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 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดตั้งขึ้นเม่ือ

มกราคม 2557 โดยการสนับสนุนของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

มศีาสตราจารย์เกยีรตคุิณ นพ.เกษม วฒันชัย องคมนตรี เป็นประธานกรรมการมลูนิธิ

ยุวสถิรคุณ ศูนย์ฯ มีเป้าประสงค์ที่มุ ่งน้อมปฏิบัติตามพระราชกระแสรับสั่งของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ซึง่พระราชทานแก่คณะองคมนตรี 

ในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี 2555 ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้าน

เมือง” ภารกิจส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ จึงเป็นการท�างานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เช่น 

พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนน�า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม และการจัดโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมส่งเสริมความดีในโรงเรียน และให้

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคมที่

เกี่ยวข้องกับโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้น�าแนวทางพัฒนาโรงเรียนไปประยุกต์ใช้กับ

การพฒันาองค์กรคณุธรรม ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และมุง่จะขยายงานไปสู่ “ชมุชน

คุณธรรม” เพื่อให้ทุกคนร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

รู้จักศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
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รูจ้ักชุมชน

 ชมุชน หมายถงึ กลุม่คนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็ อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั 

ภายใต้กฎหมายหรอืข้อบงัคับเดียวกนั มกีารใช้ประโยชน์ และบรกิารทางสงัคมร่วมกนั 

มีการสังสรรค์ มีความสนใจร่วมกัน มีแนวพฤติกรรมเป็นแบบเดียวกัน เช่น ภาษาพูด 

ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วฒันธรรมร่วมกนั พึง่พาอาศยักนั ด�าเนนิงานกจิกรรมเพือ่

ประโยชน์ร่วมกันได้ และสนใจเป้าหมายของชุมชนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 ในการสร้างชมุชนให้เป็นชมุชนทีส่งบ อบอุน่ มคีณุธรรมจรยิธรรม และอยูร่่วม

กันอย่างมีความสุข จะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 



หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างที่อยู่

รอบๆ ตัวคน ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ทั้ง

สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น ซึ่งจะ

เป็นสมบัติร่วมกันของชุมชน 

เช่น แหล่งน�้า วัด โรงเรียน 

ถนน ที่สาธารณะ เป็นต้น 

ถ้าสิง่แวดล้อมไม่ด ีความเป็นอยู่

ของคนในชุมชนก็จะเกิดความ

ล�าบากตามไปด้วย

เป็นเป้าหมายส�าคัญ

ที่ ต ้ อ ง ไ ด ้ รั บ ก า ร

พัฒนาก ่อน การ

พัฒนาด ้ านอื่ นๆ 

ก็จะเกิดผลส�าเ ร็จ 

ตามมา ในชุมชนมี

คนหลายกลุ่ม เช่น 

เด็กเล็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุ ซึ่งมี

ปัญหาในการด�ารง

ชีวิตแตกต่างกันไป

เหตุการณ์หรือความเคล่ือนไหวต่างๆ

ในการตดิต่อ ปะทะ สงัสรรค์กนัระหว่าง

คนในชุมชน ทั้ งแบบส ่วนตัวและ 

ส่วนรวม ระบบบริหารจัดการในชุมชน 

แนวทางสร้างความร่วมมือในชุมชน 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจกัน หากมี

การติดต่อสังสรรค์กันในแนวทางที่ดี 

เช่น มีน�้าใจช่วยเหลือกัน บรรยากาศ

ของชมุชนกจ็ะอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ 

แต่ถ้าการติดต่อกันเป็นไปในทางลบ 

เช่น การแก่งแย่งผลประโยชน์ ขาด

ความสามคัค ีสถานการณ์ในชุมชนก็จะ

ขาดความสงบ

คน สิ่งแวดล้อม สถานการณ์

1. 2. 3. 



 ดังนั้น ถ้าในชุมชน มีคนดี มีสิ่งแวดล้อมดี สถานการณ์ในชุมชนก็จะดีตามไป

ด้วย จะท�าให้ชุมชนน่าอยู่ มีความสงบสุข ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด

 อนึ่ง การรวมตัวของคนในครอบครัว หมู่บ้าน ที่ท�างาน โรงงาน บริษัท ห้าง

ร้านองค์กร ฯลฯ เป็นต้น จดัเป็นชมุชนทีป่ระกอบด้วยคน สิง่แวดล้อม และสถานการณ์ 

เช่นเดียวกัน จึงมีเป้าหมายต้องการเป็นชุมชนที่ดี คนในชุมชนเป็นคนดี มีคุณธรรม 

มส่ิีงแวดล้อมท่ีช่วยให้ท�างานอย่างสะดวก มบีรรยากาศทีเ่อือ้ให้ท�างาน มสีถานการณ์ 

รอบข้างและเพื่อนร่วมงานที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้าใจ ส่งผลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง 

มีความสุข 

รูจ้ักชุมชน
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คนดี

ชุมชน

น่าอยู่

สิ่งแวดล้อมดี สถานการณ์ดี

ภาพที่ 1  ชุมชนน่าอยู่สงบสุข
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ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัด ความเหมาะสม 

และตามบทบาท ที่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชน เพ่ือให้ตนเองและ

ครอบครัวมโีอกาสได้อยูใ่นชุมชนทีม่คีณุธรรมและความสขุร่วมกนั ได้แก่ 

หน้าที่ของชุมชน

ร่วมกันจัดให้มีสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกเบื้องต้นส�าหรับ

สมาชิกในชุมชน เช่น สถานีอนามัย วัด ตลาด ถนน ไฟฟ้า น�้ากินน�้าใช้  

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนามกีฬา เป็นต้น โดยประสานงานกับ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ หรือ ร่วมกันจัดหาตามความจ�าเป็นเหมาะสม 

เพื่อช่วยให้สมาชิกของชุมชน สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ประกอบ

อาชีพ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีในวันส�าคัญ ร่วมกันได้

อย่างเป็นกิจวัตร

ร่วมกันจัดให้มีการป้องกันรักษาสุขภาพ การคุ ้มครองรักษา

สวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งทรัพย์สิน และร่างกาย รวมทั้งการสร้าง 

ความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น จัดให้มีเวรยามคอยป้องกันชุมชน 

1

2
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3

จดัสถานทีห่รอืกจิกรรมดแูลเอาใจใส่ผูส้งูอาย ุเดก็อ่อน ผูพ้กิารและผูด้้อย

โอกาส ในเรื่องปัจจัยทั้ง 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาโรคภัย 

ไข้เจ็บ และที่อยู่อาศัย

ร่วมกนัจดัให้มกีจิกรรมส่งเสรมิการประกอบอาชพี เช่น จดัหาตลาด 

ฝึกอบรมให้ความรูใ้นการประกอบอาชพีทีถ่นัด และเหมาะสมกบัวยั เพ่ือ

ให้สมาชิกในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ พึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ
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ให้ความสนใจกบัการศกึษาของบตุรหลานและเยาวชนในชมุชน โดย

เฉพาะอย่างย่ิงการอบรมบ่มนสิยัของสมาชกิใหม่ระดบัปฐมวยั การเลีย้ง

ดูเด็กเล็กให้ถูกต้องตามวัย เพ่ือให้สมาชิกใหม่ของชุมชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดี

ร่วมกันปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีให้แก่สมาชิกในชุมชน

ให้มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการสร้างคุณงามความดี มีคุณธรรม

จริยธรรม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ก ่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจ 

ให้แรงเสริม ให้ก�าลังใจกัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และมีศรัทธาต่อ

ชุมชน เป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดในชุมชน

หน้าที่ของชุมชน

4

5
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 หวัใจส�าคญัของการยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องชมุชนให้ดขีึน้ 

ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของชุมชนเอง ที่จะใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งความคิด ก�าลังกาย ฝีมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

ตัวบุคคลหรือชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นอกจากต้องการที่

จะเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพแล้ว จะต้องเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลง

ชีวิตจิตใจและความรู้สึกของคนในชุมชน ให้มีความรู้สึกที่ต้องการความ

เป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มคีวามกระตือรอืร้น สนใจ เสียสละร่วมงานในชุมชน ร่วม

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แต่ละคนต้องพยายามช่วยเหลอืตนเองให้มาก

