แนวทาง

การสร้างความเข้มแข็งของ

“บวร”

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร น�าพาประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานพระราชด�าริหลักการ “บวร” ให้น�าบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ซึ่งเป็นสถาบันหลัก
ของสั ง คมไทยที่ เ ป็ น สายใยยึ ด เหนี่ ย วชุ ม ชนมาแต่ อ ดี ต ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเกื้ อ กู ล สนั บ สนุ น
ซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยด�ารงอยู่อย่างสันติสุขมาช้านาน มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อร่วมมือบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน
สถาบันครอบครัว (บ้าน) ซึ่งประกอบด้วย ชาวบ้าน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน
สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
และกลุ่ม หรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กร
หรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ด้วย
สถาบั น การศึ ก ษา/ราชการ (โรงเรี ย น/ราชการ) ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� า นวยการ
อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ คณะครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน
อาทิ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขต�าบล เกษตรต�าบล เป็นต้น
รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ
หลัก “บวร” จึงหมายถึงการน�าสถาบันหลักในชุมชนมาเปนกลไกในการพัฒนา
และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ท�าหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเอง
และชุ ม ชน ก� า หนดแผนแม่ บ ทชุ ม ชนด้ ว ยการร่ ว มกั น คิ ด สร้ า ง และบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน
ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ
ส� า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . (๒๕๕๖). สั จ ธรรมแห่ ง แนวพระราชด� า ริ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, หน้า ๖๓-๖๔

เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด
และครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป
พระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ค�าน�า
ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น�าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน”
ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ไปขับเคลื่อนและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�านึก
ด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับให้มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และ
กตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธ�ารงรักษาไว้ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งานตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี บรรลุ เ ป้ า หมาย
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการจัดท�าแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน ให้ชมุ ชนคุณธรรมเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้
และศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน มีคณะท�างานขับเคลือ่ นและพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวร เป็นแกนกลางในการประสานการด�าเนินงานพัฒนาชุมชนและกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทุกระดับ มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ
มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดกิจกรรม สร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียน ในระดับเศรษฐกิจฐานราก และกระทรวงวัฒนธรรม น�าเสนอคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติ รับทราบตามทีก่ ระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องด�าเนินการตามแนวทางฯ โดยอาจปรับเปลีย่ นแนวทางดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบท/สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน
กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่ อ ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนคุ ณ ธรรมน้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จะอ�านวยประโยชน์แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่สงบสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
กระทรวงวัฒนธรรม
พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า

ค�าน�า
บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
ก-ข
ส่วนที่ ๑ บทน�า
๑
๑.๑ ความเป็นมา
๑
๑.๒ วัตถุประสงค์
๕
๑.๓ เป้าหมาย
๕
๑.๔ ความหมายและขอบเขตการด�าเนินงาน
๕
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๙
๒.๑ หลักการขับเคลื่อน : พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
๑๐
๒.๒ กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๙ ขั้นตอน
ส่วนที่ ๓ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๑๓
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ เน้นการบูรณาการการด�าเนินงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ
๑๓
๓.๒ กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
๑๘
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
๓.๓ แผนผังเส้นทางการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๙
๓.๔ แนวทางการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร
๒๐
๓.๕ ปฏิทินการด�าเนินงานฯ
๒๑
ส่วนที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๓
ส่วนที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์และการติดตามประเมินผล
๒๙
๕.๑ ตัวชี้วัด
๒๙
๕.๒ ผลที่จะได้รับ
๒๙
๕.๓ การรายงานและติดตามประเมินผล
๓๐
ภาคผนวก
๓๑
- แบบ ๑.๑ ตัวอย่าง ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอ
๓๒
- แบบ ๑.๒ ตัวอย่าง ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร
๓๓
- แบบ ๒ สรุปข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ
๓๔
- แบบ ๓.๑ แบบรายงานผลการด�าเนินงาน ส�าหรับชุมชนคุณธรรมฯ
๓๕
- แบบ ๓.๒ แบบรายงานผลการด�าเนินงาน ส�าหรับส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๓๖
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
๓๗
- มติคณะรัฐมนตรี
๓๘
คณะผู้จัดท�า

