความสามัคคี 
ลดการใช้สารเคมี มีต้นทุนในการท�าการเกษตรน้อยลง 
ผลผลิตชุมชนมีคุณภาพ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
มากมาย ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

 การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ให้ความส�าคัญกับการธ�ารงวิถีวัฒนธรรมไทย 
ในเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” โดยผู ้ว ่าการ กฟผ.  
ได้ประกาศเจตจ�านงการบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และมีการจัดกิจกรรม
รณรงค์การต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เช่น  
เผยแพร ่นโยบายต ่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง จัดกิจกรรม 
เชงิสญัลกัษณ์ จดักจิกรรมวนัต่อต้านการทุจรติในหน่วยงาน  
เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมและการป้องกันและต่อต้านทุจริต ส่งผลให้
บุคลากรของ กฟผ. ทุกระดับ เกิดความตระหนักและ 
มีจิตส�านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดเป็นกลไก 
เชิงป้องกัน ที่ช่วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การท�างานทกุกระบวนการ ให้มคีณุธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล
และการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติของ กฟผ. ปี ๒๕๖๓ 
เพื่อตอบสนองต่อแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในยทุธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแขง็ในระบบการบรหิาร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ แม้ว่า 
จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่ กฟผ.  
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ เช่น การประชุมและตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ผ่านระบบวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ เน้นการสือ่สารผ่านช่องทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาด�าเนินการ  
ท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น  
จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมาภบิาล กฟผ. เพ่ือเป็นต้นแบบ (Role Model)  
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่น 
ให้ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของ 
กฟผ. รวมทั้งมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรม 
โดดเด่นด้านธรรมาภิบาล ให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
ด้านธรรมาภิบาล กฟผ. และเผยแพร่ให้ได้รับการยกย่อง
ต่อไป 
 นอกจากนี ้ได้จัดท�าคูม่อืต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสรมิให้เกิด
คุณธรรมในหน่วยงาน เช่น คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
คูม่อืจริยธรรมและจรรยาบรรณ และคูม่อืส่งเสรมิองค์การ
คณุธรรมต้นแบบ ซ่ึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัิ
ของ คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหารและผู้ปฏบิติังาน กฟผ. 
สื่อสารข้อมูลด้านธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ กฎระเบียบ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล เว็บไซต์ จัดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ลงนามรับทราบและประเมินการรับรู้จรรยาบรรณ และ
ประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. ร่วมกัน 
ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย และประกาศเจตนารมณ์  
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
ปัญหาที่อยากแก้เป็นความดีที่อยากท�า รวมทั้งจัดท�า
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์การส่งเสริม 

คณุธรรม การด�าเนนิงานดงักล่าว ส่งผลให้บคุลากรของ กฟผ.  
มีคุณธรรม และหล่อหลอมให้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 
ซึ่งจะส่งผลให้ กฟผ. กลายเป็นองค์การที่มีคุณธรรม 
อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณธรรม 
ให้สังคมไทยได้
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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ธนาคารก�าหนดแผนงานรณรงค ์เสริมสร ้าง
พฤติกรรมบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีเป็นเลศิ เพือ่ให้พนกังานเป็นคนด ีคนเก่ง และมคีวามสุข 
ผ่านโครงการต่าง ๆ  อาท ิโครงการเสรมิสร้างศาสนสมัพันธ์ 
โครงการสายด่วนจรรยาบรรณ ธ.ก.ส. การจัดกิจกรรม 
ในวนัส�าคญัทางศาสนา ทัง้ศาสนาพทุธ ครสิต์ และอสิลาม 
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการท�างานของพนักงานและ 
ส่งเสริมการเป็นคนดีโดยยึดหลักศาสนา ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนให้ธนาคารด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่ให้บคุลากรของธนาคารได้ร่วมกนัท�ากจิกรรมทางศาสนา  
และน�าหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการ 
ด�าเนินชีวิต เป็นการรณรงค์เสริมสร้างความสุขในการ
ท�างานของบุคลากร และส่งเสริมการเป็นคนดี ตลอดจน
เป็นการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากร ธ.ก.ส. 
 การด�าเนนิงานดงักล่าวส่งผลให้บคุลากรได้รบัการ
พัฒนาด้านจิตใจ น�าหลักทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ 
ท�าให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติในทางท่ีถูกที่ควร 
คิดด ีพดูด ีท�าดใีนการด�าเนนิชวีติส่วนตวัและในการท�างาน 

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ธนาคารจัดท�าโครงการ ธ.ก.ส. อาสาเพ่ือสังคม 
(BAAC Happy Society) โดยการให้ทุกส่วนงานและ
ทุกสาขาของธนาคาร จัดกิจกรรม โดยเน้นการน�าความรู้ 
เวลา แรงกาย ไปช่วยเหลือชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
มูลนิธิ วัด อุทยาน ฯลฯ (ไม่เน้นการบริจาค) เช่น การทาสี 
รั้วโรงเรียน การขุดบ่อให้ชุมชน การสร้างศาลาให้วัด  
การท�าความสะอาดวัดหรือชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังมีการพัฒนาชุมชนตามแนวทางจิตอาสา ซ่ึงต้องการ
ให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร ธนาคาร
มีความประสงค์จะรณรงค์เสริมสร้างและปลูกฝังจิตส�านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทุกคนเป็นผู ้ ท่ีเอื้ออาทร  
และรู้จักแบ่งปัน เพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้  
และช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม 
“ความสุขจากการให้” (Happy Heart) เป็นการให้ทุกคน 
ร่วมกนับรจิาคเงนิของตนเองเพือ่จดัซือ้ทีน่อนน�า้ มอบให้แก่ 
ผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีเป็นเกษตรกร 
ลกูค้า เกษตรกรทัว่ไป รวมถงึครอบครวั และอดีตพนกังาน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีจิตใจดี  
รู ้จักแบ่งปัน มีความส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนช่วยให้เกษตรกร ลูกค้า มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ธนาคารตระหนักและให้ความส�าคัญกับบุคลากร
ของธนาคาร ให ้เป ็นคนดี คนเก ่ง และมีความสุข 
ในการท�างาน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ท�าให้วิสัยทัศน์ของธนาคารบรรลุผล 
ตามที่มุ ่งหมายซึ่งธนาคารได้เสริมสร้างและปลูกฝังให ้
ทุกคนมีวัฒนธรรมการท�างานที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
ใช้ชีวิตพอเพียงมีส�านึกรับผิดชอบ ยิ้มบริการด้วยใจ และ
ตอบสนองเป็นทมี โดยมกีารรณรงค์อย่างต่อเนือ่งตลอดมา  
อาทิ การรณรงค์ให้บุคลากร ธ.ก.ส. ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
และวันส�าคัญทางศาสนา การจัดประเพณีสงกรานต์  
การจดัทอดกฐนิสามคัคปีระจ�าปี ทัว่ทกุภาคในประเทศไทย 
เป็นต้น
 การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้พนักงานเกิดการ
จรรโลงใจในการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพร
สืบไป