ที่สุด และไม่เป็นภาระต่อชุมชนและสังคม



 เมือ่ชมุชนต้องการเปลีย่นแปลงปรบัปรงุ

สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู ่ของคนใน

ชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีบรรยากาศที่เอื้อ

ให้ชีวิตมีความสงบสุข มีความรักใคร่ เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้

ตนเองและครอบครัวมีก�าลังใจฟันฝ่าอุปสรรค

ในชีวิต และมีความสุขจนตลอดบั้นปลายของ

ชีวิต รวมทั้งมีแนวทางสร้างความเป็นปึกแผ่น

ของชุมชนส่งต่อให้รุ่นลูกและหลานได้นั้น จะมี

ปัจจัยสนับสนุน 2 ประการ ได้แก่ 

พลังของชุมชน

1) ผู้น�าชุมชน
หรือกลุ่มแกนน�า

กิจกรรมในชุมชนที่ได้รับ
การยอมรับจาก

ชุมชน

2) กิจกรรมเสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้คนในชุมชน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่สุด หากคนใน
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

และให้ความร่วมมือในการท�า
กิจกรรมต่างๆ จะส่งผลให้

งานชุมชนประสบความส�าเร็จ



 ผู้น�าชุมชนหรือกลุ่มแกนน�ากิจกรรมในชุมชน สามารถสร้างการเปล่ียน 

แปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ ควรมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่

 1) มีจิตอาสา รู้จักการเผชิญปัญหา รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน 

เปิดเผย กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างมีส่วน

ร่วม

 2) มีจิตส�านกึรกับ้านเกิด อยากเหน็ชมุชนเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ อยาก

เหน็คนในชมุชนอยูดี่มสีขุ มีคณุภาพชีวติทีด่ ียนิดเีสียสละเวลาเพือ่เข้าร่วมศึกษาเรยีนรู้

และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม

 3) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมายและแนวทางในการ

เปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อ

ให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น สนับสนุนการพัฒนาคนในชุมชนให้มีส�านึกเพื่อ

ส่วนรวม มีความเสียสละ ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความ

สามคัค ีร่วมมอืร่วมใจ ในการท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม เพราะจะท�าให้การท�างานพฒันา

ในชุมชนประสบความส�าเร็จได้ง่ายขึ้น 



           กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู ้ให้คนในชุมชนมีหลากหลายมาก 

ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยมุ่งให้ทุกคนมีโอกาส มีส่วนร่วม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

การเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอื พึง่พากนั สนกุสนานด้วยกนั ฝึกอาชีพ และท�าประโยชน์ให้ 

ส่วนรวม เช่น การร่วมงานวันส�าคัญตามประเพณี การช่วยกันท�าความสะอาดชุมชน 

กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยหล่อหลอมความเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกัน การเลือกสรรกิจกรรมจึงมีความจ�าเป็นมาก ควรเป็นกิจกรรมที่ดึงดูด 

ความสนใจให้มาเข้าร่วมอย่างสม�่าเสมอ ทันสมัย เพ่ิมความรอบรู้ในการประกอบ

อาชีพ และรู้จักใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างมีคุณค่า มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค�านึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมเสมอ เหล่านี้จะส่งผลให้คนในชุมชนรับรู้เจตนารมณ์ของชุมชน 

จะเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในที่สุด

พลังของชุมชน



  ความเป็นอยู่ของชมุชนจะดขีึน้ ทัง้ความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม ส่ิงแวดล้อม

และวัฒนธรรม จึงต้องริเริ่มและด�าเนินการด้วยชุมชนเอง โดยเข้าร่วมมือกับ 

ส่วนราชการ องค์กรสนับสนุน หรือ ปรึกษาหารือร่วมกัน ชุมชนก�าหนดความ 

ต้องการเอง วางโครงการเอง และร่วมมอืกนัปฏบิตัติามโครงการนัน้ๆ วธิกีารทีช่มุชน

คิดท�าเอง มีความส�าคัญยิ่งกว่าผลงานความส�าเร็จที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างพลัง

ของชุมชน สร้างความเช่ือมั่นในตนเอง มีแนวทางพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะสร้างความสุข 

ความเป็นปึกแผ่นให้ชุมชนได้ในระยะยาวต่อไป และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ 

ชุมชนอื่นๆ ได้
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ภาพที่ 2  พลังของชุมชน

ผู้น�า

ผู้น�าชุมชน

หรือกลุ่มแกนน�า

กิจกรรมในชุมชน

ที่ได้รับ

การยอมรับ

จากชุมชน

กิจกรรม

กิจกรรมเสริม

สร้างการเรียนรู้

ให้คนในชุมชน

ทั้งด้านประกอบ

อาชีพและเสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรม

พลังของชุมชน

หัวใจส�าคัญ

ของการยกระดับฐานะ

ความเป็นอยู่ของชุมชน

ให้ดีขึ้น



“สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า
คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด

ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย 
ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องท�างานให้สอดคล้องกัน 

แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536
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 คณุธรรม หมายถึง ภาวะจติใจทีเ่มือ่แสดงออกเป็นความประพฤตแิล้ว สงัคม

ตัดสินได้ว่า เป็นจริยะที่ดี ถ้าใจเราคิดดี คิดจริงและคิดงาม และประพฤติออกมา 

ดี จริง งาม แสดงว่าคนๆ นั้นมีคุณธรรม แต่ถ้าใจคิดชั่ว คิดไม่จริง (เท็จ) คิดไม่งาม 

ก็จะมีความประพฤติชั่ว เท็จ และไม่งาม ซึ่งเราก็จะเรียกว่าคนไม่มีคุณธรรม

 จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือศีลธรรม หมายถึง 

ค�าพูดและการกระท�า หรือพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุข

 จรรยาบรรณ หมายถงึ ประมวลความประพฤตทิีผู้่ประกอบอาชีพแต่ละอย่าง

ก�าหนดข้ึน เพือ่รักษาและส่งเสริมเกยีรตคิณุ ชือ่เสียง และฐานะในสังคม จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู เช่น ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ จรรยาบรรณของข้าราชการ เช่น 

ใช้วิชาชีพอย่างซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น

 แต่ละคนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม และประพฤตปิฏบิตัิ

มากน้อยแตกต่างกัน เช่น มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ จะไม่โกงทรัพย์สินผู้อื่น ซึ่งเป็น

จริยธรรมทีไ่ด้รบัการยกย่องจากสังคม คณุธรรมจริยธรรมจงึเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสร้าง

ความเข้าใจที่ดีต่อกันในสังคม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ 

หกขั้นตอนของการสรา้งชุมชนคุณธรรม
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ช่วยให้ชวิีตประจ�าวันในบ้าน โรงเรียน ทีท่�างานมคีวามสุข ช่วยให้เกดิความสงบสขุใน

ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ส่งผลให้ประชาชนมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ช่วยเหลือกัน และ ประเทศชาติจะเกิดความมั่นคง

 การสร้างชมุชนคณุธรรมตามแนวทางของศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ 

ใช้ขั้นตอนที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธาน

กรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้พัฒนาข้ึน และใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

โรงพยาบาลคณุธรรม และองค์กรคุณธรรมอืน่ๆ ได้ผลดีเป็นทีย่อมรบัจากทกุภาคส่วน 

ซึง่มขีัน้ตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในชุมชน

 ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันระดมความคิดจากทุกคน ทุกภาคส่วน เพื่อจัดท�าบัญชี 

  พฤติกรรม 2 บัญชี

 ขั้นตอนที่ 3  ร่วมกันระดมความคิดเพื่อก�าหนด “คุณธรรมหลัก”

 ขั้นตอนที่ 4  แปลงคุณธรรมหลักเป็น”นโยบายหรือแนวปฏิบัติ”

 ขั้นตอนที่ 5  ภาคปฏิบัติ

 ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผล
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1.
สร้างการรับรู้

และยอมรับจาก
ทุกคนในชุมชน

4.
แปลงคุณธรรม

หลักเป็น
แนวปฏิบัติ

2.
ระดมความคิด
เพื่อจัดท�าบัญชี

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์

3. 
ร่วมกันก�าหนด 
“คุณธรรมหลัก”

5.
ลงมือปฏิบัติ
ทั้งชุมชน

6.
ประเมินผล

6 ขั้นตอน
ของการสร้าง

ชุมชนคุณธรรม
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ขั้นตอนที่ 1 สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในชุมชน ว่า 