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งการพัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืน ทัง้ ทางวัตถุและจิตใจ และการมีสว่ นร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน อ�าเภอ จังหวัดและระดับประเทศเพื่อร่วมกันก�าหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม มุง่ สูส่ งั คมคุณธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรม
ตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และด�ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
กระทรวงวั ฒ นธรรม สนองนโยบายรั ฐ บาล โดยด� า เนิ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในทุ ก ระดั บ
ตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สร้างคนดี
สังคมดี เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน
มีคณ
ุ ธรรม กล่าวคือมีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคณ
ุ ธรรมตามหลักศาสนา
มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และจิตอาสา น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบตั ิ และด�ารงชีวติ ตามวิถวี ฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมทีม่ งุ่ เน้นการขับเคลือ่ นงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล”ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ ที งั้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน�านโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
ให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดด�าเนินการโดยใช้กลไกพลังบวรและกลไกประชารัฐ สร้างความ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาในลักษณะการระเบิดจากข้างใน ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์
ตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม และเกณฑ์ตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศเจตนารมณ์
ข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม การก�าหนดเป้าหมายคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากท�า จัดท�าแผนส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การปฏิบัติตามแผน ทบทวนปรับปรุงแผน ยกย่อง
บุคคลท�าความดีมคี ณ
ุ ธรรม ประเมินความส�าเร็จของแผน และเพิม่ เติมกิจกรรมในมิตติ า่ ง ๆ เกิดองค์ความรู้
ขยายผลสู่ชุมชนอื่น มีชุมชนคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ
มากกว่า ๒๒,๐๐๐ ชุมชน มีองค์กรคุณธรรม ๑๒,๙๘๔ องค์กร อ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ และจังหวัด
๗๖ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ผลจากการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมทีค่ นในชุมชน
ร่วมกันสร้างสรรค์ เกิดชุมชนอยู่ดีมีสุขเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเมื่อวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม
บ้านผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้แสดงความชืน่ ชมในผลส�าเร็จและส่งเสริมให้
“.....ชุมชนท�าต่อไป ขยายให้มากขึ้น ไปถึงชุมชนอื่นๆ ด้วย พัฒนาให้ชุมชนมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ขอเปนก�าลังใจให้ประสบความส�าเร็จต่อไปทั้งชุมชนและครอบครัว”
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ น�าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิต
ของคนไทย ไปขับเคลื่อนและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้
ที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�านึก ด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีส�านึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธ�ารงรักษาไว้ รวมทั้ง
ให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลเพือ่ ให้ประชาชน
เข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี บรรลุเป้าหมาย กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท�าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยให้ชุมชนคุณธรรมเป็นพื้นที่เป้าหมายและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน มีคณะท�างานขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร
เป็นแกนกลางในการประสาน การด�าเนินงานและกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทุกระดับ
มีสา� นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รูร้ กั สามัคคี เสียสละ และกตัญญูรคู้ ณ
ุ มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ
ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียน ในระดับ
เศรษฐกิจฐานราก และน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ)
แก่ทกุ ภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสถานทีด่ งั กล่าวในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน โดยอาจปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท/สถานการณ์
ของสังคมในปัจจุบัน และให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการส�ารวจความพร้อมของสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น ห้องน�้าสาธารณะ ทางลาดคนพิการ/ผู้สูงอายุ และด�าเนินการจัดหาหรือปรับปรุงให้มีความพร้อม
เพื่อรองรับการขยายผลการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” ต่อไป
การด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก�าหนดทิศทางการขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน
๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับชุมชน โดยมีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอ และคณะท�างานขับเคลื่อน
และพัฒนาชุมชนด้วยพลัง “บวร” เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและกระจายข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ผ่านทางสื่อที่หลากหลาย ทั้งหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ที่ประชุมหมู่บ้าน วัด/ศาสนสถาน
หน้าเสาธง สื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ห้องประชุม สถานีวิทยุของท้องถิ่น ทาง Social Network
ให้คนในชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจสนับสนุนการด�าเนินงาน รวมทัง้ ร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ
สู่สังคมคุณธรรมที่มีความรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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สวนที่ ๑
บทน�า

๑.๑

ความเปนมา

สภาพสังคมไทยในอดีต คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นสงบสุข ช่วยเหลือแบ่งปัน มีน�้าใจ
โอบอ้อมอารีย์ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เด็กเยาวชนเคารพผู้อาวุโส มีระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติตน
โดยมี ส ถาบั น ที่ ห ล่ อ หลอม อบรมกล่ อ มเกลาให้ ค นในสั ง คมประพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ปในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งดี ง าม
ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน หรือ “บวร” ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงเห็นความส�าคัญของ “บวร” อย่างละเอียดลึกซึ้งและ
ทรงมีพระราชด�าริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยด้วยพลัง “บวร” ทรงสนับสนุนให้ บ้าน
วัด โรงเรียน เป็นต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีการประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อประโยชน์สูงสุด
ในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจากพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สะท้อนถึงพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ในการทรงงาน
เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และแนวพระราชด�าริต่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การเชื่อมโยง “ศาสตรพระราชา”
กับ “การพัฒนาประเทศ”

เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางวัตถุและจิตใจ และการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน อ�าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ เพื่อร่วมกันก�าหนด
วิสยั ทัศน์และทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม มุง่ สูส่ งั คมคุณธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรม
ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และด�ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
รัฐบาลภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน�าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
มั่นคง ประชาชนมีความสุข มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ ให้คนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
มีจิตส�านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ด�าเนินการไปแล้วตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงวัฒนธรรม ได้น�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นทิศทางการด�าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ และในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น คนดี
คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดี

2

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีย์ มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม ที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ
กับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนั บ สนุ น การรวมตั ว ของประชาชนในการ
ร่วมคิด ร่วมท�าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน
ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สามารถพึ่งตนเองและท�าประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการปรับวัฒนธรรมการท�างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์สว่ นรวม มีความทันสมัย และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
มี ลั ก ษณะเปิ ด กว้ า ง เชื่ อ มโยงถึ ง กั น และเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
เพื่อสร้างคนดี สังคมดี เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร
และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดด�าเนินการ
โดยใช้กลไกพลัง “บวร” และกลไกประชารัฐในลักษณะการระเบิดจากข้างใน สร้างความเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์ โดยด�าเนินงานตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม
และเกณฑ์ตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และ
ระดับคุณธรรมต้นแบบ มากกว่า ๒๒,๐๐๐ ชุมชน เกิดองค์กรคุณธรรม ๑๒,๙๘๔ องค์กร อ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ
และจังหวัด ๗๖ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ผลจากการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างสรรค์ เกิดชุมชนอยู่ดีมีสุขเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม
โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้แสดงความชืน่ ชมในผลส�าเร็จ
และส่งเสริมให้ “...ชุมชนทําตอไป ขยายใหมากขึ้น ไปถึงชุมชนอื่นๆ ดวย พัฒนาใหชุมชนมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอเปนกําลังใจใหประสบความสําเร็จตอไปทั้งชุมชนและครอบครัว”
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้มีข้อสั่งการโดยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
น�าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ” ซึ่งถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย
ไปขับเคลือ่ นและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ทมี่ ปี ระโยชน์
เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตส�านึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
รู ้ รั ก สามั ค คี เสี ย สละ และกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องคนไทยที่ ค วรธ� า รงรั ก ษาไว้ รวมทั้ ง
ให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพือ่ ให้ประชาชน
เข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3

ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลืม้ )
ได้วางนโยบายในการบริหารงานที่จะสืบสาน
รั ก ษา ต่ อ ยอด และปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล ด้วยการด�าเนินงานตามพระราชด�าริ
ส่งเสริมการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ ท�านุบ�ารุงศาสนาทุกศาสนาให้มี
ความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มบี ทบาท
ในการเผยแพร่ค�าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ จิตใจ และสังคม ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ให้ชุมชนคุณธรรมเป็นพื้นที่เป้าหมาย เป็นศูนย์กลางในการ
บูรณาการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน มีคณะท�างานขับเคลือ่ นและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร
เป็นแกนกลางในการประสานการด�าเนินงานและกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ให้ประชาชนทุกระดับ
มีสา� นึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมรูร้ กั สามัคคี เสียสละ และกตัญญูรคู้ ณ
ุ มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ
ของรัฐบาลอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมเกิดกิจกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียน ในระดับ
เศรษฐกิจฐานราก และน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ ๑) รับทราบตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ)
แก่ทกุ ภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสถานทีด่ งั กล่าวในการเป็นแหล่งเรียน
รูข้ องชุมชน โดยอาจปรับเปลีย่ นแนวทางดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท/สถานการณ์
ของสังคมในปัจจุบัน เช่น การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ด้วย
๒) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เร่งด�าเนินการส�ารวจความพร้อมของสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องน�้าสาธารณะ
ทางลาดคนพิการ/ผู้สูงอายุ และด�าเนินการจัดหาหรือปรับปรุงให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายผล
การขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” ต่อไป
การด�าเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ก�าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
๔ ระดับ ประกอบด้วย ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ
และระดับชุมชน โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
คณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอ และคณะท�างานขับเคลื่อน
และพัฒนาชุมชนด้วยพลัง “บวร” เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนและกระจายข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ผ่านทางสือ่ ทีห่ ลากหลาย
ทั้งหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ที่ประชุมหมู่บ้าน วัด /ศาสนสถาน
หน้าเสาธง สื่อการเรียนรู้ด้านดิจิทัล ห้องประชุม สถานีวิทยุของท้องถิ่น
ทาง Social Network ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจสนับสนุน
การด� า เนิ น งานรวมทั้ ง ร่ ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ
สู่สังคมคุณธรรมที่มีความรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
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๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อนและ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ กระจายข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสูป่ ระชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๑.๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชน
๑.๒.๓ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทางศาสนา น้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ เปาหมาย
๑.๓.๑ ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานบูรณาการ
ท�างานโดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�าคัญของการ
ขับเคลือ่ นการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง
บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรูท้ มี่ ปี ระโยชน์ เพือ่ พัฒนา
จิตใจและจิตส�านึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ
ให้มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ
และกตัญญูรู้คุณเพิ่มมากขึ้น
๑.๓.๒ ชุมชนใช้กลไก “บวร” เป็นกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนและเป็นแหล่งรับและกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ไปสู่ประชาชนส่งผลให้ประชาชน
มีความเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพิ่มมากขึ้น
๑.๓.๓ คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถวี ฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน รวมทัง้ ยึดมัน่ ในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑.๔ ความหมายและขอบเขตการด�าเนินงาน
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม
น้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มี ค� า ส� า คั ญ ที่ ต ้ อ งมี ก ารสื่ อ สารให้ เข้ า ใจตรงกั น
ในการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกัน และปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง โดยมีความหมายและขอบเขต
พอสังเขป ดังนี้
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
หมายถึงชุมชนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันโดยธรรมชาติ หรือตามความสนใจ
เพือ่ ท�ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีระบบความสัมพันธ์ทเี่ ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีหรือไม่มกี ารบังคับบัญชา
และอาจมีวัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกัน คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มาเป็นหลักในการด�ารงชีวิต ตลอดจน
มีสว่ นร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายอืน่ ๆ ผลส�าเร็จของการเป็นชุมชน
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลือ่ นด้วยพลังบวร เกิดจากการทีพ่ ลังบวรในชุมชน
ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาตามกระบวนการเพื่อสู่เป้าหมายเกิดสังคมคุณธรรมที่มีลักษณะ ดังนี้
(๑) คนในชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เกิดความสงบสุขในชุมชน
ปัญหาต่างๆ หรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไป ไม่มีปัญหายาเสพติด ไม่มีปัญหาการทะเลาะ
วิวาท ไม่มีปัญหาการพนัน ไม่มีอบายมุข ไม่มีปัญหาการลักขโมย ไม่มีปัญหาขยะ ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
การดื่มสุราลดลง หนี้สินลดลง เป็นต้น มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีความรักและสามัคคี
เอื้อเฟอเผื่อแผ่ เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ทิ้งกัน พึ่งพากันเอง คนในชุมชนรู้สิทธิหน้าที่
การเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ
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(๒) คนในชุมชนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในชุ ม ชนอยู ่ ดี มี สุ ข อดทน อดออม ขยั น ไม่ โ ลภ ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น มี ค วามพอประมาณ
รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างรายได้ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น
หนี้สินลดลง มีการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ ช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน ดูแลผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสร้างงาน
สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ
กลุ่มจิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นต้น
(๓) คนในชุมชนสืบสานและด�าเนินชีวติ ตามวิถวี ฒ
ั นธรรมทีด่ งี าม มีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
สร้างสินค้าและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT : Cultural Product of Thailand)
โฮมสเตย์ วิ ถี ไ ทย การแสดงพื้ น บ้ า น กิ จ กรรมวิ ถี ชุ ม ชน สร้ า งความประทั บ ใจ และการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ให้นกั ท่องเทีย่ ว รักและภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ของท้องถิน่ มีนา�้ ใจเอือ้ อาทร เป็นเจ้าบ้านทีด่ ตี อ้ นรับผูม้ าเยือน
มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