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ธ.ก.ส. ได้ด�าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเน่ือง ผ่านระบบ ธ.ก.ส.  
ทั้ งการขยายเวลาช�าระหนี้  การพักช�าระหนี้และ 
การสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร กลุ ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน SMEs เกษตร ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ส ่วนงานและพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อ 
ช่วยเหลือลูกค้า ประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ 
การจัดกิจกรรมตู้ปันสุข การจัดกิจกรรมผลิตหน้ากาก
อนามัยแจกและใช้เอง เป็นต้น 
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 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมให้กับบุคลากร ดังนี้ ๑) จัดหลักสูตร
ปฏิบัติธรรมให้กับพนักงานที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๔ วัน ๒) จัดหลักสูตรธรรมะสัญจร
พาพนักงานไปท�าบุญ ฟ ังเทศน์ ที่วัดในภาคกลาง 
๓) นิมนต์พระ/ฆราวาส มาเทศน์หรือให้ความรู้ที่ ธปท. 
เพื่ออบรม ท�าสมาธิ อย่างสม�่าเสมอ ๔) เปิดโอกาสให้
พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมตาม
ที่พนักงานต้องการ โดยไม่ถือเป็นการลา ท�าให้พนักงาน
สามารถน�าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อช ่วยเสริมสร ้างสติ  สมาธิ  ในการท�างานให ้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ช่วยคลายความเครยีดจากการท�างาน 
และชวีติส่วนตวั ส่งผลให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑. โครงการ “เข ้า ถึง เข ้าใจ วิ ถีชนบท” 
โดยผู้บริหารและพนักงานได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมท�ากิจกรรมกับชาวบ้าน สามารถ
ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน และความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเข้าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ เข้าใจวิถีชีวิต
ชนบท และเห็นตัวอย่างการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 
รวมทั้งสามารถน�าข้อเท็จจริง ความต้องการ และปัญหา
ของประชาชนในพืน้ทีม่าวเิคราะห์เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ได้ตรงจุดอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
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 ๒. โครงการ Fin. ดี Happy Life!!! โดยเชิญชวน
หน่วยงานทีม่คีวามพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ส่งตัวแทน 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวิทยากรการเงิน
ประจ�าหน่วยงาน หรือ Fin. Trainer ซึ่งจะไปท�าหน้าที่ 
ขยายผลสร้างทกัษะทางการเงนิให้กบัพนกังานในหน่วยงาน 
ต่อ โดย ธปท. ท�าหน้าที่พัฒนาคู่มือการสอน โดยสามารถ
น�าความรู ้จากการอบรมไปขยายผลในหน่วยงานของ
ตนเอง โดยผูม้เีงนิออมเผือ่ฉกุเฉนิเพิม่ขึน้และภาระผ่อนหนี้
ต่อเดือนลดลง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่อง
การเงินส่วนบุคคล มีเป้าหมายและการวางแผนการเงิน  
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น จัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสม  
และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น ท�าให้พนักงาน 
มีทักษะทางการเงินท่ีดี กล่าวคือ มีการวางแผนการเงิน  
ไม่เป็นหนี้เกินตัว และสามารถตัดสินใจทางการเงินได้ 
อย่างเหมาะสม

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดท�าโครงการตู้ปันสุขบริเวณชุมชน ใกล้ ธปท. 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จัดท�าโครงการส่งเสริมคุณธรรมท่ีส�าคัญและ 
ส่งผลต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น การออกมาตรการ 
ช่วยเหลือ SMEs และดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี ้
ภาคเอกชน เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกจิจากโควดิ-๑๙  
ซึ่งมี ๔ มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ ๑ เลื่อนก�าหนด 
ช�าระหนี้โดยไม่ถือเป็นการผิดนัด มาตรการที่ ๒ สนับสนุน
สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน (soft loans) มาตรการที่ ๓  
จัดต้ังกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของ 
การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (BSF) และ
มาตรการที่ ๔ ลดการน�าส่งค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู
ที่เรียกเก็บจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
ทางด่วนแก้หนี้ เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับประชาชนและ
ธุรกิจรายย่อยที่ต้องการปรับปรุงเงื่อนไขการช�าระหนี ้
แต่ยังไม่สามารถตกลงกับสถาบันการเงินได้ ให้สามารถ 
แจ้งความต้องการไปทีส่ถาบนัการเงนิได้อกีครัง้ โดย ธปท. 
จะเป็นตัวกลางประสาน

 ๓. จัดท�าโครงการ Fin. ดี we can do !!! โดยจัด
ประกวดผลงานส่งเสรมิความรูท้างการเงนิทีเ่ปิดโอกาสให้
ครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาคิดค้น และทดลองประยุกต์
ใช้ความรู้ทางการเงินในชีวิตจริง ก่อให้เกิดการบ่มเพาะ 
ให้เกดินกัคดิ นกัปฏิบัตท่ีิสามารถบรหิารจดัการเงนิในชวีติ
ได้อย่างเหมาะสม และมีวินัยทางการเงินท่ีดี ตลอดจน 
สร้างผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาจากรุ่นสู่รุ ่น
อย่างยั่งยืน
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 ธนาคารออมสิน ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑) กิจกรรมส่งมอบ
ของขวัญปีใหม่ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยส่งมอบของขวัญปีใหม่ที่ได้รับ
จากผูม้ส่ีวนได้เสยี จ�านวน ๒๑ กระเช้า เงนิบรจิาค จ�านวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และของใช้จ�าเป็นให้แก่โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคแก่ผู ้ป ่วย
ทหารผ่านศกึทีพ่กัรกัษาตวั ๒) กจิกรรมเพือ่สงัคมอืน่ ๆ  เช่น 
กจิกรรม “ส่งต่อความด ีส่งมอบกระเปาผ้าให้โรงพยาบาล” 

การบรจิาคโลหติให้สภากาชาดไทยทกุไตรมาส การช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น
 โดยผู้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตาม “นโยบายไม่ให้ไม่รับ” ของธนาคาร ทั้งนี้
นอกจากจะสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแล้ว
พนักงานยังได้รับการปลูกฝังให้มีจิตส�านึกและทัศนคติที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
และได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมฟ ื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การจัดการน�้า โดยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้ ๑) สนับสนุนการซ่อมแซมฝายล�าห้วยบง อ�าเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ เพื่อให้ฝายล�าห้วยบงและ
ระบบน�้าหยดสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้เกดิคณุภาพชวีติท่ีดีข้ึน มผีลผลิตทางการเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น น�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน จ�านวนผู้รับ
ประโยชน์ : ประชาชนบริเวณล�าห้วยบง ต�าบลโนนน�า้เกลีย้ง 
อ�าเภอสหัสขันธ์ จ�านวน ๖๗๐ คน ๒) สนับสนุนการ
สร้างแก้มลิงทั้ง ๒ ฝั่งของฝายชะลอน�้าบ้านศรีสวรรค์ 
ต�าบลนางแดด อ�าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
เ พ่ือช ่วยให ้ฝายกักเก็บน�้าในช ่วงฤดูแล ้งได ้มากขึ้น 

ช่วยชะลอน�า้ ลดการกดัเซาะ ชะล้าง และพงัทลายของหน้าดนิ
ในฤดูฝน ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น น�าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 
จ�านวนผูร้บัประโยชน์ : ประชาชนบ้านศรสีวรรค์ ต�าบลนางแดด 
จ�านวน ๙๔๘ คน