 1.1 เราจะร่วมกันคิดปรับปรุงชุมชนให้ดีขึ้น

 1.2 เราจะร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ

  หลังจากที่ได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างชุมชนคุณธรรมแล้ว ให้ผู้น�าชุมชน/ 

ผู ้บริหารชุมชน ท�าความเข้าใจกับสมาชิกชุมชน เพ่ือให้ความเห็นชอบร่วมกัน 

และสมัครใจจะสร้างชุมชนคุณธรรมร่วมกันจนประสบผลส�าเร็จ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ร่วมกนัระดมความคดิจากทกุคน ทกุภาคส่วน เพือ่จดัท�าบญัชี

พฤติกรรม 2 บัญชี

 2.1 ทุกคนในชุมชนร่วมกันระดมความคิด เพื่อจัดท�าบัญชีที่ 1 รวบรวม 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรอบ 2 –  3 ปีท่ีผ ่านมา เพื่อท�าให้ทุกคนรับรู ้ 

“ข้อบกพร่อง” ของทั้งชุมชน

 2.2 ทุกคนในชุมชนร่วมกันระดมความคิด เพื่อจัดท�า บัญชีที่ 2 รวบรวม 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราใน 12 เดือนข้างหน้า 

เพื่อท�าให้ทุกคนรับรู้ถึง “ความปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาชุมชนในปีต่อไป”
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ขั้นตอนที่ 3 ร่วมกันระดมความคิดเพื่อก�าหนด �คุณธรรมหลัก�

 3.1 ทุกคนในชุมชนร่วมกันระดมความคิด เพื่อก�าหนด “คุณธรรมหลัก” 

ทีแ่ต่ละคนเชือ่ว่าจะช่วยแก้ไขหรอืลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ในบญัชทีี ่1 และ/หรอื 

เพิ่มหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในบัญชีที่ 2

 3.2 ให้ก�าหนด “คณุธรรมหลกั 3 ประการ” โดยเลอืกจากคุณธรรมหลกัทีร่่วม

กันคิดในข้อ 3.1 เพื่อใช้เป็นคุณธรรมหลักของชุมชนในการปฏิบัติในรอบปีนี้ เช่น 

1) ซื่อสัตย์ 2) รับผิดชอบ และ 3) จิตอาสา

 อนึ่ง ที่ประชุมอาจใช้วิธีลงคะแนนและเลือกคุณธรรมที่มีความถี่สูงสุด 

เป็นคุณธรรมหลักก็ได้

หกขั้นตอนของการสรา้งชุมชนคุณธรรม
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ขั้นตอนที่ 4 ระดมความคิดแปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวปฏิบัติ

 ให้แต่ละภาคส่วนของชุมชนระดมความคิด เพื่อ “แปลงคุณธรรมหลัก 

3 ประการ” เป็น“นโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ในภาคส่วนของตน โดยอาจก�าหนด 

แนวปฏบิติั แบ่งตามบทบาทหน้าที ่หรอื แบ่งตามลกัษณะงาน หรอืแบ่งตามส่วนงาน

ทีส่งักดั โดยยดึหลกัการส�าคญั ให้ผู้ปฏิบตัยิอมรบัและถือปฏิบตัร่ิวมกนั ในชมุชนอาจ

แบ่งตามบทบาทหน้าที่ในชุมชน เช่น ผู้บริหารชุมชน สมาชิกชุมชน ในโรงพยาบาล 

จะแบ่งแนวปฏิบัติของงานพยาบาล งานเภสัชกร เป็นต้น ดังตัวอย่างตารางคุณธรรม

หลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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หกขั้นตอนของการสรา้งชุมชนคุณธรรม

คุณธรรมหลัก
แนวปฎิบัติ

ผู้บริหารชุมชน สมาชิกชุมชน

ซื่อสัตย์ - ท�างานโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ไม่เบียดเบียนของส่วนรวม
- เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน

- ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- ลด ละ เลิกบุหรี่ เหล้า การพนัน 
- ไม่สร้างหนื้สิน
- ท�าบัญชีครัวเรือน

รับผิดชอบ - สอนงาน เพิ่มพูนความรู้ให้
สมาชิกในชุมชน

- สื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึง
- รักษากฎ กติกาของชุมชนอย่าง

เคร่งครัด เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ

- ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว
- เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี
- รักษาความสะอาดของแหล่งน�้า      

ในชุมชน
- รักษาความสะอาดสวนสาธารณะของ

ชุมชน
- จัดการแยกขยะในบ้าน               

เพื่อส่งส่วนกลางของชุมชน

จิตอาสา - ดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชน
- มีความกระตือรือร้นที่จะช่วย

เหลือสมาชิกชุมชน

- เสียสละร่วมกิจกรรมกับชุมชน    
อย่างสม�่าเสมอ

-  ดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชน
- ท�าความสะอาดชุมชน

(ตัวอย่าง) ตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ
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 แนวปฏิบัติที่ก�าหนดลงไว้ในตาราง ต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรม 

ทีพ่งึประสงค์ทีร่วบรวมไว้ในบญัชทีี ่2 กล่าวคือ เป็นพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ทีต้่องการ

ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยน�ามาเขียนให้สละสลวย เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความเมื่อน�าไป

ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 5 ภาคปฏิบัติ /ลงมือปฏิบัติทั้งชุมชน

 5.1 จดัประชุมใหญ่ทัง้ชมุชน ให้แต่ละภาคส่วนประกาศข้อตกลง/เจตนารมณ์

ที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ให้ทุกคนรับรู้พร้อมกัน

 5.2 ทุกภาคส่วนและทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงกัน

ไว้แล้ว

 5.3 แต่ละภาคส่วนต้องมีการประชุมภายในเป็นระยะๆ (เช่นทุก 2 เดือน) 

เพือ่ท�าความเข้าใจและหารอืข้อด ีหรอื ข้อขดัข้องต่างๆ เพือ่ร่วมกนัปรบัปรงุแก้ไขงาน

  อนึง่ อาจจะจัดให้มีการนิเทศภายใน เพ่ือท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา เสริมแรง 

ให้ก�าลังใจในการท�ากิจกรรมส่งเสริมความดีของทุกภาคส่วน
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หกขั้นตอนของการสรา้งชุมชนคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล

 6.1 แต่ละภาคส่วนประเมนิผล “พฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนไป” ภายในภาคส่วนของ

ตน โดยอ้างอิงกับบัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 

 6.2 ทุกคนในชุมชนประเมินผล “พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป” จากบัญชีที่ 1 และ 

บัญชีที่ 2

 6.3 ทั้งชุมชนประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชน เช่น

  1) ความสามัคคีรักใคร่ในชุมชนเพิ่มขึ้น

  2) ความสุข ความส�าเร็จของสมาชิกชุมชน

  3) การลดหนี้ และเพิ่มเงินออมทรัพย์ เป็นต้น

 6.4 จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู ้และรายงานผลโครงการ/กจิกรรมส่งเสรมิความ

ดีที่เด่นเป็นแบบอย่างได้
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“คุณธรรม ข้อหนึ่ง
ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย

ก็คือ การให้ 
การให้นี้ ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม 

เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง 
เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส�าคัญ

ระหว่างบุคคลกับบุคคล
และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2545
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กระบวนการสรา้งชุมชนคุณธรรม

 การน�า “6 ขัน้ตอนของ

การสร้างชุมชนคุณธรรม” 

ไปปฏิบัติงานในองค์กร/ชุมชน 

ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนจ�านวน

มาก ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

จะแนะน�าแนวทางการจัด

กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนใน

การปฏิบัติงานกลุ่ม เพื่อให้

สะดวกในการน�าไปประชุม

ระดมความคิดที่ มีปริมาณ 

ผู้เข้าประชุมจ�านวนมาก โดย

ยึดหลักการจัดกิจกรรม 4 ข้อ 

ได้แก่ 

1. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะ
เป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งชุมชน ต้อง
สร้างเสรมิคณุลกัษณะของการอยูร่่วมกนั ท�างาน
ด้วยกัน สร้างสรรค์ค่านิยมที่ดีงามของกลุ ่ม 
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามัคคี มีน�้าใจท่ีด ี
ต่อกัน และมุ่งสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน

2. มุ่งตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ

ความต้องการของคนในชุมชน เปิดโอกาสให้
คนในชุมชนร่วมกันวางแผน ระดมสมอง คิด
วิเคราะห์ หาเหตุผล ลงมือปฏิบัติตามแผน และ
สรปุผล เพือ่แก้ไขปัญหาของชมุชนเอง เกดิความ
มั่นใจในการแก้ปัญหา และร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ดีงามด้านคุณธรรม
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3. มุ่งสะท้อนบริบทจริงของชุมชน และ

เพิ่มพูนทักษะชีวิต บทเรียนท่ีได ้รับจะ
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ความเป็นอยูแ่ละ
ชีวิตจริงของชุมชน ช่วยให้เรียนรู้การท�างาน 
เป็นทีม การร่วมกันแก้ปัญหา ฝึกทักษะชีวิต 
รู ้จักการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี รู้จักสังเกต 
สิง่แวดล้อมของชุมชน และน�าข้อมูลมาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน 

4. ประเมินผลการเรียนรู ้จากสภาพจริง 

มีการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือ
แนวปฏิบัติที่ชุมชนก�าหนดข้ึนว ่า เพ่ิมขึ้น 
หรือลดลงมากน้อยอย่างไร
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กระบวนการสรา้งชุมชนคุณธรรม

 กระบวนการสร้างชมุชนคณุธรรม ควรมรีะยะเวลาด�าเนินงานประมาณ 1 ปี 

เมื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดครบปีแล้ว จะน�าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแผนของรอบปีถัดไป

ตารางที่ 1  กระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม

กิจกรรม ช่วงเวลา

1. ขั้นตอนที่ 1 สร้างการรับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
โดยประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารชุมชน สมาชิกผู้น�า
กลุ่มต่างๆ และสมาชิกชุมชน  เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม รับรู้ เห็นชอบและสมัครใจร่วมกันสร้างชุมชน
คุณธรรม

เดือนที่ 1

2. จัดอบรมวิทยากร เพื่อเป็นวิทยากรและเป็นแกนน�าในการสร้างชุมชน
คุณธรรม

เดือนที่ 1

3. จัดประชุมระดมความคิดจากทุกคนทุกภาคส่วน เพื่อจัดท�า     
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ดังนี้

เดือนที่ 1-2 
(วันประชุม)
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กิจกรรม ช่วงเวลา

3.1 (ขั้นตอนที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจัดท�าบัญชี
พฤติกรรม 2 บัญชี  ได้แก่ บัญชีที่ 1 รวบรวมพฤติกรรมที่ไม่    
พึงประสงค์ และจัดท�า บัญชีที่ 2 รวบรวมพฤติกรรมที่          
พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในชุมชน 

3.2 (ขั้นตอนที่ 3) ระดมความคิดก�าหนด “คุณธรรมหลัก” โดยจัด
ล�าดบัความส�าคญัของคณุธรรม ท�าการเลอืกและก�าหนดมา 3 คณุธรรม 
ซึ่งจะเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมของชุมชน 

3.3 (ขั้นตอนที่4) ระดมความคิดแปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวปฏิบัติ 
โดยพิจารณาบทบาทของผู้เข้าประชุมว่าเป็นผู้บริหารหรือเป็นสมาชิก
ในชุมชน ให้ระดมความคิดในแต่ละกลุ่มของตนเอง เนื่องจากจะมี
แนวปฏิบัติแตกต่างไปตามบทบาทหน้าที่ และเขียนลงตาราง
คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ โดยใช้ถ้อยค�าที่สละสลวย เข้าใจง่าย 
ตรงกับความคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อพร้อมจะประกาศใช้ 

4. ระดมความคิดเพื่อออกแบบการจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมความดี     
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในตารางคุณธรรมหลัก
และแนวปฏิบัติ

เดือนที่ 1-2
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กิจกรรม ช่วงเวลา

5. ด�าเนินงานขั้นตอนที่ 5 ภาคปฏิบัติ หลักการส�าคัญที่สุดของ
กระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม คือ ต้องลงมือปฏิบัติทั้งชุมชน   
ดังนั้น ชุมชนต้องประกาศเจตนารมณ์ของการสร้างชุมชนคุณธรรมให้รู้
ทั่วกัน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
สร้างคุณธรรม และ ร่วมกันสร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและบริหารจัดการให้เกิด
ความต่อเนื่อง

เดือนที่ 1-2 

6. ชุมชนจัดให้มีการนิเทศติดตามภายใน เพื่อเสริมแรงให้ก�าลังใจ และ
ให้ค�าปรึกษา อาจประสานหารือกับผู้นิเทศภายนอก (ถ้ามี)

เดือนที่ 
2-12

7. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม

เดือนที่ 
6,12

8. ด�าเนินงาน ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล โดยรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ประเมินผลส�าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมิน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่คาดหวังไว้  ถอดบทเรียนผลงาน
ความส�าเร็จ สรุปปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

เดือนที่ 12

9. ขยายผลเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมความดีที่เด่นเป็นแบบอย่างได้     
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมของชุมชน

เดือนที่ 12

กระบวนการสรา้งชุมชนคุณธรรม
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ภาพที่ 4  กระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม

ก�าหนดนโยบายและแผน

ส่งเสริมสนับสนุน
และเสริมแรง

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม

นิเทศติดตาม

ประเมินผล

ประชาสัมพันธ์

เข้าใจและสนับสนุน
งานชุมชน

ให้ความร่วมมือกับชุมชน

เป็นแบบอย่างที่ดี

สร้างการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ

สร้างแกนน�า

ก�าหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ

ด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (กิจกรรมส่งเสริมความดี)

สร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรม

พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ถอดบทเรียน

สร้างคนดีให้บ้านเมือง

บทบาทผู้บริหารชุมชน บทบาทครอบครัว-สังคมบทบาทชุมชน (ผู้บริหารและสมาชิกของชุมชน)

มีส่วนร่วมทั้งชุมชน

ชุมชนคุณธรรม
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ตัวช้ีวัดชุมชนคุณธรรม

 เมือ่เริม่ปฏบิตังิาน ให้พจิารณาว่าการปฏบิตังิานสร้างชุมชนคณุธรรมมลีกัษณะ

เป็นอย่างไร และจะเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากร่องรอย 

ลักษณะการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด หลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ

1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทั้งชุมชน

1. ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนทราบแผนการพัฒนา
คุณธรรม และมีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 

2. มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชน
3. คนในชุมชนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย 

โต้ตอบกันอย่างมีสัมมาคารวะ
4. สภาพแวดล้อมของชุมชนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่

2. มกีลไกคณะท�างานและใช้
กจิกรรมส่งเสริมความดีเป็น
เครื่องมือที่ทุกคนลงมือปฏิบัติ 
 

5. ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนแบ่งงานรับผิดชอบกัน
พัฒนาชุมชน

6. มีกิจกรรมส่งเสริมความดีที่แต่ละคนมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด หลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ

3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น

7. ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนมีวินัยในการปฏิบัติตาม
หน้าที่รับผิดชอบ

8. ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนมีแนวปฏิบัติตามที่
ก�าหนดไว้ในตารางคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ

4. พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์ใน
ชมุชนลดลง

9. ผู้บริหารและสมาชิกชุมชนลดพฤติกรรมที่ไม่    
พึงประสงค์ลง

5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

10. บรรยากาศในชุมชนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
     ปฏิบัติงาน 

6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

11. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่เผยแพร่ได้

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของงาน
พัฒนาชุมชนคุณธรรม

12. ชุมชนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
พัฒนาคุณธรรม
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การด�าเนินงานการสรา้งชุมชนคุณธรรม

 เมื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรมอย่างเข้าใจดีแล้ว 

ให้วางแผนจัดท�าแผนการด�าเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 2  แผนด�าเนินงานสร้างชุมชนคุณธรรม (รอบ12 เดือน)

กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การชี้แจงสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพวิทยากร และศึกษาดูงาน

1.1 ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความ
เข้าใจตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
และทราบขั้นตอนและวิธีการสร้าง
ชุมชนคุณธรรม 

1 วัน
(เดือนที่ 1)

ผู้บริหารชุมชนและสมาชิกชุมชน 
รับทราบและเข้าใจกระบวนการ
สร้างชุมชนคุณธรรม

1.2 ประชุมทีมงาน/คณะท�างาน เพื่อ
ท�าแผนปฏิบัติงาน คัดเลือกวิทยากรเข้า
อบรม  และเตรียมการจัดประชุมระดม
ความคิดของสมาชิกชุมชน ประมาณ 
60-90 คน จัดหาสถานที่ประชุม และ
สิ่งอ�านวยความสะดวก