“บวร” เปนแกนน�าส�าคัญในการขับเคลือ่ นให้เกิดชุมชนและสังคมคุณธรรมตามเป้าหมาย โดย “บวร”
จะต้องมีคณ
ุ ลักษณะส�าคัญ คือ เปนบุคคลทีเ่ สียสละ อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม ลด ละ เลิกอัตตาหรือความมีตวั ตน
ความรู้สึกส่วนตัวลง อดทน อดกลั้นต่อสิ่งรอบข้าง ลดความมีอคติต่อกัน มีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้า
มีอุดมการณ์ท�างานเพื่อส่วนรวม โดยมีความหมาย ดังนี้
“บ” แทนความหมายด้วยค�าว่า “บ้าน” ซึ่งหมายถึงสถาบันครอบครัว ประกอบด้วย ชาวบ้าน
และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ผู้น�าตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
“ว” แทนความหมายด้วยค�าว่า “วัด” ซึ่งหมายถึงสถาบันศาสนาทุกศาสนาในชุมชนนั้น ๆ
ประกอบด้วย ผูน้ า� ทางศาสนาของแต่ละศาสนา ไม่วา่ จะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ฮนิ ดู ซิกข์
เช่น เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส บาทหลวง อิมหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เป็นต้น
“ร” แทนความหมายด้วยค�าว่า “โรงเรียน/ราชการ” ซึง่ หมายถึงสถาบันการศึกษา/หน่วยงานราชการ
ประกอบด้วย ผูอ้ า� นวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ คณะครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ๆ
ทัง้ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษาอืน่ ๆ รวมถึงผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐในชุมชน
อาทิ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. พัฒนาการประจ�าต�าบล เกษตรต�าบล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทุกองค์ประกอบ (อาทิ แผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ/บุคลากร ฯลฯ) เข้ามาสูค่ วามเป็นหนึง่ เดียว เป็นส่วนหนึง่ ของกันและกันอย่างแยกกันมิได้ หรือ
การรวมส่วนต่าง ๆ ให้ประสานสัมพันธ์อย่างเป็นเอกภาพ ท�าให้เกิดความสมบูรณ์ในลักษณะของการผนึก
ก�าลัง เพื่อให้กลไกต่าง ๆ ท�างานร่วมกันในลักษณะที่เป็นองค์รวมและสมดุล
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นเครื่องประคับประคองใจ
ให้เกลียดความชัว่ กลัวบาป ใฝความดี เป็นเครือ่ งกระตุน้ ผลักดันให้เกิดความรูส้ กึ รับผิดชอบ เกิดจิตส�านึกทีด่ ี
มีความสงบเย็นภายใน เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการ
ในสังคมไทย
จริยธรรม หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งก�าหนดไว้ส�าหรับสังคม เพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความอบอุ่น มั่นคงและ
ปลอดภัยในการด�ารงชีวิต
สังคมคุณธรรม หมายถึง สังคมที่มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ในทุกพื้นที่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม โดยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการด�ารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
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สวนที่ ๒
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

เพื่อให้การด�าเนินงานตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี บังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย
การด� า เนิ น งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และให้
“บวร” เป็นกลไกการท�างานที่ส�าคัญของชุมชน
มีบทบาทเป็นแกนน�าวางแผน ประสานงาน ให้เกิด
การบูรณาการด�าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐทีน่ า� นโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ ก� า หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายชุ ม ชนคุ ณ ธรรมน้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยพลั ง บวร ในพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ให้ เ ป็ น ร่ ม ใหญ่ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
โครงการ โดยมีครัวเรือนเป็นตัวตั้ง ประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท�าร่วมรับประโยชน์
เกิ ด ความรั ก สามั ค คี ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทางศาสนา น้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน
ไปในทางที่ ดี ขึ้ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาในชุ ม ชนหมดไป เช่ น ไม่ มี ป ั ญ หายาเสพติ ด ไม่ มี ป ั ญ หา
การลักขโมย ไม่มีปัญหาการพนัน ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท ไม่มีปัญหาฉ้อโกง หลอกลวง หนี้สินลดลง
คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ เกิดการรวมตัวรวมกลุ่ม ช่วยเหลือแบ่งปัน สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ความเป็นไทย เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนในชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขยายเครือข่าย เป็นแหล่งกระจ่ายข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยมีหลักการและกระบวนการด�าเนินงาน ดังนี้
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.๑ หลักการขับเคลื่อน : พีระมิดขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

