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โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม
-------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาล โดยนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มี
จิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
โดยได้มีการประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) อันเป็นแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้าน
วั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ โดยมี แ นวคิ ด ให้ “คุ ณ ธรรมน าการพั ฒ นา” พร้ อ มที่ จ ะก้ า วไปสู่ “สั ง คมคุ ณ ธรรม” ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใช้พลัง จากภาคประชารัฐมาเป็นกลไก
สาคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยงานนาแผนฯ
ดังกล่าว ไปเป็นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมของ
ทุกหน่วยงาน ต่อไป
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม จังหวัด
สิง ห์ บุรี จึง ได้ จัด ทาโครงการขั บเคลื่ อนองค์ กรคุณธรรมและจั ง หวัดคุ ณธรรม เพื่อ ให้ คนในสั ง คมเป็ นคนดี
มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และจังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2559–2564)
๒.2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตระหนักในความสาคัญ ของการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความรักชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ
๒.3 เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรี เกิดสัง คมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรม
ทางศาสนา ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และวิ ถี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
และโมเดลประเทศไทย ๔.๐
๓. เป้าหมาย
๓.๑ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสิง ห์บุรี เป็นองค์กรคุณธรรม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง
๓.๒ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม
๔. วิธีดาเนินการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ที่
รายการ
ระยะเวลา หมายเหตุ
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
ม.ค. 63
๒ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ม.ค. – ก.ย.
ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยองค์กรที่เข้าร่วมฯ
63
มีแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมดังนี้
2.1 ปลุกความคิดของคนในองค์กรให้อยากสร้างความดี ตามหลัก
ศาสตร์ พ ระราชา ระเบิ ด จากข้ า งในและการมี ส่ ว นร่ ว ม สมั ค ร จั ด ท า
ประกาศเจตนารมณ์จะร่วมกันสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
2.2 ค้นหาความจริงขององค์กร สารวจ “ปัญหาที่อยากแก้” และ
ความดีที่อยากทา พร้อมทั้งจัดทาแผนคุณธรรมขององค์กร
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รายการ
ระยะเวลา หมายเหตุ
2.3 ทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดสิงห์บุรี
2.4 ดาเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร โดยมีระบบ
ติดตามและรายงานประเมินผล รวมทั้ง จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
2 . 5 รั บ ก าร ปร ะ เ มิ น ผลตา มเก ณฑ์ ก าร ปร ะ เ มิ น ผลจา ก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้
- องค์กรมีผลสาเร็จเป็นรูปธรรม สมาชิกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น
- มีการยกย่องเชิดชู บุคคลที่ทาความดีจนเป็นแบบอย่าง
- องค์กรมีการเพิ่ม ประเด็นคุ ณธรรมเป้ า หมายและกิจ กรรม
ใน ๓ มิ ติ คื อ การยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมทางศาสนา หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
- องค์ ก รมี ก ารถอดองค์ ค วามรู้ จากการด าเนิ น งานองค์ ก ร
คุ ณ ธรรม เพื่ อ เผยแพร่ สามารถเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ถ่ า ยทอดขยายผล
ไปสู่องค์กรอื่นๆ ได้
2.6 องค์กรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ดาเนินการประกาศเป็น
องค์กรคุณธรรม
รายงานผลการเข้า ร่ว มเป็น องค์ก รคุณ ธรรมของทุ กหน่ว ยงาน ในการ ม.ค. – ก.ย.
ประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ทุกเดือน
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จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม ม.ค. – ก.ย.
ในการประชุมกรมการจังหวัด เพิ่มเติม (ถ้ามี)
63
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม
ก.ย. 63
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ก.ย. 63

๕. สถานที่ดาเนินการ
จังหวัดสิงห์บุรี
๖. งบประมาณ ๗. ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต 7.1 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจัง หวัดสิง ห์บุรี เป็นองค์กร
คุณธรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง
7.๒ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผลลัพธ์ ทุกภาคส่วนในจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตระหนักในความสาคัญ ของชาติ ยึดมั่นในหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืน
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
/๙. ผลที่คาดว่า...
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดสิง ห์บุรี เป็นองค์กรคุณธรรม
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง
9.๒ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดคุณธรรม

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางไมตรีจิต เหม่ชัยภูมิ)
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
.........มกราคม ๒๕๖๓
10. ความเห็นของผู้เห็นชอบโครงการ
เห็นควรอนุมัติโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
........มกราคม ๒๕๖๓
11. ความเห็นของผู้อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัติโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรม

(ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชานาญวิทย์ เตรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
........มกราคม ๒๕๖๓