มีแผนปฏิบัติงานในการสร้าง
ชุมชนคุณธรรม รายชื่อวิทยากร
และสถานที่จัดประชุม
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร 
เพื่อท�าหน้าที่วิทยากรในการประชุม
ระดมความคิด และเป็นที่ปรึกษาในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ

2 วัน
(เดือนที่ 1)

ชุมชนมีวิทยากรของงานสร้าง
ชุมชนคุณธรรม

1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม
ผู้เข้าประชุม กลุ่มละประมาณ     
8-10 คน (ประมาณ 8-10 กลุ่ม)
จะมีสื่อวีดิทัศน์ และใบงานใช้ประกอบ
การระดมความคิด
    วิทยากรของชุมชนที่ได้รับการอบรม
จาก มยส.จะท�าหน้าที่เป็นวิทยากร
บรรยายน�า และ/หรือเป็นวิทยากร
ประจ�ากลุ่ม ตามที่ได้รับมอบหมาย

1 วัน
(เดือนที่ 1)

สมาชิกชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ความแตกต่างของคุณธรรม
จริยธรรม ค้นหาคุณธรรมหลัก
และแนวปฏิบัติ และเข้าใจวิธีการ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี 
ซึ่งชุมชนสามารถเริ่มงานสร้าง
ชุมชนคุณธรรมได้

1.5 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนที่
เกี่ยวกับสภาวะคุณธรรม เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องและความเป็น
ไปได้ของกจิกรรมต่างๆ ทีช่มุชนจะ
ด�าเนินการ

เดือนที่ 
1-2

มีข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อใช้
งาน
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การด�าเนินงานการสรา้งชุมชนคุณธรรม

กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6 ชุมชนระดมความคิดออกแบบ
กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยวิทยากรที่
ผ่านการอบรมแล้วเป็นที่ปรึกษา 

เดือนที่ 
1-2

ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริม
ความดี

1.7 ชุมชนไปดูงานด้านพัฒนาคุณธรรม 
(ถ้าต้องการ) 

เดือนที่ 
1-3

ชุมชนได้เห็นรูปแบบ และวิธี
ปฏิบัติจริงของการขับเคลื่อน
ชุมชนคุณธรรม เพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบท
ของชุมชน

1.8 จัดอบรมผู้นิเทศงาน (ถ้าต้องการ) เดือนที่ 
1-2

ผู้นิเทศเข้าใจรูปแบบและวิธีการ
นิเทศชุมชนคุณธรรม

2. การลงมือปฏิบัติทั้งชุมชน

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ของชุมชนใน
การปฏิบัติตามตารางคุณธรรมหลักและ
แนวปฏิบัติ

เดือนที่ 
2-3

ชุมชนมีวิธีการชักชวนกันเริ่มลงมือ
ปฏิบัติ

2.2 วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่าย โดยอาจใช้แผนชุมชนเป็น
เครื่องมือก�ากับการปฏิบัติ

เดือนที่ 
2-3

เกิดความร่วมมือกันชุมชน
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 สนับสนุนการท�ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องสม�่าเสมอ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม

เดือนที่ 
2-12

สภาพแวดล้อมสะอาด น่าอยู่และ
คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน

3. การนิเทศติดตามชุมชนคุณธรรม

3.1 นิเทศครั้งที่ 1 มีจุดประสงค์ เพื่อ
เยี่ยมชมการด�าเนินงาน และกระตุ้น
การมีส่วนร่วม และให้ค�าปรึกษา 
แนะน�า

1 วัน 
(เดือนที่ 
3-6)

เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้ง
ชุมชน

3.2 นิเทศครั้งที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อ
เยี่ยมชมความก้าวหน้า ให้ค�าแนะน�า 
และร่วมถอดบทเรียนความส�าเร็จใน
การสร้างชุมชนคุณธรรม 

1 วัน
(เดือนที่ 
8-10)

ชุมชนได้รับค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยว
กับกิจกรรมส่งเสริมความดี และ
สรุปบทเรียนความส�าเร็จได้
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(รอบ 6 เดือน) 

เดือนที่ 6 ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และได้ข้อมูลความก้าวหน้าในการ
ด�าเนินงานชุมชนคุณธรรม รวมทั้ง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข

4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�า
เสนอผลส�าเร็จ/ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด (รอบ 12 เดือน)

เดือนที่ 12 ชุมชนน�าเสนอผลงานของกิจกรรม
ส่งเสริมความดี และบทเรียนที่ได้
รับ

5. การประเมินผล

5.1 สรุปผลงานการสร้างชุมชน
คุณธรรม โดยถอดบทเรียนผลงาน
ความส�าเร็จ กิจกรรมส่งเสริมความดีที่
เด่น ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

เดือนที่ 12 ชุมชนทราบผลงานความส�าเร็จ 
ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความ
ส�าเร็จ

การด�าเนินงานการสรา้งชุมชนคุณธรรม
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.2 ประเมินผลชุมชนคุณธรรม โดย
ก�าหนดตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของ
ชุมชน และรวบรวมตัวชี้วัดของกิจกรรม
ส่งเสริมความดี เพื่อใช้ในการประเมิน
ผลภาพรวมของชุมชน

เดือนที่ 12  - เกิดชุมชนคุณธรรม โดยมีร่อง
รอยหลักฐานการเป็นชุมชน
คุณธรรม

- น�าผลประเมินไปปรับปรุงแผน
รอบต่อไป

6. ประชาสัมพันธ์ผลงาน

6.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน 
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ 
(Social Media) 

เดือนที่ 
1-12

ชุมชนเป็นที่รู้จัก

6.2 เตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพัฒนาคุณธรรม

เดือนที่ 12 ชุมชนได้รับการยอมรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม 
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การด�าเนินงานการสรา้งชุมชนคุณธรรม
 ในแผนด�าเนนิงาน ข้อ 1.4 จะจดัให้มกีารประชมุเชงิปฏิบตักิารระดมความคิด

ให้แก่สมาชิกชุมชน เป็นเวลา 1 วัน  อาจใช้แผนการระดมความคิดตามแนวทางของ

มูลนิธิยุวสถิรคุณ ดังนี้

ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(30 นาที)
8.30-9.00 น.

พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ผู้เข้าประชุมเกิดแรงบันดาลใจใน
การสร้างชุมชนคุณธรรม

(30 นาที)
9.00-9.30 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอน
ในการสร้างชุมชนคุณธรรม

ผู้เข้าประชุมเข้าใจวัตถุประสงค์
และขั้นตอนในการสร้างชุมชน
คุณธรรม

(30 นาที)
9.30-10.00 น.

ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
(ใบงานที่ 1-2)

ผู้เข้าประชุมเข้าใจความแตกต่าง
ของค�าว่า “คุณธรรมและ
จริยธรรม”

(15 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง 

(1ชั่วโมง)
10.15-11.15 น.

ระดมความคิดจัดท�าบัญชีที่ 1 
และบัญชีที่ 2 (ใบงานที่ 3-4)

ผู้เข้าประชุมได้บัญชีที่ 1 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ
บัญชีที่ 2 พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์

ตารางที่ 3  แผนการระดมความคิดการสร้างชุมชนคุณธรรม
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ระยะเวลา กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1 ชั่วโมง)
11.15-12.15 น.

ระดมความคิดเพื่อจัดท�าตาราง
คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 
(ใบงานที่ 5)

ได้คุณธรรมหลัก 3 คุณธรรม
เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการ
ปฏิบัติในรอบปี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

(1.30ชั่วโมง)
13.00 -14.30 น.

- ออกแบบกิจกรรมเพื่อบรรลุ
คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 
(ใบงานที่ 6)

- น�าเสนอผลงานกลุ่ม 

ผู้เข้าประชุมเข้าใจความสัมพันธ์
ของปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป และเข้าใจแนวทาง
การท�ากิจกรรมเพื่อบรรลุ
คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ

(30 นาที)
14.30 -15.00 น.

แนวทางขับเคลื่อนสู่ชุมชน
คุณธรรม

ผู้เข้าประชุมเข้าใจแนวทางขับ
เคลื่อนสู่ชุมชนคุณธรรม

(15 นาที) พักรับประทานอาหารว่าง

(30 นาที)
15.15 -15.45 น.