พลัง

ศาส วดั /
นสถ
าน
ขับเ

บาน

ดาน

ที่ ๑

คลื่อ

น

ชาต

นอมนํา า
ศาสน
หลักธรรมทางติปฏิบัติ
ไปประพฤ

ิหลัก

ขอปฏิบัต

โรง
ราช เรียน/ ํารงชีวิตตาม
ด
การ
รรมไทย
วิถวี ัฒนธ

ิ

นอมนํา า
ญ
หลักปรัช พอเพียง
จ
ิ
ก
ฐ
ษ
ร
ของเศ

ดานที่ ๒

ศาส

นา

ประ
เทศ
มั่นค ชาติ
ง

ดาน

พระม

ที่ ๓

หากษ

ัตริย

ว
คน/ครอบครั
ม
ร
คุณธร

สังคม
ม
คุณธรร
ชุมชน
คุณธรรม

น
หนวยงา
องคกร/ รม
คุณธร

ดานที่ ๔

ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร มีหลักการ
ด�าเนินงานในลักษณะพีระมิด ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านที่ ๑ ใช้ “บวร” (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ)
เป็นพลังขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม”
ด้านที่ ๒ ยึดข้อปฏิบัติหลัก ๓ ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด�ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านที่ ๓ ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงของชาติใน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ เป็นพลังน�าพาชาติก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ด้านที่ ๔ สร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคน /ครอบครัว /ชุมชน /องค์กรให้มีคุณธรรม
๒.๒ กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๙ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๒.๑ ประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของชุมชน ชุมชนมีการประชุมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้น�าชุมชนและคนในชุมชนที่จะขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนคุณธรรมร่วมกัน
๒.๒.๒ ก�าหนดเป้าหมายของชุมชน ชุมชนร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้
จ�านวน ๓-๕ เรือ่ ง เช่น ปัญหาสิง่ เสพติด ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิง่ แวดล้อม ปัญหา
ความยากจน ปัญหาทางสังคม ปัญหาการทะเลาะวิวาท การเล่นการพนัน การลักขโมย การมีหนีส้ นิ รายได้
ไม่เพียงพอ การเก็บออมเงิน การท�าบัญชีครัวเรือน การจัดการกับขยะ การจัดการกับน�้าเน่า ฯลฯ และ
ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย ความดีที่อยากท�า จ�านวน ๓-๕ เรื่อง เช่น การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมเป้าหมายอื่น ๆ
ลด ละ เลิกอบายมุขฯ
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๒.๒.๓ จัดท�าแผนชุมชน ชุมชนร่วมกันจัดท�าแผนส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนเกีย่ วกับปัญหา
ที่อยากแก้ และความดีที่อยากท�า ซึ่งเป็นความต้องการของคนในชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน
๒.๒.๔ ด�าเนินการตามแผนชุมชน โดยชุมชน
มีการจัดท�าโครงการ หรือกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชน
และมีการส่งเสริมการท�าความดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษั ต ริ ย ์ และปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ธรรมพอเพี ย ง
วินัย สุจริต จิตอาสาหรือคุณธรรมอื่น ๆ ตามที่ระบุในแผนฯ
โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและได้รับการสนับสนุน
ทรั พ ยากรและหรื อ เงิ น ทุ น จากหน่ ว ยงานภาคประชารั ฐ
ในพื้นที่
๒.๒.๕ ติ ด ตามประเมิ น ผล ชุ ม ชนมี ก าร
ติดตามประเมินผลส�าเร็จเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริม
คุณธรรมของชุมชนให้มีคุณภาพและบรรลุผล
๒.๒.๖ ยกย่ อ งบุ ค คลท� า ความดี ชุ ม ชนมี
การประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลผู้ท�าความดีและหรือบุคคล
ผู ้ มี คุ ณ ธรรม ในชุ ม ชนและหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ท� า ความดี
ให้กับชุมชน

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๒.๒.๗ ประเมินผลส�าเร็จ โดยพิจารณาผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ ความส�าเร็จ
ของชุมชนตามแผนส่งเสริมคุณธรรม โดยชุมชนมีการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของชุมชนท�าให้ปัญหาของ
ชุมชนได้รับการแก้ไข และมีการส่งเสริมการท�าความดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาหรือคุณธรรมอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนฯ จากการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนและได้รับการสนับสนุนทรัพยากร และหรือเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ในพื้ น ที่ ท� า ให้ ค นในชุมชนมีพ ฤติก รรมที่เ ปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ้ น เช่ น ไม่ มี ก ารทะเลาะวิ วาท
ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด มีการเก็บออมเงิน มีรายได้เพิ่มฯ ท�าให้คนในชุมชน
มีความสุข
๒.๒.๘ ขยายผลกิจกรรม ชุมชนมีการ
ก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เพิม่ เติมใน ๓ มิติ คือ
การน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และวิ ถี วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามมาแก้ ป ั ญ หา
ของชุมชน และบ่มเพาะคุณธรรมความดีที่อยากท�า
๒.๒.๙ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน
มี อ งค์ ค วามรู ้ จ ากการเป็ น ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมต้ น แบบ
สามารถเป็ น แหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ศึ ก ษาดู ง าน
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ชุมชนอืน่ และขยายเครือข่าย
เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรม

การด�าเนินงานทั้ง ๙ ขั้นตอนของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ใช้กลไก “บวร” ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนแหล่งกระจาย
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสูป่ ระชาชนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ตลอดถึง
เปนศูนย์กลางการบูรณาการการท�างานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ได้ดว้ ย
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สวนที่ ๓
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและเกณฑ์ตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน ที่กล่าวมาแล้ว
ในส่วนที่ ๒ ท�าให้เกิดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข แต่การด�าเนินงานของพลังบวรในพื้นที่
ยังต้องสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางพื้นที่ความเข้มแข็งของบวร ยังไม่ครอบคลุม
ทั้ง ๓ องค์ประกอบ จะมีผู้น�า “ว” เช่น เจ้าอาวาสเข้มแข็ง แต่ผู้น�า “ร” อาจจะยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
และบางชุมชน ผู้น�า “บ” เข้มแข็ง แต่ผู้น�า “ว” ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมของชุมชน
สิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้การเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ไม่สามารถเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้
เพราะฉะนัน้ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการให้มผี นู้ า� บวรครบทัง้ ๓ องค์ประกอบ จึงจะสามารถ
สร้างพลังความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งด้วยการพัฒนาและให้พลังบวรมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลาง
บูรณาการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานทีล่ งในพืน้ ทีช่ มุ ชน และเป็นแกนกลางในการรับส่งกระจาย
ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องในพืน้ ทีซ่ งึ่ ทุกหน่วยงานทีม่ บี ทบาทและลงในพืน้ ทีช่ มุ ชนคุณธรรมล้วนมีความส�าคัญ
ด้วยกันทั้งสิ้น เช่น ในชุมชนนั้นจะมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ อยู่ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในโรงเรียนผู้อ�านวยการโรงเรียนเกี่ยวข้องในฐานะที่มีข้อมูลของผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่เป็นคนพิการ เป็นต้น และเมื่อผู้น�าของทุกหน่วยงานมีข้อมูลของคนในชุมชนและร่วมกัน
บูรณาการ ชุมชนก็จะเกิดการรู้จักมักคุ้น การดูแลช่วยเหลือที่ทั่วถึงก็จะเกิดขึ้น ท�าให้สังคมเกิดความเป็น
เครือญาติ น�าสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของพลัง “บวร” ขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน และกรอบแนวคิด ดังนี้
๓.๑ เน้นการบูรณาการการด�าเนินงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ
การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” จะต้องอาศัยการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน คือ
“ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร” เพื่อให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในชุมชน แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
๓.๑.๑ ระดับกระทรวง โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการร่วมกันดังนี้
๓.๑.๑.๑ ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน และแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดและเครือข่าย ร่วมศึกษาท�าความเข้าใจแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพือ่ ความมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๑.๒ แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาคให้ใช้หลักการ “บวร”
เป็ น กลไกส� า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการด� า เนิ น งานในพื้ น ที่ ตลอดถึ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรและ
เครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
๓.๑.๑.๓ จัดท�าและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไปยังกระทรวงมหาดไทย โดยคณะท�างานบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (ทีม Admin กลาง) จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
ตามล�าดับต่อไป
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓.๑.๒ ระดับจังหวัด
จังหวัดน�านโยบายและแนวทางการด�าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพือ่ ชีแ้ จงแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีการวางแผน ก�าหนดแนวทาง
และเป้าหมายการด�าเนินงาน รวมทั้ง ก�ากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ
- แต่งตั้ง “คณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอ” เพื่อด�าเนินงานส่งเสริม
และพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรม อ� า เภอคุ ณ ธรรม ตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และสร้างความเข้มแข็งให้กบั พลังบวรในพืน้ ที่ ตามตัวอย่าง ค�าสัง่ แต่งตัง้ คณะท�างานฯ
(แบบ ๑.๑)
- แต่งตัง้ “คณะท�างานการขับเคลือ่ นและพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ” ในพืน้ ที่
โดยให้แต่ละชุมชนมีคณะท�างานครบ ๓ องค์ประกอบ คือ (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ)
ตามตัวอย่าง ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานฯ (แบบ ๑.๒)
- มอบหมายนายอ�าเภอทุกอ�าเภอในฐานะประธานคณะท�างานส่งเสริมคุณธรรม
ระดับอ�าเภอ แจ้งทุกส่วนราชการในพื้นที่ให้ความส�าคัญกับพลังบวร และบูรณาการกิจกรรมโครงการ
ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตามรายชื่อ
สรุปข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ (แบบ ๒)
๓.๑.๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของจังหวัด พิจารณา
ให้น�าวาระการด�าเนินงานตามหลักการ “บวร” เข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ประจ�าจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี
โดยมีการวางแผน ก�าหนดแนวทาง และเป้าหมายการด�าเนินงาน และเน้นย�้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- ให้สว่ นราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน ให้ความส�าคัญกับ “บวร” และด�าเนินงาน
ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ให้สว่ นราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน น�ากิจกรรมโครงการลงปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
ชุมชนคุณธรรมเป้าหมาย โดยผ่านคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ เป็นแกนกลาง
ในการประสานการบูรณาการกิจกรรมโครงการในพื้นที่
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- ให้ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วน เน้นย�้าเครือข่ายในพื้นที่ เช่น อสม.
(กระทรวงสาธารณสุข) อพม. (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) อาสาสมัครเกษตร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กลุม่ แม่บา้ น กลุม่ สตรี เป็นต้น ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึง่ ของพลังบวร
ในการร่วมบูรณาการกิจกรรมและกระจายข้อมูลข่าวสาร ของชุมชน
๓.๑.๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) พิจารณาด�าเนินการ ดังนี้
- ผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก กระทรวงมหาดไทย โดย
“คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพือ่ การรับรูส้ ชู่ มุ ชน” (ทีม Admin กลาง) ไปยังส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และระดับอ�าเภอ/ท้องถิ่น
- มอบส� า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ ก ลางการรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ชุมชนคุณธรรมฯ ในจังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ชื่อ “พลังบวร จังหวัด...” ที่ประกอบด้วยผู้แทนคณะ
ท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ชุมชนละ ๑ คน เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ดังกล่าว
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และส่งต่อไปยังคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวรฯ และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
- มอบอ�าเภอเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ระดับอ�าเภอ/ท้องถิน่ พร้อมส่งข้อมูล
ข่าวสารไปยังก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน ตามช่องทางปกติที่มีอยู่เดิมด้วย
๓.๑.๓ ระดับอ�าเภอ