ธนาคารออมสิน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมส่งเสรมิการออม “GSB School Tour 
เพื่อเงินออม เติมความฝัน” การให้ความรู้ การวางแผน
การออมเงนิและเทรนดก์ารออมสมัยใหม่ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การออม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้รับ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยการออม มีความรู้ด้านการวางแผน
บริหารเงินและรู ้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
ต่อตนเอง เกิดความรักสามัคคีในหมู ่คณะ ใช้ความรู ้ 
ความสามารถในสิ่ ง ท่ีตนเองถนัดให ้ เกิดประโยชน ์  
โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนนนทบุรี
วทิยาลยั จังหวดันนทบุร ีโรงเรยีนพระแท่นดงรงัวทิยาคาร 
จังหวัดกาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยจัดซื้อเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์
ล้างมือฆ่าเชื้อโรค เพื่อมอบแก่ประชาชนผ่านหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ�านวน ๗๕๐,๐๐๐ ราย
 ๒. กิจกรรม “ออมสินร่วมใจต้านภัยโควิด”  
มอบเงินบริจาค จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสเปรย์
แอลกอฮอล์ จ�านวน ๒,๐๐๐ ชิน้ ให้แก่สถาบนับ�าราศนราดรู
 ๓. กจิกรรม “ตู้กบัข้าวสีชมพูปันสุข” ตู้แห่งการให้ 
ด้วยน�้าใจ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยจัดตั้ง
ตู้กับข้าวสีชมพูปันสุขเพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จ�าเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม -  
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
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 บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส�าคัญของ 
ปตท. และวนัส�าคญัทางศาสนาต่าง ๆ  อย่างสม�า่เสมอ เช่น 
ใส่บาตรพระสงฆ์ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรม
ทอดกฐิน เป็นต้น กลุ่ม ปตท. จัดตั้งชมรมพุทธธรรม 
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติธรรม บ�าเพ็ญทาน รักษาศีล 
และเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจ รวมถึง
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะ
บรรยาย ธรรมะปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
ปตท. และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสุขมากข้ึน อีกทั้ง
เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการ ท�างาน
และการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 กลุ่ม ปตท. เปิดให้ชุมชนโดยรอบสถานีบริการ
น�้ามันเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลางของสถานีบริการฯ เพื่อให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน น�าสินค้าเกษตร อาหาร 
และสนิค้าหตัถกรรม งานฝีมอืท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่
มาจ�าหน่าย รวมถึงคัดเลือกสินค้ามาวางจ�าหน่าย ภายใน
ร้านขายของฝากในสถานีบริการฯ เรียกว่า “มุมไทยเด็ด” 

 นอกจากนี้ ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
พัฒนาพื้นที่คุ ้งบางกะเจ ้าที่ประสบปัญหาเนื่องจาก
การขยายตัวของการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ปตท. โดยมแีผนการพัฒนาขบัเคล่ือน ๖ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการน�้าและ
การกัดเซาะริมตลิ่ง ด้านการจัดการขยะ ด้านการส่งเสริม
อาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาเยาวชน 
การศกึษา และวฒันธรรม มุง่เน้นการท�างานแบบบรูณาการ 
เพือ่ช่วยอนรุกัษ์และพฒันาพืน้ทีคุ่ง้บางกะเจ้าให้เป็นพืน้ทีส่ี
เขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และการ เติบ โตทาง เศรษฐกิ จของคนในท ้องถิ่ น
ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงโครงการ OUR Khung Bang Kachao 
เกิดจากความร่วมมือ ๓๔ องค์กร เป็นโครงการเพื่อสังคม
แบบบูรณาการในรูปแบบ Social Collaboration with 
Collective Impact ทีเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชมุชนทีแ่ท้จริง ให้เติบโต 
แข็งแรง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green 
Growth) โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พฒันา” และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทาง
การด�าเนินงาน และส่งเสริมคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส�าคัญของประเทศต่อไป

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 ได้มีการจัดการประกวดศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้มี
เวทีแสดงความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานแก่ศิลปิน
ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจ  
โดยการประกวดจะยึดหลักแนวคิดการตั้งหัวข้อการ
ประกวดทีส่ามารถดงึทกัษะในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 
ได้ทุกประเภท สามารถสะท้อนแนวคิดที่หลากหลาย 
หรือแตกต่างกันออกไปตามกระแสสังคม รวมถึงเรื่องที่
ผูกพันในวิถีชีวิตและมีคุณค่าทางจิตใจ โดยทาง ปตท. ได้
ต่อยอดการประกวดศิลปกรรม โดยสนับสนุนและผลักดัน
ท�าให้เกดิ “หอศลิป์ ณ บ้านเจ้าพระยา” ซึง่เป็นสถานทีจั่ด
แสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ “สานพลังศิลปะ...สู่ความ
ยั่งยืน” ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ ซึ่งจัดแสดง
ผลงานศิลปกรรมจากโครงการของ ปตท. รวมถึงผลงาน
ศิลปินสาขาต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั่วประเทศ 
เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวดี ๆ สู่สังคม

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 กลุ่ม ปตท. ได้มีการระดมจิตอาสาท�าหน้ากาก
อนามัยจากผ้า แจกจ่ายให้ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจ
เข้าร่วมกจิกรรมจากผู้บริหาร พนกังานและชมุชนเครอืข่าย 
เป็นจ�านวนมาก โดยร่วมกันท�าหน้ากากจากผ้าจ�านวน 
๓,๐๐๐ ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กรมกิจการผู ้สูงอายุน�าไป
กระจายแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ 
 - ผูบ้รหิารสายงานก๊าซธรรมชาติส�าหรบัยานยนต์ 
ของ ปตท. ได้ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19  
หรือ Patient Transportation Chamber ที่วิศวกร
ของ ปตท. ร่วมกันออกแบบและผลิตขึ้นเอง ให้แก่ 
โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ เพื่อสนับสนุนการท�างาน 
ของบคุลากรทางการแพทย์ในการควบคมุการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 
 - ปตท. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ
หุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 หรือ CU-RoboCovid เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท�างาน ลดความเสีย่งจากการติดเช้ือ และ
แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
 - ชมรมพลังไทย ใจอาสา กลุ่ม ปตท. ได้มีการ
บริจาคแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลและสเปรย์ และเงิน 
ช่วยเหลอืหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่สมทบทนุการจดัซือ้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19
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 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยรณรงค์และส่งเสริมการประหยัดทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติ ซึ่งได้ด�าเนินการอย่าง
จรงิจงัและต่อเนือ่ง ซึง่เชือ่มโยงหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในการประหยัด มัธยัสถ์ โดยมีกระบวนการคิด 
ได้แก่ 
 ๑. มีการก�าหนดวางแผนด�าเนินงาน
 ๒. สร้างจิตส�านึกภายในองค์กร
 ๓. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 ๔. การจัดการของเสีย
 ๕. การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
 ๖. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 โดย สช. ได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-๑๙ 
โดยเห็นว่าสถานการณ์วิกฤตของประเทศจากภัยดังกล่าว  
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาคียุทธศาสตร ์
ด้านสุขภาพ เช่น สปสช. สสส. สวรส. สรพ. สพฉ. สช. 
และด้านสังคม เช่น พอช. ThaiPBS องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ 
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่  จับมือ 
รวมพลังแสดงบทบาทร่วมรับผิดชอบ และสนับสนุน 
ช่วยมาตรการของรัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพใน
การรบัมอืกบัการระบาดของเชือ้ไวรสัฯ ด้วยการบรูณาการ 
ภารกิจ เคร่ืองมือ และทรัพยากรของแต่ละองค์กร 
เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนบทบาทของภาคีเครือข่าย 
ในพืน้ทีไ่ปหนนุช่วยหน่วยงานภาครฐัและชมุชนให้ร่วมกัน 
ขับเคลื่อนยกระดับการรับรู ้และการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชน เปลีย่นจากประชาชนทีต่ืน่ตระหนก เป็นพลเมอืง 
ที่ตื่นรู้และตระหนักในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม 
และมส่ีวนร่วมในการหนนุช่วยมาตรการต่าง ๆ  ของภาครฐั  
ในการสู ้ภัยโควิด-๑๙ เพราะการรับรู ้  และบทบาท 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด 
ที่จะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤต

 อีกทั้ง ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียว (Green office) ระดับดีมาก  
(เหรียญเงิน) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
และพนักงาน สช. ได้รับการปลูกฝังการประหยัด มัธยัสถ์ 
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ได้แก่ การแยกประเภทขยะ
ได้ถูกต้อง การประหยัดไฟฟ้า สามารถลดการใช้ไฟฟ้า 
ลงได้ ๓% การประหยัดการใช้น�้า น�าน�้าที่เหลือจาก 
การจัดประชุมไปรดน�้าต้นไม้ การน�ากระดาษใช้แล้ว 
น�ากลับมาใช้ใหม่โดยน�ากระดาษห่อ A๔ น�ามาพับ 
เป็นถุงกระดาษใช้ใส่ของได้ รณรงค์การใช้ถุงผ้าไปตลาด  
การจัดประชุมด้วยการเสิร ์ฟอาหารจานเดียวเพ่ือลด 
การเกิดขยะ การซื้อสินค้าของอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ท�าให้ลดภาระสิ่งแวดล้อมได้
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 ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรม ปฏิทินเก่าเราขอ ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนบุคลากรของส�านักงาน กสม. บริจาค
ปฏิทินตั้งโต๊ะที่ผ่านการใช้แล้ว เพื่อรวบรวมปฏิทินที่ได้
น�าไปบริจาคให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
ส�าหรับท�าบัตรค�า และสื่อการสอนอักษรเบรลล์ โดยการ
น�าหลักธรรมทางศาสนา สังคหวัตถุ ๔ ในเรื่อง ทาน คือ 
การให้ การสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือผู ้อื่นด้วยการ

ให้สิง่ของทีต่นมใีห้แก่ผูท้ีต้่องการ ผูข้าดแคลนหรอืผูเ้ดอืดร้อน
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
บคุลากรในส�านกังาน กสม. มจีติส�านกึสาธารณะ ตระหนกั
ถึงการมีจิตใจเอ้ือเฟื ้อและแบ่งปันให้กับผู ้ด้อยโอกาส
ในสังคม ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดักจิกรรม สขุเตม็อิม่ จดับรกิารอาหารมือ้กลางวนั
แบบบริการตนเองให้กับบุคลากรของส�านักงาน กสม. 
แบบไม่มุ่งหวังผลก�าไร ในราคาอิ่มละ ๒๕ บาท ตักทาน
ได้จนอิ่ม โดยให้น�าภาชนะมาใส่อาหาร เพ่ือลดและเลิก
การใช้กล่องโฟม และถุงพลาสติก ส่งเสริมให้เกิดการน�า
หลักความพอเพียงมาใช้ในการด�าเนนิชวีติและการท�างาน 
เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังได้พบปะพุดคุยกัน 
และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ให้กับบุคลากร
ของส�านักงาน กสม.

ส�านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมการเข ้าร ่วมงานพิธีในวันส�าคัญ  
เชิญชวนและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดส�านักงาน กสม. 
เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีในวันส�าคัญต่าง ๆ ที่หน่วยงาน 
จัดขึ้นเองหรือกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดข้ึน เช่น  
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จัดงานวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๙ ปี  
พธิถีวายสตัย์ปฏิญาณเพือ่เป็นข้าราชการท่ีดฯี และเข้าร่วม 
พิธีท�าบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส�านักงาน กสม. เข้าร่วมงาน
พิธีในวันส�าคัญต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และด�ารงรักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม อันจะส่งผลให้บุคลากรของ
ส�านกังาน กสม. มคีวามสามคัค ีรกัและผกูพนัองค์กรยิง่ข้ึน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 จดัโครงการเยาวชนคนรุน่ใหม่ใส่ใจและยนืเคียงข้าง 
สทิธมินษุยชน (Youth Standing Up for Human Rights)  
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนับสนุนสังคม
คุณธรรมภายใต้โครงการดังกล่าว คือ
 - การจัดกจิกรรมประกวดแนวคดิและแผนงาน
เพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อ 
“สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)” โดยการรบัสมัคร
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่
สามารถน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั
ของตนเองได้อย่างมีความสุข เกิดนวัตกรรม
 - การส ่ ง เสริมการ เคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยค�านงึถงึบรบิทของสงัคมและวฒันธรรมของสงัคมไทย 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙
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 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ ได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จ
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จดักจิกรรม “ท�าบญุเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี 
ของการจัดตั้งส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สขุภาพ” ในวนัศกุร์ที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โดยมกีจิกรรม
ที่เจ้าหน้าที่ด�าเนินการร่วมกัน คือ สักการะหอพระพุทธ 
ไหว้ศาลตายาย ท�าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และ
ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ 
สสส. เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๓๐ คน และยังไม่พบว่า
เกดิข้อร้องเรยีนเจ้าหน้าท่ี สสส. ประพฤตตินไม่เป็นไปตาม
หลักจริยธรรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส�านกังานกองทุนจดัให้มกีจิกรรม “สสส. จติอาสา
ต้อนรับปีใหม ่” ในวันพุธที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย
 ๑. สถานีชวนน้องขยับ ณ ศูนย ์พัฒนาเด็ก
ก ่ อนวั ย เรี ยนชุ มชนหมู ่ บ ้ านพัฒนาซอยสวนพลู 
โดยเจ้าหน้าที่ สสส. ร่วมกันจัดบอร์ดในห้อง ท�ากิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมสื่อสร้างจินตนาการ 
เป็นต้น 
 ๒. สถานีช�าระใจให ้สะอาด ณ วัดปริวาส 
โดยเจ้าหน้าที่ สสส. ร่วมกันท�าความสะอาดบริเวณวัด 
และจัดมุมหนังสือ เป็นต้น 
 ๓. สถานีเสียงจากหัวใจ ณ โรงเรียนโสตศึกษา
ทุ่งมหาเมฆ โดยเจ้าหน้าที่ สสส. ร่วมกันตกแต่งสมุดท�ามือ 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ และเกมอุกกาบาต เป็นต้น 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร�างเสริมสุขภาพ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ ประกอบด้วย
 ๑. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
โดยจัดตั้งโต ๊ะหมู ่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าขาวทั่วอาคาร 
ศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 
และพลังของแผ่นดิน ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
และเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ สสส. แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 
ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
 ๓. กจิกรรมประดบัธงชาตคิูก่บัธงพระนามาภไิธย 
ส.ท. พระฉายาลกัษณ์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 
ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับ 
ผ้าสีเหลืองทั่วอาคารศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 สสส. ได้ด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนสังคมคุณธรรม
ในมิติของความเอื้ออาทร และแบ่งปัน ประกอบด้วย  
๑) สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 
ระดับชาติ “ไทยรู้สู้โควิด” ๒) สนับสนุนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ร่วมกับภาคี 
เครือข่ายในพื้นที่ ในการก�าหนดแผนสู ้ภัยโควิด-๑๙  
ระดับอ�าเภอ ๓) สนับสนุนสภาผู้น�าชุมชนในการป้องกัน
และรบัมอืการระบาดของโควดิ-๑๙ จ�านวน ๓๗๖ หมู่บ้าน 
ใน ๔๖ จังหวัด ๔) จัดท�าชุดอุปกรณ์สู ้ภัยโควิด-๑๙  
ซึ่งประกอบด้วย คู่มือความรู้เรื่องโควิด-๑๙ และการดูแล
ตนเองส�าหรับกลุ่มเสี่ยง แอลกอฮอล์ล้างมือ ปรอทวัดไข้ 
หน้ากากอนามัย ให้กับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิด
การระบาดของโควิด-๑๙ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
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 ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมการท�าบุญ ตักบาตร และกิจกรรม
พลังอาสา ชาว ป.ป.ท. ซึ่งบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. 
ได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมในจิตใจของบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท.