พิธีปิด
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ผู้เข้าร่วมประชุมมีแรงจูงใจใน
การริเริ่มการสร้างชุมชน
คุณธรรม
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กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 

 คุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในตาราง จะเป็นเป้าหมายใน

การปฏบัิติงานสร้างชุมชนคุณธรรม โดยมกีจิกรรมส่งเสรมิความดเีป็นเครือ่งมอืในการ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรม 

ส่งเสริมความดีควรแนะน�าให้สมาชิกชุมชนท�าเป็นประจ�า ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้มี

โอกาสได้ลงมอืท�าด้วยตนเองในวถิกีารด�าเนนิชวิีตประจ�าวนั ท�าอย่างสม�า่เสมอ ฝึกฝน

ให้เกิดความเคยชินจนติดเป็นนิสัย 

กิจกรรมส่งเสริมการออม

 การให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของการประหยดัค่าใช้จ่ายในบ้าน เช่น ค่าน�า้ 

ค่าไฟ และการประเมินสิ่งต่างๆที่ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้น ฝึกให้หาสาเหตุของ

ปัญหา และหาหนทางแก้ไขปัญหา บทเรียนนี้ จะช่วยฝึกฝนความมีวินัย และ 

ความรับผดิชอบกบักจิวัตรการใช้จ่าย การให้ความรู้และวธิคีดิควบคูไ่ปกบัการปรบัปรงุ

ตนเอง ด้วยการชักชวนพูดคุยขณะท�ากิจกรรมร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การประหยัดพลังงาน การออมเงินแบบต่างๆ เหล่านี้ 

จัดเป็นกิจกรรมที่เป็นฐานให้สมาชิกมีความพร้อมในการสร้างชุมชนคุณธรรม 
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กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 

กิจกรรมส่งเสริมการแยกขยะ

 การใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าทีท่�าได้ในครวัเรอืน คอื การแยกขยะเพือ่น�ากลบั

มา “รีไซเคิล” ใหม่ หรือการน�าไปขายเพื่อการสร้างรายได้ ส่วนขยะที่ไม่สามารถ 

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้จริง ก็ฝึกให้รู้จักการจัดการที่เหมาะสม เช่น การฝังกลบขยะใน

ครัวเรือน เป็นการสร้างวินัย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมอนามัยชุมชน 

 สุขภาพทีดี่ของบคุคลและครอบครวัในชุมชนมส่ีวนสร้างเสริมความเข้มแขง็ให้

ชุมชน จึงควรจัดกิจกรรมที่มุ่งดูแลรักษาสุขภาพให้บุคคลทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น 

ผู้สูงอายุ ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย และผู้ที่ต้องการการรักษาโรคภัยอย่างถูกวิธี 

การท�าลายสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นสาเหตใุห้เกดิโรค เช่น แหล่งน�า้ขังสกปรกเป็นบ่อเกดิโรค 

ไข้เลือดออก เป็นต้น จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการ

เยีย่มเยยีนผูป่้วยหรอืผูส้งูอายุทีบ้่าน เป็นการให้ก�าลงัใจ และช่วยเสรมิสร้างคณุธรรม

ความกตัญญูกตเวทีให้แก่เยาวชนผู้ปฏิบัติด้วย
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กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

 สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนทั้งกายและจิตใจ ปัญหา

ขยะ สิง่ปฏิกลู เป็นมลพษิท�าลายสุขภาพและความเป็นอยู ่มกีล่ินเหมน็รบกวน ท�าให้

เสยีสขุภาพจติ ท�าให้เกดิเจบ็ป่วย บางครัง้อาจท�าให้ผูป่้วยพกิารได้เมือ่เป็นมลพษิจาก

สารเคมีต่างๆ เป็นต้น จึงจ�าเป็นต้องมีกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย จัดสถานที่พักผ่อน 

หย่อนใจของชุมชน จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ จัดเวทีให้มีการแสดงออกด้านต่างๆ 

โดยมอบหมายงานรับผิดชอบให้เยาวชนหรือผู้มีจิตอาสาที่มีความสนใจ ความถนัด 

เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมความมีน�้าใจ มีจิตอาสา เห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และเพิ่มพูนความสามัคคีในชุมชน 

กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 
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กิจกรรมเสริมสร้างสวัสดิการชุมชน

 สวัสดิการชุมชนหมายถึงสิ่งที่ชุมชนคิดสร้างขึ้นตามสภาพความเป็นจริง 

ความพร้อมของชุมชนเอง เป็นการช่วยเหลือกันโดยไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก 

ทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ แต่มุ่งเน้นให้คนยากจน ด้อยโอกาส และต้องการความ 

ช่วยเหลอื เป็นการสร้างโอกาสให้ทกุคนในชมุชนมส่ีวนร่วม เป็นทัง้ผูใ้ห้และผูรั้บอย่าง

มีศักดิ์ศรี ตามความพร้อมของแต่ละบุคคล ชุมชนจะรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจที่

สามารถอยู่อย่างมศีกัด์ิศรด้ีวยวถีิช่วยเหลอืกนัเองในชมุชน ทกุกจิกรรมสามารถเชือ่ม

โยงไปหาสวัสดิการชุมชนได้ เช่น จัดสรรรายได้บางส่วนของกิจกรรมหารายได้เข้าใน

กองทุนผู้สูงอายุ หรือท�าขวัญเด็กแรกเกิดของชุมชน เป็นต้น กิจกรรมเพื่อสวัสดิการ

ชุมชนจะเป็นเครื่องชี้วัดคุณธรรมความศรัทธา ความรัก ความเชื่อมั่นที่ชุมชนมีต่อ 

ส่วนรวม มคีวามอดทนเสยีสละให้แก่ส่วนรวมและโดยชุมชนกนัเอง ส�าหรบัตวับคุคล

จะเป็นการฝึกคุณธรรมความอดทน รบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น เสยีสละ มเีมตตาจติ

ต่อเพื่อนมนุษย์ และรู้จักการให้อย่างแท้จริง
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กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน

 แต่ละชุมชนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจแตกต่างกัน ทุกชุมชน

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทีม่ปีระโยชน์ ทัง้ส�าหรบัคนในชุมชนเอง และสังคมภายนอก

ทีส่นใจศกึษาเรือ่งราวต่างๆ มมุต่างๆในประเทศ การน�ารากเหง้าของดเีด่นของชุมชน

มาเผยแพร่ จะช่วยให้ชุมชนรุ่นหลังรักถิ่นที่อยู่อาศัย อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีที่ดีงามของชุมชนไว้ เกิดจิตส�านึกรักท้องถิ่น มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ชุมชน

ท้องถิน่เจรญิรุง่เรอืง เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้แก่ชุมชนอืน่ๆ การจดักจิกรรมวนัส�าคญัต่างๆ 

ตามประเพณี การฝึกอบรมท�าอาหารพื้นบ้าน การท�างานฝีมือที่มีชื่อเสียงของชุมชน

เหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณธรรมความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน รักบ้านเกิด 

เห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง ช่วยให้รู้จักคุณค่าของตนเอง กตัญญู

ต่อผู้สูงอายุ มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพนบนอบผู้ใหญ่ ล้วนเป็นคุณธรรมที่ควรให้

เยาวชนฝึกให้เป็นนิสัย

กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ 
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“สังคมใดก็ตาม
ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 
ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน

สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ 
มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ 36 ปี 

ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 31 มีนาคม 2538



52

 เมื่อเริ่มกิจกรรมสร้างชุมชนคุณธรรม กลุ่มผู้นิเทศจะออกเยี่ยม ให้ค�าปรึกษา 

ให้ค�าแนะน�า โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้บรรลุผลส�าเร็จ มุ่งให้

สมาชกิของชมุชนแสดงออกถึงพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ทีชั่ดเจนเป็นรปูธรรมสม�า่เสมอ 

และผู้บริหารชุมชนและสมาชิกผู้น�ากลุ่มเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม โดยยึด 

หลักการนิเทศเพื่อชี้แนะและสนับสนุน (coaching – supporting) และต้องปฏิบัติ

ต่อผู้รับการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร พึงแสดงไมตรีจิตต่อผู้รับการนิเทศ สร้างความ 

ไว้วางใจ ความเชื่อถือ และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับการนิเทศ ภายใต้บรรยากาศที่

สร้างสรรค์

 บทบาทของผู้นิเทศ มีหน้าที่เยี่ยมชม ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา

ชุมชนให้ไปสู่ชุมชนคุณธรรมจนประสบความส�าเร็จ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และ

เสริมแรง เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้สมาชิกชุมชน ให้ค�าปรึกษา แนะน�า เกี่ยวกับ

กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรม และ ให้น�าเสนอผลการนิเทศแต่ละครั้ง

ต่อคณะท�างานชุมชน เพื่อน�าไปพิจารณาประเมิน ปรับปรุงการปฏิบัติงานของชุมชน 

เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรมในชุมชนมีความต่อเนื่องยั่งยืน

การนิเทศติดตาม
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 กิจกรรมการนิเทศ มีบทบาทส�าคัญมากในการสร้างชุมชนคุณธรรม 

เป็นหลักประกนัว่า การปฏบิติังานของชมุชนมคีูค่ดิตลอดการท�างาน ผูน้เิทศจะรบัฟัง

ความก้าวหน้า และปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงาน ในการไปเยีย่มชมพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

จะสังเกตการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมส่งเสริมความดี 

แนวปฏิบตั/ิพฤติกรรมบ่งชีเ้ชงิบวก และความสอดคล้องกบัคณุธรรมหลกัทีก่�าหนดไว้ 

จะให้ค�าปรกึษา แนะน�าเกีย่วกบักระบวนการพฒันาชมุชนคณุธรรม โดยมุง่เสรมิสร้าง

ขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้นิเทศจะรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจ 

ในการด�าเนินงานด้านพัฒนาคุณธรรมของชุมชน สมาชิกชุมชนสามารถปรึกษาหารือ

กับผู้นิเทศได้เสมอ ผู้นิเทศเป็นผู้ที่รอบรู้แนวทางปฏิบัติการสร้างชุมชนคุณธรรม 

มีความสามารถประสานงานหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารชุมชน

และผู้น�าสมาชิกชุมชนกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของชุมชนในการ

สร้างชุมชนคุณธรรมมีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

การนิเทศติดตาม
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ภาพที่ 5  การนิเทศติดตามชุมชนคุณธรรม

การนิเทศติดตาม

ชุมชนคุณธรรม

1.
สร้างความ

ตระหนักและกระตุ้น
ให้เห็นถึง

ความส�าคัญ
2.

กระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจ

3.
สร้าง

ความเข้าใจ

4.
สร้างขวัญ
ก�าลังใจ

5.
สนับสนุนชุมชน

ให้สามารถเริ่มต้น
กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนคุณธรรม

6.
ให้ค�าปรึกษา

แนะน�า
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 “การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว 

และหลักศีลธรรมประกอบด้วย
ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด 

น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ
ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                            
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2504
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 รากฐานที่ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาจากหน่วยที่เล็กที่สุด 

คือ การให้ความส�าคัญกับ “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เครื่องมือส�าคัญใน 

การเสริมสร้างและพัฒนาคน ได้แก่ การให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสติปัญญา และ 

การปลูกฝังคุณธรรม เป็นเครื่องก�ากับจิตใจให้แสดงแต่พฤติกรรมที่ดี อันจะส่งผล 

ให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันต่อ ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับ 

การพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมเีหตผุล การมภูีมคิุม้กนัทีด่ใีนตัวเองบนเงือ่นไข 

มคีวามรู ้และคูค่ณุธรรม มาเป็นหลกัพืน้ฐานส�าคัญของการพฒันากอปรกบัการน้อมน�า

แนวพระราชด�าริ “บวร” เป็นหลักคิดในการประสานความร่วมมือร่วมใจกันของ 

บ้าน วัด และโรงเรียน รวมถึงภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่ม 

จิตอาสาที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความเจริญ ให้คนในชุมชนทุกช่วงวัย 

มีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้ ตามเป้าหมาย ความอยูด่มีสีขุ อยูอ่ย่างพึง่พาตนเองได้ และ 

น�าไปสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักการพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาให้เกิดผลตาม 

เข็มทิศการพัฒนา 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และ

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบนพ้ืนที่การพัฒนาชุมชนเมือง
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เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การ 

ขบัเคล่ือนชมุชนคณุธรรมบนพืน้ทีก่ารพฒันาชมุชนเมอืงตามแนวพระราชด�าร ิ“บวร” 

ของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้บรรลุผล ตามเป้าหมาย เพื่อการ

สร้างประโยชน์สุขร่วมกัน

 

ตัวชี้วัดการสร้างชุมชนเมืองไปสู่ชุมชนคุณธรรม

 ในการพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวพระราชด�าริ “บวร” ไปสู่ชุมชนคุณธรรม 

สามารถพิจารณาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดในการ

ปฎิบัติงาน ดังนี้

 - มีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง

 - มีแกนน�าที่มีสมรรถนะครบทั้งความรู้ บารมี และมีจิตอาสา

 - มีการก�าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านคุณธรรมของชุมชน

 - มีแผนการขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม”

 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านคุณธรรมในชุมชน

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีวิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้

 - มีแนวทางสร้างความร่วมมือขยายผลชุมชนคุณธรรม

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบนพ้ืนที่การพัฒนาชุมชนเมือง ตามแนวพระราชด�าร ิ“บวร” ของส�านักงานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์
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ภาพที่ 6  การพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวพระราชด�าริ �บวร�
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ภาพที่ 7 การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบนพื้นที่การพัฒนา

ชุมชนเมืองตามแนวพระราชด�าริ �บวร�

ชุมชน
คุณธรรม

สืบสาน

ฟื้นฟู พัฒนา

วัยทำางาน ผู้สูงอายุ

เยาวชน สตรี
ทุกช่วงวัย

คน

วัฒนธรรม ประชาสังคม

สังคม
สิ่ง

แวดล้อม เศรษฐกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

จิตอาสา
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้พิการ

คุณธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ 8  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมบนพื้นที่   

       การพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวพระราชด�าริ �บวร�

วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย
ทุนชุมชน รากเหง้า
ข้อมูลจริง ข้อตกลง

ค้นหาแกนนำาปฏิบัติจริง 
ถ่ายทอดได้

สร้างแรงบันดาลใจ

ปฏิบัติเกาะติด
สถานการณ์วัดผล

ถอดบทเรียน สรุป/
ชุดบทเรียน วิธีถ่ายทอด 

(ส่งต่อ)

กำาหนดแผนการ
ขับเคลื่อน วิธีการ ระยะ
เวลา ประสานงานภาคี

ส่งเสริมเผยแพร่

สร้างความเข้าใจ ค้นหา
ความจริง เป้าหมายชุมชน 
(คุณธรรม) แนวทางปฏิบัติ 

(จริยธรรม)

๑
๒

๕

๖

๔

๓

ค้นจุดดี

มีคนเด่น

ลงแรงปฏิบัติ

จัดตั้งแหล่งเรียนรู้

ชวนคิดแผน

 เห็นสุขร่วม

กระบวนการ
ของชุมชน

เข้าถึง

เข้าใจ

พัฒนา



ภาค
ผนวก
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สาระความรูเ้กี่ยวกับคุณธรรมจรยิธรรม

ความหมาย
 1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ 

ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง ความสุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติ

ตามครรลองคลองธรรม ซือ่ตรงต่อหน้าที ่ความซือ่สัตย์สุจรติ หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติตรงความเป็นจริงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และค�ามั่นสัญญา ทั้งกาย 

วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 

 2. ความขยัน หมายถึง ความต้ังใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่าง 

ต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมือ่พบอปุสรรค ความขยนัต้องปฏบิตัคิวบคูก่บั

การใช้สติปัญญาแก้ปัญหา จนเกิดผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย

 3. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทั้งที่

เป็นภารกจิส่วนตวั และภารกจิทางสังคม จะต้องกระท�าให้บรรลุความส�าเรจ็ตามความ

มุ่งหมาย ด้วยความสุจริต ความเต็มใจ และความจริงใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ 

ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับผลการ 

กระท�าของตนเอง ทัง้ด้านทีเ่ป็นผลดีและผลเสยี ทัง้พยายามปรบัปรงุการปฏบิติัหน้าท่ี

ให้ดียิ่งขึ้น
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 4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ

ตาม และยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลง กฎหมายและ 

ศลีธรรมจารีตประเพณี ทัง้วนิยัในตนเองและวินยัต่อสงัคม เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ถึงการให้ความส�าคัญ ความเคารพ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 