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดกิจกรรมลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้า
โดยการปิดอุปกรณ์ที่ไม่จ�าเป็นในช่วงกลางวัน และ
การรณรงค์ให้ใช้จาน/ชาม จากวัสดุธรรมชาติ แทนโฟม 
และพลาสติก โดยส�านักงาน ป.ป.ท. ลดค่าใช้จ ่าย
ในการจัดซื้อกระดาษ และลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน และ
ท�าให้บุคลากรของ ส�านักงาน ป.ป.ท. มีความตระหนักถึง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
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การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยบุคลากรของส�านักงาน 
ป.ป.ท. ได้ร่วมกันจัดท�ากระจังหน้า หรือเฟซชิลด์ (Face 
Shield) มอบให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลของรัฐที่คลาดแคลน รวมทั้งเปิดรับบริจาค
ส่ิงของจากบคุลากรภายในส�านกังาน ป.ป.ท. และบคุลากร
ภายนอก เพื่อจัดสรรของใช้ที่จ�าเป็นและเงินช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยโควิค-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 มีการรณรงค์ให้สวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร ์  
โดยบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมใส่ชุดผ้าไทยมาท�างานมากข้ึน ซึ่งเป็นการด�ารง
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย
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 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ขับเคลื่อน
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ด้านหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จดัโครงการอบรมศึกษาและปฏบิตัธิรรม “พฒันาจติ
เพื่อชีวิตที่สมดุลตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
รุน่ที ่๓ โดยมผีูเ้ข้าร่วมซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน 
กปร. และประชาชนจากชมุชนพืน้ทีโ่ดยรอบทีต่ัง้ส�านกังาน 
กปร. สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั 
อาทิ
 - การน�าหลักธรรมค�าสอนทางศาสนาและ
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปปรบัใช้ในการท�างาน
และการด�าเนินชีวิต
 - การปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ
 - การฝึกสมาธเิพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 รณรงค์ให้บุคลากรส�านักงาน กปร. แต่งกายด้วย
ชดุผ้าไทยทกุวนัองัคารและวนัพฤหสับดี เพ่ือเป็นการรกัษา
วัฒนธรรมไทย ซ่ึงบุคลากรส�านักงาน กปร. ตระหนักถึง
ความส�าคญัในวฒันธรรมไทยเพิม่มากขึน้ และเป็นส่วนหนึง่ 
ในการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านช่องทางเสียงตามสาย โดยเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน กปร. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่
เสียงตามสาย (จัดท�าบทความและการอ่านบทความ 
เพื่อกระจายเสียง) เผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
และหน้าจอ Desktop ของบุคลากรในส�านักงาน กปร.  
ทุกคน รวมถึงการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Video Wall ณ ห้องโถง ส�านักงาน กปร. ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยหัวข้อ 
ในการเผยแพร่จะเป็นหัวข้อท่ีสอดคล้องกับประเด็น 
ในสงัคมปัจจบุนั อาท ิเรือ่งธรรมะจากไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
เรื่องชีวิตวิถีใหม่กับทางสายกลาง เป็นต้น
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 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติแห่งชาต ิได้ขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิ
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส�าคัญ
ทางศาสนา เช่น กจิกรรมการถวายปัจจยัร่วมท�าบญุกบัชมรม
ปฏบิตัธิรรม ส�านกังาน ป.ป.ช. ในเทศกาลวนัอาสาฬหบชูา
และวนัเข้าพรรษา ณ วดัสงัฆทาน จงัหวดันนทบรุ ีกจิกรรม
การปฏิบัติธรรม และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายชุดผ้าไตร
และชุดสังฆทาน จ�านวน ๑๖ ชุด เนื่องในวันมาฆบูชา 
ณ วัดถ�้าสาลิกา จังหวัดนครนายก ถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วดัชมุพลนกิายารามราชวรวหิาร ต�าบลบ้านเลน 
อ� า เ ภอบา งปะอิ น  จั ง ห วั ดพ ร ะนครศ รี อ ยุ ธ ย า 
ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ๒. การให้ความรูผ่้านการฝึกอบรม หรอืการพฒันา
ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
หรือการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
โดยสอดแทรกในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการส�านักงาน ป.ป.ช. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับกลาง รุ่นท่ี ๑๐ - ๑๑ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง 
(นบก.) รุ่นที่ ๔ และโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระดบัสงู 
(นยปส.) รุ ่นที่ ๑๑ ส่งผลให้บุคลากรมีความเข้าใจ
ในหลักธรรมค�าสอนทางศาสนามากข้ึน มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีทัศนคติเชิงบวก
ในการปฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

ส�านักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การด�าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีการ
สอดแทรกในหลกัสตูรต่าง ๆ  เช่น ๑) การบรรยายให้ความรู้ 
เรื่อง “การพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้วยหลัก
ธรรมาภบิาล/บรรษทัภบิาลบนฐานหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง” 
ในโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) 
รุ ่นที่  ๑๑ เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติ
เป ็นวิทยากรบรรยาย ๒) กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ส่งผลให้
บุคลากรมีความเข้าใจในการด�ารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจในการน�าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 การด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย รวมถึงสถาบันฯ หลักของชาติ 
ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมที่ส�านักงาน ป.ป.ช. ด�าเนินการ  
เช่น ท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จัดพิธีถวาย
พระพรชยัมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 
พระ เจ ้ าอยู ่ หั ว  เนื่ อ ง ใน โอกาสมหามงคล เฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สักการะ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อความเป็น 
สริมิงคลในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งใหม่ของกรรมการ ป.ป.ช  
และกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาส�านักงาน ป.ป.ช.  
๒) กจิกรรมทีส่�านกังาน ป.ป.ช. ส่งบคุลากรไปเข้าร่วม เช่น 
กิจกรรมวางพวงมาลา น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ์ไทย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  

เพือ่ถวายพระราชกศุลและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระมหากษัตริย์ไทย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  
และการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งผลให้บุคลากร 
เห็นความส�าคัญของการด�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย 
และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเกิดความซาบซึ้งใน
พระมหากรณุาธคิณุนานปัการของสถาบันพระมหากษตัรย์ิ
ที่ทรงปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ได้รบัผลกระทบ โดยในช่วงแรกทีม่มีาตรการ Lock down 
จ�าเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่ก่อให้เกิดการ 
รวมตัวของคน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินการ  
เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียนหรือการศึกษาดูงาน  
เปลี่ยนเป็นเรียนผ่านระบบ E-learning ในส่วนระยะ
ประกาศพ้นระยะเวลาการ Lock down จึงเริ่มมีการ 
จัดกิจกรรมขึ้นใหม่ โดยให้ความส�าคัญกับมาตรการ 
เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เช่น  
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ฝ ึกอบรม การเว้น 
ระยะห่างระหว่างที่นั่ง การจัดสถานที่อบรมที่มีพื้นที่ 
กว้างขวางไม่คับแคบ ฯลฯ
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 ส�านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขับเคล่ือน
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดกิจกรรมสวดมนต ์และปฏิบัติจิตภาวนา
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินน�าหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และมีสมาธิในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส�านักงานผู�ตรวจการแผ่นดิน

ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต (พระยาบันลือต�าบลคุณธรรม พหุวัฒนธรรม) 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐน�าหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล อีกทั้งประชาชนได้รับการบริการจาก
เจ้าหน้าทีข่องรฐั ด้วยความเป็นธรรมตามหลกัธรรมาภบิาล
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมท�าบุญเนื่องในวันสถาปนาส�านักงาน 
กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และรณรงค์ให้ 
เจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
ผูต้รวจการแผ่นดนิเลง็เหน็ความส�าคญัของวถิวีฒันธรรมไทย

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
 ๑. จัดท�าหน้ากากใสป้องกันละอองเชื้อโรค  
(Face Shield) มอบให้แก่กรมการแพทย์ จ�านวน ๒,๐๐๐ ช้ิน  
เพื่อสนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์
 ๒. จัดหาอุปกรณ์ที่จ�าเป ็นในการด�ารงชีวิต 
ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดโรคโควิด-๑๙ ให้แก่เครือข่าย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และประชาชนทั่วไป เช่น สเปรย์
แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เป็นต้น
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 ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ได้ขบัเคล่ือน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก ่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ทุกส�านักในสังกัดส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎรได้แต่งตั้งคณะท�างานรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม การจัดตั้งชมรม STRONG องค์กรพอเพียง
ต้านทุจริต จัดบรรยายธรรม จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
จดักจิกรรมท�าบญุตกับาตร จดักจิกรรมสวดมนต์ทกุวนัศกุร์ 
การท�าบุญรูปแบบต่าง ๆ จัดท�าสื่อรณรงค์ส่งเสริมต่าง ๆ 
จัดรายการเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่งออกอากาศทางสถานี
วิทยุและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมีโครงการ ดังนี้

และเผยแพร่สื่อรณรงค์ต่าง ๆ เช่น เพลงรณรงค์คุณธรรม 
ต่อต้านการทุจริตและค่านิยมองค์กร น�้าดื่มที่ติดฉลาก
ค่านิยมองค์กร และป้ายรณรงค์
 ๓. โครงการฝ ึกอบรมผู ้ น� าการขับ เคลื่ อน
จริยธรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรต้นแบบที่มีอยู่
ในแต่ละหน่วยงานเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนคณุธรรม
ในหน่วยงาน 
 ๔. จัดโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างจิตส�านึกที่ดี
ในการปฏิบัติ ราชการด ้วยความซื่อตรงต ่อหน ้าที่
ผ่านกจิกรรมบรรยายให้ความรูแ้ละศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์
ต้านโกง นอกจากนี้ มีการคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร

 ๑. โครงการบรรยายธรรมเนื่องในวันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และบรรยายธรรมทางศาสนาคริสต์
และศาสนาอสิลาม พร้อมท้ังเผยแพร่หลกัธรรมทางศาสนา 
ภาพกิจกรรมเชิงธรรมะ/บทความคุณธรรม/อินโฟกราฟิก 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์คุณธรรม
คนสภา Group Page On Facebook ของส�านักพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น
 ๒. โครงการสร ้างเสริมจริยธรรมน�าทีมงาน
ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ (ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติ) เน้นน�าหลักธรรมมาสร้างความดีแบบ
ระเบดิจากข้างใน โดยให้หน่วยงานภายในก�าหนดปฏญิญา
ความดีของหน่วยงาน อันน�ามาซึ่งค่านิยมองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการสงักดัรฐัสภา มกีารจดัท�า
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ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 มีการสอนเรื่องการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงาน เช่น การเกษตร 
การท�าหน้ากากอนามัย เป็นต้น การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการเสริมสร้าง 
ดุลยภาพชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้บุคลากรมโีอกาสศกึษาเรยีนรูจ้าก
การรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง มุ่งเน้นการบริหาร 

การเงินเพื่อความพอเพียง การมีทักษะชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง 
ในเรื่องใกล้ตัวและสามารถท�าได้ง่ายในชีวิตประจ�าวัน  
เช ่น การท�าอาหาร การท�าของใช้จากวัสดุเหลือใช้  
การจัดสวนขวด การท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การท�าสบู่
เหลวสมุนไพร เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากร
เรยีนรูห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงผ่าน e-Learning

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิประเพณวีฒันธรรมไทย 
ในเทศกาลส�าคัญของไทย และวันส�าคัญทางศาสนา เช่น 
แห่เทียนพรรษา สงกรานต์ เป็นต้น การสวมใส่ผ้าไทย 
ทุกวันศุกร์ ตู้ปันสุข ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมีน�้าใจ 
ความถ้อยทีถ้อยอาศัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งเสริม 
การเคารพผู ้ใหญ่ ตามวิถีไทยท่ีต้องอ่อนน้อมถ่อมตน 
ต่อผู้อาวุโส และเผยแพร่คลิปวีดิโอรณรงค์ส่งเสริมค่านิยม 
องค์กร เป็นต้น จัดบรรยายธรรมของแต่ละศาสนา และ
โครงการธรรมศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างจิตส�านึก 
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
วัฒนธรรมไทย เผยแพร่สื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมไทย (มีจิตบริการ สมาน
สามัคคี มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือหลักพอเพียง) ส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
มีการน�าไปใช้จริงในชีวิตประจ�าวันและการด�าเนินชีวิต  
รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน ปัญหา
ในการท�างานลดลง เนื่องจากทุกหน่วยงานมีการก�าหนด 

ความด ีและข้อตกลงหรอืปฏญิญาคณุธรรมทีเ่ป็นพนัธะสญัญา 
ร ่วมกันจากป ัญหาที่อยากแก ้  ความดีที่ อยากท�า  
ซึ่งมีการติดตามผลการด�าเนินโครงการต่าง ๆ ของส�านัก
พัฒนาบุคลากร การประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  
รวมทั้งจากการรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรมีการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
โดยเปล่ียนแปลงมาเป็นรูปแบบออนไลน์ น�าเทคโนโลย ี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วย
ตนเองทาง e-Learning มากขึน้ มกีารเผยแพร่และรณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางสถานีวิทยุ
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เว็บไซต์ Group Page On  
Facebook เป็นต้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเผยแพร่ 
ส่ือรณรงค์ต่าง ๆ มากขึ้น มีการพัฒนาส่ือที่น่าสนใจ 
เช่น เพลงรณรงค์คุณธรรม น�้าดื่มที่ติดฉลากรณรงค ์
ค่านิยมองค์กร ป้ายรณรงค์ส่งเสริม คลิปวีดิโอ การจัด 
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน รวมถึงการประชุมของ 
คณะกรรมการ/คณะท�างานรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 
ที่ปรับลดลง และในการจัดกิจกรรมก็ค�านึงถึงระยะห่าง 
ทางสงัคม มกีารจ�ากดัจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม แต่ยงัคงไว้
ซึ่งเป้าหมายเดิม คือ การสร้างสังคมคุณธรรมในส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ขับเคลื่อน
แผนแม ่บทส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  ฉบับที่  ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีผลส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้ประกาศเจตจ�านง
สุจริตในการบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ด้านความ
โปร่งใส ๒) ด้านความพร้อมรับผิด ๓) ด้านปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๔) ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ๕) ด้านคณุธรรมการท�างานในหน่วยงาน
น้ัน โดยน�าหลกัทศพธิราชธรรมมาเป็นกรอบพืน้ฐานในการ
ก�าหนดเจตจ�านงสุจริต ดังนี้ หลักของศีล (ศีล ๕) หลักการ
ไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) หลักความซื่อตรง (อาชวะ) 
และหลักความเที่ยงธรรม (อวิโรธนะ) ซึ่งเป็นการตั้งตน
ให้ตรงต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนหรือ
เอาทรัพย์หรือประโยชน์ทางราชการ หรือน�าเอาของ
ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตวั หรอืน�าไปเอือ้ประโยชน์ให้ญาติ
พีน้่องเพือ่นพ้อง รวมทัง้มคีวามเทีย่งธรรมในการพจิารณา
ความดคีวามชอบของบคุลากรและสร้างความยัง่ยนืให้เกดิ
เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติตนของบุคลากร ซึ่งได้ร่วมกัน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ๕ ข้อ ดังนี้ สามัคคีมีวินัย สุจริต
โปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งการสภาสัมฤทธิ์ 
ทั้งนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีกระบวนการอบรม 
ฝึกฝนบคุลากรให้ยดึมัน่ในระบบคณุธรรม โดยการส่งเสรมิ
ให้มีการรับฟังการบรรยายธรรม มีการสวดมนต์และฝึก
ปฏิบัติสมาธิ ดังน้ี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท�างาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หลกัสตูรวทินัตสาสมาธ ิกจิกรรมหลกัสตูรสมาธชิัน้สงู โดย
ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ (หลวงพ่อวิริยังค์ 
สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล รวมท้ังส่งเสริมให้หน่วยงาน
ในสังกัดจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาของส�านัก

วิชาการ ทุกวันจันทร์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ยงัจัดให้มกีารบริจาค (การสละประโยชน์ในตน) ให้แก่ผู้อืน่
ที่เดือดร้อน อาทิ ท�าบุญ ถวายภัตตาหารเพล ร่วมบริจาค
ส่ิงของและรับฟังบรรยายธรรมจากหลวงพ่ออลงกต 
วัดพระบาทน�้าพุ การบริจาคโลหิต จ�านวน ๔ ครั้งต่อปี 
กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
จ�านวน ๑๓ ครั้ง จัดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
กิจกรรมการเพิ่มและพัฒนา EQ ด้วยหลักธรรมเพื่อเสริม
สร้างประสิทธิภาพการท�างาน โดยการน�าหลักศาสนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยหลักฆราวาสธรรม ๔ และ
สังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 ผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ บุคลากรมีความซ่ือสัตย์ 
โปร่งใส จนส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาได้รบัรางวลัองค์กร
ต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากส�านักงาน 
ป.ป.ช. และได้รับรางวลัการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัล
องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับต้น
และรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” 
ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

 ได้มุ ่งมั่นให้บุคลากรตระหนักถึงการพึ่งตนเอง 
และความพอเพียงตามหลักพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาด�าเนินการภายในส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยการอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและให้น�ามาใช้ภายในชีวิตประจ�าวัน ภายใน
ครอบครัวและส�านักงานฯ ดังนี้ จัดอบรมและศึกษา
ดูงานองค์กรต้นแบบที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร  
ณ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จ�ากัด ซึ่งมีจุดเด่น
เรื่องและได้รับรางวัลด้านการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงจากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลชนะเลิศผล
งานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและย ่อม จากส�านักงาน
พิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก 
พระราชด�าร ิ(กปร.) พร้อมท้ังจดัท�าเจลแอลกอฮอลล้างมอื 
เพื่อใช้ภายในองค์กรและครอบครัว จัดท�าหน้ากาก
พลาสติก (Face Shield) เพื่อป้องกันโรคระบาด รวมทั้ง 
จัดท�าน�้ายาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์
 ผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ บุคลากรตระหนักถึง 
การพึ่งตนเองและมีความสามัคคีจนส�านักงานเลขาธิการ
วฒิุสภา สามารถลดการใช้สารเคมสีงัเคราะห์ประเภทน�า้ยา
ล้างจาน ล้างห้องน�้า ท�าความสะอาดพื้นและน�้ายาซักผ้า 
ทีใ่ช้ในการท�าความสะอาด ท�าให้ประหยดัเงนิงบประมาณ
ในส่วนดังกล่าวเนื่องจากไม่ต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทาง
เคมีภัณฑ์ด้านความสะอาดต่อไป

ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดกิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
“การท�าบุญเลี้ยงพระ” วันขึ้นปีใหม่ ธ�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ความเป็นไทยโดยการแต่งกายผ้าไทย จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้บุคลากรภายในส�านักงานแต่งกายด้วยผ้า
ไทยทุกวันศุกร์ รวมท้ังร่วมจัดกิจกรรมถือถุงผ้า สวมซิ่น  
หิ้วปิ่นโต หมายถึง การร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยลดการ
ใช้ถงุพลาสตกิ กลบัมาถอืถงุผ้า และใช้ป่ินโตแทน พร้อมท้ัง 
หิ้วปิ่นโตไปถวายพระท�าบุญร่วมกัน นอกจากนี้ ยังรณรงค์ 

วัฒนธรรมองค์กรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
“สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา  
มุ ่งงานสภาสัมฤทธิ์” โดยมุ ่งเน้นให้เป็นวิถีปฏิบัติของ
บุคลากรเพื่อธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นคนมีความรู้คู่คุณธรรม
 ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นท�าให้บุคลากรตระหนักถึง
ความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่
ผ้าไทยและการท�าบุญใส่บาตร เพื่อท�านุบ�ารุงศาสนาและ
เศรษฐกิจฐานราก

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้จดัท�าแผนป้องกัน 
ภายในและบรจิาคช่วยเหลือสังคมภายนอก เน้นการส่งเสรมิ 
หลักสามคัคธีรรมและการแบ่งปันตามหลักทศพิธราชธรรม 
(ทาน คือการให้) อาทิ การน�าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
เพื่อสุขภาพ หน้ากากพลาสติก (Face Shield) แจกจ่าย
แก่ผู้ขาดแคลนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) นอกจากนี้ยังจัดท�าโครงการตู้ปันสุข ร่วมกัน
รณรงค์ให้น�าข้าวสารอาหารแห้ง สิ่งของจ�าเป็นมามอบให้
ประชาชน โดยการใส่ตู้ซ่ึงจัดต้ังไว้ริมถนนหน้าส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยหมุนเวียนกันน�าสิ่งอุปโภคบริโภค
มาใส่ไว้บริการประชาชน เน้นการฝึกสติ สมาธิ เพื่อให้ลด
ความวิตกกังวล และความเครียดของข้าราชการ ด้วยการ 
จัดกิจกรรมการเพ่ิมและพัฒนา EQ ด้วยหลักธรรม 
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างาน โดยการน�า
หลักศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและเน้นการส่งเสริม 
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ พึ่งตนเองและประหยัด
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 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิได้ขับเคลือ่นแผนแม่บท
ส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 
มีผลแห่งความส�าเร็จที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 ด้านหลักธรรมทางศาสนา 

 จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
ส�าหรับข้าราชการต�ารวจต่อศาสนิกชนต่าง ๆ โดยได้
เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการจัดท�าแนวทาง
การปฏิบัติดังกล ่าว โดยการประสานความร ่วมมือ
ในการพิจารณาทบทวนองค์ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือทุกภาคส่วนผสานพลังในการขับเคลื่อนมีทิศทาง

และเป็นองค์รวมในการสร้างสงัคมสนัตสิขุและปลอดภยัทีส่ดุ 
และจัดโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพข้าราชการต�ารวจ บช.ศ. ระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ - สงิหาคม ๒๕๖๓ ซึง่เหน็ได้ว่ามกีารปฏิบัติงาน
เป็นรูปธรรมสร้างความน่าเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
ให้แก่หน่วยงาน อีกท้ังยังได้เผยแพร่คู ่มือเสริมสร้าง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต�ารวจ กองบัญชาการศึกษา ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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ด้านวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 

 จัดโครงการอบรมสัมมนาป้องกันและปราบปราม
การทจุรติและส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมของ ตร. ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยกองบัญชาการศึกษา ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ได้จัดส่งข้าราชการต�ารวจเข้าร่วมสัมมนา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยงานต่อไป
 อีกทั้งยังได้ด�าเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยในสังกัด  
เรื่องแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน 
และข้าราชการต�ารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต� ารวจ ประจ�าป ี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่มหีนงัสอื ตร. ท่ี ๐๐๓๔.๑๗๒๙ 
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด ตร. ด�าเนินการตามแนวทางการปฏิบั ติ 
ในการสรรหาและคดัเลอืกหน่วยงานและข้าราชการต�ารวจ
ที่ประพฤติดีเยี่ยมฯ ทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการต�ารวจ
ในสังกัดใช้มาตรการป้องกันจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ร่วมใจต้านภัย Covid-19 โดยข้าราชการต�ารวจ 
ร่วมกนัท�าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร และพืน้ทีท่�างาน 
ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และปฏิบัติ
ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) และมีเจ ้าหน้าที่ เวรประจ�าหน่วยงาน
ราชการ ให้กับข้าราชการต�ารวจและประชาชนตรวจสอบ 
ก่อนเข้ามาในสถานท่ีหน่วยงานราชการ เพ่ือยกระดับ 
ในการป้องกันความปลอดภัยอย่างทั่วถึง





 “มนุษย์มีควำมสำมำรถที่ ไร้ขีดจ�ำกัด หำกมี
ควำมสุขในกำรท�ำงำน มีควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิต  
เขำก็จะสำมำรถใช้ศักยภำพของเขำได้อย่ำงเต็มที ่
ในกำรท�ำงำน” 

นายจรูญ ศิริสรณ์
กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ�ากัด 

(จากหนังสือ“องค์ความรู้ ๒๐ องค์กรต้นแบบคุณธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”)
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แนะน�าเว็บไซตคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 เว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อเป็น
ประโยชน์ส�าหรบัหน่วยงานและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้ามาเยีย่มชม ศกึษาข้อมลู รวมทัง้รบัทราบข่าวสารประชาสมัพนัธ์
การด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ โดยภายในเว็บไซต์ได้จัดสรรพื้นที่
ข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ ๗ หัวข้อ ประกอบด้วย 
  เกี่ยวกับหน่วยงาน  เป็นมุมที่รวบรวมความเป็นมาของคณะกรรมการ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบ
และอ�านาจหน้าที่ การจัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตาม
กลไกการด�าเนินงาน และท�าเนียบบุคลากรของส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  ระเบียบ/ค�าสั่ง  ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเรียกดูกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ค�าสั่งคณะกรรมการ มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
ในการประชุมแต่ละครั้งที่ผ่านมา 
  ข่าวสาร เป็นพื้นที่ส�าหรับ “แชร์” ผลการด�าเนินงาน ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และยังมีบทความ สาระ
น่ารู้ และสื่อกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
  คลังข้อมูล  แหล่งดาวน์โหลดหนังสือ e-book และคลิปดี ๆ  มากมาย จุดประกายความคิดน�าไปต่อยอดกับ
หน่วยงานให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของคณุธรรม อกีทัง้ยงัมปีระมวลภาพกจิกรรมต่าง ๆ  และในส่วนนีย้งัเป็นทีเ่ผยแพร่
เอกสารส�าคัญ อาทิ แบบฟอร์มรายงานผล และหนังสือขอความร่วมมือด�าเนินการต่าง ๆ  เป็นต้น
  ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม เราได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจากหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายมาจัดท�าเป็นฐานข้อมูล อาทิ หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และแหล่งเรียนรู้
การส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการฯ ของกระทรวง จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ที่ร่วมขับเคลื่อน ตลอดจนเอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
  ปฏิทินกิจกรรม อัพเดตกิจกรรมและการประชุมต่าง ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Link เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยสามารถเพิ่มเติมและขยาย
เครือข่ายเพื่อให้เชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

www.nmpc.go.th
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ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินกิจกรรม
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แนะนำเว็บไซตคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติแนะนำเว็บไซตคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

เกี่ยวกับหนวยงานเกี่ยวกับหนวยงาน
ความเปนมาความเปนมา องคประกอบองคประกอบ

อำนาจหนาที่อำนาจหนาที่ แผนแมบทฯแผนแมบทฯ
คณะกรรมการคณะกรรมการ อนุกรรมการอนุกรรมการอนุกรรมการ

โครงสรางโครงสราง โลโกคุณธรรมโลโกคุณธรรมโลโกคุณธรรม

ระเบียบ/คำสั่งระเบียบ/คำสั่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการคำสั่งแตงตั้งอนุกรรมการ

มติคณะรัฐมนตรีและที่เกี่ยวของมติคณะรัฐมนตรีและที่เกี่ยวของมติคณะรัฐมนตรีและที่เกี่ยวของ

มติที่ประชุมคณะกรรมการมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ขาวสารขาวสาร
ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ

บทความ/อินโฟบทความ/อินโฟ

ขาวจัดซื้อ-จัดจางขาวจัดซื้อ-จัดจาง
ขาวรับสมัครงานขาวรับสมัครงาน

คลังขอมูลคลังขอมูล

E-BOOKE-BOOK
วีดิโอคลิปวีดิโอคลิป
รูปภาพรูปภาพรูปภาพ

เอกสารเอกสาร

ศูนยขอมูลการสงเสริมคุณธรรมศูนยขอมูลการสงเสริมคุณธรรม

แผนแมบท/แผนปฏิบัติการแผนแมบท/แผนปฏิบัติการ

PPT การบรรยายPPT การบรรยาย

ฐานขอมูล
หลักสูตร/วิทยากร/แหลงเรียนรูหลักสูตร/วิทยากร/แหลงเรียนรู

ฐานขอมูล
หลักสูตร/วิทยากร/แหลงเรียนรู

หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมรวมมิตร
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๓๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๘
Website: www.nmpc.go.th
E-mail: nmpc.dra@gmail.com

ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมการส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
๖๙/๑๖-๑๗ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑-๓
Website: www.moralcenter.or.th
Facebook: moral center, moral spaces

ประเทศชาติและประชาชน

มั่นคง สงบสุขดวยมิติทางศาสนา

มั่งคั่ง เขมแข็งดวยวิถีวัฒนธรรมไทย

ยั่งยืน ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