และข้อบงัคับของสงัคม เป็นพฤติกรรมทีช่่วยให้สามารถควบคมุตนเองและปฏบิตัติน

ตามระเบียบเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

 5. ความอตุสาหะ หมายถงึ ความพยายามทีท่�างานให้ส�าเรจ็ลลุ่วง ด้วยความ

อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มานะ บากบั่น ขยัน อดทน เพียรเอาใจใส่อยู่เป็นนิจและ

เสมอต้นเสมอปลาย 

 6. ความมุ่งมั่น หมายถึง ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ท�างานด้วย

ความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 7. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

การเรยีนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนด้วย

การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม สรปุองค์ความรู ้และสามารถน�าไปใช้ในชีวติประจ�าวนั

ได้ 

 8. ความอดทนอดกลั้น หมายถึง ความม่ันคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวทั้งทาง

กาย วาจา และใจ โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหา ทนตรากตร�า ทนเจ็บใจ หนักเอาเบาสู้ 
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ยอมรบัความล�าบากและอปุสรรค และรูจ้กัข่มใจเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ เป็น

ระยะเวลานาน

 9. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความ

ปรองดองกัน เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่

ต้องการ โดยปราศจากการทะเลาะววิาท ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั เป็นการยอมรบัความ

มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

 10. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จัก 

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ โดยอาจต้องเสยีสละทรพัย์ แรงงาน เวลา และก�าลังสตปัิญญา ในการ

ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

 11. ความมีน�้าใจ หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความ 

ช่วยเหลือเกื้อกูล แสดงน�้าใจดีต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ที่มีน�้าใจ คือ ผู้ให้

และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อท�าประโยชน์

แก่ผู้อื่น 

 12. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่และเอ็นดู ปรารถนาจะให้ 

ผู้อื่นเป็นสุข มีความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น 

สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งทางการกระท�า หรือวาจา 

 13. ความสุภาพ หมายถึง เรยีบร้อย อ่อนโยน ละมนุละม่อม มกีริยิามารยาท
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ที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว 

รุนแรง วางอ�านาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง และวางตนเหมาะสมตาม

วัฒนธรรมไทย 

 14. ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนอบน้อม โดยทางกายและ

ทางวาจา 

 15. ความกตัญญู คือ ความรู้สึกส�านึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณที่ผู้อื่น

หรือสิ่งอื่นที่มีต่อตนเอง กตเวที คือ การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ ความ

กตัญญูกตเวที จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณแล้วท�าตอบแทนบุญคุณให้ปรากฏ 

 16. ความพอเพียง หมายถึง ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 

มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีปรบัตวัเพือ่อยูใ่นสังคมได้อย่างมคีวามสุข รวมทัง้ เป็นผูท้ีม่คีวาม

รอบรู้และมีคุณธรรม

 17. การประหยัด หมายถงึ การรูจั้กเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สนิสิง่ของให้เกดิ

ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ�าเป็น พอสมควรแก่ฐานะ 

รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม รู้จักท�าบัญชีรายรับ- 

รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

 18. มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง 

ผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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1. เพลง มาร์ชสร้างคนดีให้บ้านเมือง
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  พร้อมใจนัดกันท�าความดี

 ต่างคนต่างท�าทันที  ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

 เราพัฒนาให้ประชาสร้างความรุ่งเรือง มูลนิธิ น้อมน�าทุกเรื่อง(ซ�้า)

 ชื่อนามกระเดื่อง  ยุวสถิรคุณ

2. เพลง มาเถิดมาร่วมใจ
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

 มาเถิดมาร่วมใจ  ด�ารงไว้ในคุณความดี

 มาเถิดนะเร็วไว  ก้าวเดินไปในถิ่นไทยนี้

 มาเถิดนะน้องพี่  สามัคคีสร้างคุณธรรม

3. เพลงกิจกรรมคุณธรรม
ค�าร้อง ครู สุชาวดี ขันโท, ครูวราภรณ์ สว่างการ
ท�านอง ส�านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

คุณธรรมน�าชีวิตสู่ความก้าวหน้า จริยธรรม มีคุณค่าสร้างความสุขศานต์

คุณธรรมอยู่ในใจตลอดกาล จริยธรรม คือการกระท�าความดี
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4. เพลงหัวใจคุณธรรม
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

 หัวใจของคนเรานี้  ท�าดีคิดดีทุกวัน

 คุณธรรมไม่แบ่งชนชั้นๆ  มาพร้อมใจกันยึดมั่นความดี

 คุณธรรมเป้าหมายเป็นหลัก  พฤติกรรมบ่งชี้ต้องมี 

 ทุกคนต้องมีศักดิ์ศรีๆ  พวกเราสามัคคีโรงเรียนคุณธรรม

 ใกล้ไกลเราเป็นเครือข่าย  เหนือใต้ช่วยกันหนุนน�า

 รวมพลังหนึ่งคุณธรรมๆ  เรามาน้อมน�าค�าพ่อสอนเอย

5. ความนัยคุณธรรม
ค�าร้อง ครู สุชาวดี ขันโท

ท�านอง เพลงระบ�าพื้นเมืองภาคใต้ (ตารีกีปัส)

จริยธรรมกับคุณธรรมนั้นเป็นความนัย (ซ�้า)

คุณธรรมนั้นควรมีไว้ (ซ�้า)

จรรโลงใจถ้วนทั่วทุกนาม

ล้วนมีในใจคุณค่าคงไว้เพื่อความดีงาม (ซ�้า)

หากแสดงชัดเจนเมื่อไหร่ (ซ�้า)

โปรดจ�าไว้คือจริยธรรม 
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6. คุณธรรมอัตลักษณ์
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

คุณธรรมเป้าหมายของคน  มีความสุขล้นได้กระท�าดี

มีน�้าใจซื่อสัตย์สามัคคี รับผิดชอบดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

พฤติกรรมบ่งชี้นั่นหนาปฏิบัติทุกเวลาทั้งอ่านและเขียน

มาเถอะพวกเราวัยเรียน (ซ�้า)

ช่วยกันคิดเขียนคุณธรรมอัตลักษณ์

7. คุณธรรมสร้างคนดี
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

 เราจะสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดิน  คุณธรรมน�าถิ่นไทยให้สุขขี

 เหนือใต้ ออก ตก ล้วนมีคนดี  สองมือนี้คือพลังของเยาวชน

 หนึ่งคือพฤติกรรมบ่งชี้  ควรที่สรรสร้างและต่างฝึกฝน

 สองคือคุณธรรมเป้าหมายเตือนตน  เราทุกคนน�าพาให้รุ่งเรือง
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8. หกขั้นตอนพัฒนาคุณธรรม
ค�าร้อง/ท�านอง ครูวราภรณ์ สว่างการ

 (สร้อย) พวกเราทำาเองจากหัวใจ  คิดคราใดร่วมรู้ร่วมทำา

 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  โปรดจงจำานั้นมีหกขั้นตอน

 หนึ่งยอมรับรู้ได้ทุกคน  สองท�าตนหลอมรวมจงคิดก่อน

  พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์แยกเป็นตอน กลับมองย้อนสิ่งนี้คือบัญชี

  สามคือคุณธรรมหลักใหญ่ โปรดจ�าไว้ก�าหนดให้ได้จากนี้

  สี่แปลงคุณธรรมแล้วปฏิบัติดี  ห้าน้องพี่ร่วมใจกันทั้งองค์กร

  หกสุดท้ายคือการติดตาม  คุณธรรมควรประเมินผลก่อน

  จ�าไว้ส�าคัญอย่างแน่นอน  มีหกขั้นตอนพัฒนาคุณธรรม

 (สร้อย) พวกเราทำาเองจากหัวใจ  คิดคราใดร่วมรู้ร่วมทำา

 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม  โปรดจงจำานั้นมีหกขั้นตอน

9. พัฒนาชุมชน
ค�าร้อง/ท�านอง ครูสุชาวดี ขันโท

มา มา มา มาพัฒนาชุมชน พวกเราสุขล้นทุกคนมีน�้าใจ

ช่วยกันร่วมแรงสามัคคีกันไว้ ชุมชนก้าวไกลเพราะคุณธรรมน�าพา

นันนานันนานั้นนันนานานา
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