๓.๑.๓.๑ นายอ� า เภอในฐานะประธานคณะท� า งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมระดั บ อ� า เภอ
ประชุมคณะท�างานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�าเภอ เพื่อด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม
อ�าเภอคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับพลังบวรในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ
๓.๑.๓.๒ นายอ�าเภอพิจารณาให้นา� วาระ การด�าเนินงานตามหลักการ “บวร” เข้าทีป่ ระชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับอ�าเภอ และทีป่ ระชุมก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ
๓.๑.๓.๓ นายอ� า เภอในฐานะประธานคณะท� า งานบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เพือ่ สร้างการรับรูร้ ะดับอ�าเภอ (ทีม Admin อ�าเภอ) ผลักดันการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากประธาน
คณะท�างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) ไปยัง ก�านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าชุมชน เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
๓.๑.๓.๔ สนับสนุนส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ ให้ความส�าคัญและ
ให้ความร่วมมือกับคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ พร้อมเน้นย�้าเครือข่ายในพื้นที่
ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร เช่น อสม. (กระทรวงสาธารณสุข) อพม. (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์) อาสาสมัครเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กลุม่ แม่บา้ น
กลุ่มสตรี เป็นต้น
๓.๑.๓.๕ มอบหมายปลัดอ�าเภอที่รับผิดชอบ ท�าหน้าที่ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม อ�าเภอคุณธรรม และการด�าเนินงานของคณะท�างานขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ในพื้นที่
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๓.๑.๔ ระดับชุมชน
ชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
เป็นพื้นที่เป้าหมายของการด�าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แบบบูรณาการร่วมกัน ของทุกกระทรวง
ทุกหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ
เป็นแกนกลางในการขับเคลือ่ นและประสานการด�าเนินงานในชุมชน โดยมีภารกิจและขัน้ ตอนการด�าเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๔.๑ ภารกิจของคณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ
(๑) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนตามกระบวนการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ๙ ขั้นตอน (ตามที่กล่าวไว้แล้ว
ในหัวข้อ ๒.๒ ในส่วนที่ ๒) ให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๒) ขับเคลื่อนงานกิจกรรมโครงการของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ที่ด�าเนิน
การในพืน้ ทีช่ มุ ชน พร้อมจัดพืน้ ที่ เวที ในการพูดคุย ปรึกษาหารือวางแผนบูรณการด�าเนินกิจกรรมโครงการ
ของทุกภาคส่วนเน้นการมีส่วนร่วมของ “บวร” และทุกภาคส่วนในชุมชน
(๓) เป็นแกนกลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�าเนิน
นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชนชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๓.๑.๔.๒ ขั้นตอนการด�าเนินงาน
(๑) ประธานคณะท�างานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ซึง่ เป็นตัวแทน
ผู้น�าของบวร ที่ได้รับการคัดเลือก จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการด�าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
(๒) คณะท�างาน (จ�านวนตามความเหมาะสม) คัดเลือกผูร้ บั ผิดชอบ จ�านวน ๑ คน
เป็นผู้แทนในกลุ่มไลน์ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด (กลุ่มไลน์ พลังบวร จังหวัด...) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
จากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและช่องทางต่าง ๆ
(๓) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ด้วยพลังบวรฯ จะรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
- จากส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นต้น
- จากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- จากในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ และพื้นที่ใกล้เคียง
(๔) ปรึกษาหารือเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากช่องทางต่าง ๆ ซึง่ จะต้อง
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ก่อนกระจายข่าวสารไปยังประชาชน
ในชุมชน โดยผ่านการประชุมของคณะท�างานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ หรือมีการปรึกษา
หารือกันในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์
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(๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไปยังทุกครัวเรือนในชุมชนโดยใช้โอกาส
และช่องทางต่างๆ เช่น เวทีประชาคม วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือ
ประจ�าหมูบ่ า้ น ป้ายประชาสัมพันธ์ สือ่ บุคคล Social Network หรือวันส�าคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา
เช่น วันธรรมสวนะ ของศาสนาพุทธ ในวันศุกร์ (ละหมาด) ของศาสนาอิสลาม ในวันอาทิตย์เข้าโบสถ์
ของศาสนาคริสต์ เป็นต้น นอกจากนีผ้ นู้ า� “บวร” ในชุมชนยังกระจายข้อมูลข่าวสารสูป่ ระชาชนตามบทบาท
ของตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
ทั้ ง นี้ ผู ้ น� า บวร เป็ น แกนน� า ส� า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ชุ ม ชนและ
สังคมคุณธรรมตามเป้าหมาย โดยบวรจะต้องมีคณ
ุ ลักษณะส�าคัญ คือเป็นบุคคลทีเ่ สียสละ อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม
ลด ละ เลิกอัตตาหรือความมีตวั ตน ความรูส้ กึ ส่วนตัวลง อดทน อดกลัน้ ต่อสิง่ รอบข้าง ลดความมีอคติตอ่ กัน
มีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้ามีอุดมการณ์ท�างานเพื่อส่วนรวม และแสดงบทบาทของตัวเองภายใต้ภารกิจ ดังนี้
- ผูน้ า� ทีเ่ ป็นพลังบวร “บ” ประชาสัมพันธ์ทางตลาดนัดชุมชน ศาลาหมูบ่ า้ น
คุ้มบ้าน เวทีประชาคม สื่อศิลปินพื้นบ้านฯ
- ผู ้ น� า พลั ง บวร “ว” เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ศาสนิ ก ชนของแต่ ล ะศาสนา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในวันส�าคัญในแต่ละสัปดาห์ เช่น ทุกวันธรรมสวนะ ทุกวันศุกร์ (ละหมาด) ทุกวันอาทิตย์
(ในโบสถ์ของศาสนาคริสต์) หรือหากเป็นศาสนาอื่น ให้พิจารณา วันที่เป็นศูนย์รวมการประกอบศาสนกิจ
ของศาสนานั้น ๆ หากชุมชนใดมีหลายศาสนา ให้ตกลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละสัปดาห์
- ผู้น�าพลังบวร “ร” ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชน
รับทราบเรื่องราวข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�าเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และเข้าถึงนโยบาย
แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น ผู้อ�านวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้บคุ ลากรในสังกัด ครู นักเรียน ได้เข้าใจรับรู้ ผ่านหน้าเสาธงโรงเรียน เสียงตามสาย
นักเรียนน�าไปบอกต่อให้กับผู้ปกครอง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล ผู้ก�ากับการ
สถานีต�ารวจ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าว
ศาลาประจ�าหมูบ่ า้ น ทีอ่ า่ นหนังสือประจ�าหมูบ่ า้ น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล ทีท่ า� การก�านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ที่พบปะ คุ้มบ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล รวมทั้งส่งผ่านในเวทีประชาคมในโอกาสต่าง ๆ
ทางกลุ่มไลน์ ทางเฟสบุ๊ก เป็นต้น
(๖) ให้ เ ลขานุ ก ารคณะท� า งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ยพลั ง บวรฯ
รวบรวมและรายงานผลการด�าเนินงานส่งให้จงั หวัด (ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด) ตามระยะเวลาทีก่ า� หนด
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๓.๒ กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชด�ำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยด้วยหลักการ “บวร”
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๒
น�ำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ” พัฒนาจิตใจและจิตส�ำนึกด้าน
จริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับให้มีส�ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล

๑. เพือ่ เป็นแนวทางการส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลือ่ น
และด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาชุมชน
๓. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน� ำ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและวิ ถี วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับกระทรวง

- ก�ำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกัน และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่าย ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจแนวทางฯ
- แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในพื้นที่ ตลอดถึงส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครือข่ายในสังกัด
ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
- จัดท�ำและส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไปยังกระทรวงมหาดไทย

ระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด/ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ของจังหวัด/ประธานคณะท�ำงานบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ สร้างการรับรูร้ ะดับจังหวัด น�ำนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ก�ำหนดให้สว่ นราชการและหน่วยงานทุกภาคส่วนน�ำหลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญ
ของการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในพื้นที่ ให้ส่วนราชการเน้นย�้ำเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร ตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรม
ระดับอ�ำเภอ/ตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ/รับข้อมูลข่าวสาร จากคณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนและ
ผลักดันข้อมูลข่าวสารนั้นไปยัง
- ระดับอ�ำเภอ/ท้องถิ่น ตามช่องทางปกติที่มีอยู่เดิม
- ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์กลุ่ม “พลังบวร จังหวัด...” และช่องทางอื่นๆ

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ตามกระบวนการฯ ๙ ขั้นตอน/
เน้ น การบู ร ณาการและกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ งสู ่ ป ระชาชน/
แจ้ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของชุ ม ชนคุ ณ ธรรมฯ ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ แ ก่ ทุ ก ส่ ว นราชการ
หน่ ว ยงาน เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายบู ร ณาการ/จั ด อบรมคณะท� ำ งานฯ/
ตั้ ง กลุ ่ ม ไลน์ ชื่ อ “พลั ง บวร จั ง หวั ด ...” และเชิ ญ ตั ว แทนคณะท� ำ งานฯ
ชุมชนละ ๑ คน เข้าร่วมกลุ่ม/รับข้อมูลข่าวสารจากจังหวัด/ส่งข้อมูลข่าวสาร
ไปยังกลุ่มไลน์/ติดตาม รายงานผลการด�ำเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

ระดับอ�ำเภอ

- เน้นย�้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
และเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
- ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
- ผลักดันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระดับจังหวัดไปสู่ ก�ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�ำชุมชน
- ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ด้วยพลังบวรฯ แต่ละชุมชน

ระดับชุมชน

๑. คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ตามกระบวนการและเกณฑ์ตวั ชีว้ ดั ๙ ขัน้ ตอน โดยเน้นหนักการเป็น
ศูนย์กลางการบูรณาการการด�ำเนินงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกกระทรวง หน่วยงาน โดยมีพลังบวรในชุมชนเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๒. ประชาชนทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนร่วมผลักดันให้การด�ำเนินกิจกรรมโครงการ เกิดการบูรณาการและมีส่วนร่วมกระจายข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามัคคีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ประชาชนในชุมชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ผลที่จะได้รับ มีความรู้ ความเข้าใจและ
เข้าถึงนโยบายแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน
ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ เกิดสังคมคุณธรรม
มีความรักสามัคคี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับประโยชน์
จากการด�ำเนินโครงการกิจกรรม
ของหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง
และตอบสนองตรงตาม
ความต้องการของประชาชน

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และด�ำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม ท�ำให้ชุมชนสงบสุข พึ่งพาตนเองได้
คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข เคารพเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๓.๓ แผนผังเส้นทางการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกกระทรวง

จัดท�ำข้อมูลข่าวสารฯ (ด�ำเนินการตาม MOU) ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

คณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน “ทีม Admin กลาง”
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ระดับส่วนกลาง พร้อมต่อส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง ทีม Admin จังหวัด
		 (ทางไลน์กลุ่ม “ข้อมูลและการสร้างการรับรู้”)

จังหวัด

คณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด “ทีม Admin จังหวัด”
- รับข้อมูลข่าวสารจากคณะท�ำงานบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน “ทีม Admin กลาง”
- เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางต่างๆ ระดับจังหวัด พร้อมส่งข้อมูลไปยังส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ ทีม Admin
อ�ำเภอ/ท้องถิ่น (ทางไลน์กลุ่ม/โทรสาร)

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

“ทีม Admin ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด”
- รับข้อมูลข่าวสารจากคณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด “ทีม Admin จังหวัด”
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆ ระดับจังหวัด
พร้อมส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวรฯ (ทางกลุ่มไลน์ “พลังบวร จังหวัด...”)
- ติดตามผลการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของชุมชนคุณธรรม

อ�ำเภอ

คณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้
ระดับอ�ำเภอ/ท้องถิ่น “ทีม Admin อ�ำเภอ/ท้องถิ่น”
- รับข้อมูลข่าวสารจากคณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด “ทีม Admin จังหวัด”
- เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆ ระดับอ�ำเภอ/
ท้องถิ่น พร้อมส่งข้อมูลข่าวสารไปยังก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น�ำชุมชน ตามช่องทางปกติที่มีอยู่เดิม

ชุมชน

คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ
- รับข้อมูลข่าวสารจากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ในจั ง หวั ด หรื อ ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ เป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นของชุ ม ชนเอง โดยคณะท� ำ งานร่ ว มกั น
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมก�ำหนดแผนการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผ่านโอกาสและช่องทางต่างๆ เช่น
เวทีประชาคม วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือประจ�ำหมู่บ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์
สือ่ บุคคล Social Network หรือวันส�ำคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา เช่น วันธรรมสวนะ ของศาสนาพุทธ ในวันศุกร์ (ละหมาด)
ของศาสนาอิสลาม ในวันอาทิตย์เข้าโบสถ์ของศาสนาคริสต์ เป็นต้น นอกจากนีผ้ นู้ ำ� “บวร” ในชุมชนยังกระจายข้อมูลข่าวสาร
สู่ประชาชนตามบทบาทของตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
- กรณีข่าวสารที่เป็นประโยชน์หรือเป็นเรื่องจ� ำเป็นเร่งด่วนของชุมชน หากคณะท� ำงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรกระจายข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ให้คณะท�ำงานฯ ส่งข้อมูลข่าวสารนั้น ไปที่ส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ในช่องทางไลน์ส่วนบุคคล
- รายงานผลการด�ำเนินงานส่งไปยังส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและอ�ำเภอ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ประชาชนทุกภาคส่วน
ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ
และเข้าถึงนโยบายแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๓.๔ แนวทางการจัดตั้งกลุ่มไลน เพื่อรับส่งข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารในกลุ่มไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุด ขอความร่วมมือสมาชิกในกลุ่มไลน์ ค�านึงถึงวัตถุประสงค์และข้อก�าหนด
ในการใช้กลุ่มไลน์ ดังต่อไปนี้
๓.๔.๑ กลุ่มไลน์ “พลังบวร จังหวัด...” ที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดตั้งขึ้น
๓.๔.๑.๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ใช้เป็นช่องทางในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ไปยังผู้แทนคณะท�างานขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ในจังหวัด
๓.๔.๑.๒ กรณีชุมชนประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์หรือเรื่องจ�าเป็น
เร่งด่วนของชุมชนไปยังชุมชนอืน่ ๆ ในจังหวัด เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ประชาชนในวงกว้าง ให้ผแู้ ทนคณะท�างานฯ
ส่งข้อมูลข่าวสารนั้น ไปที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในช่องทางไลน์ส่วนบุคคล
๓.๔.๒ กลุ ่ ม ไลน์ ที่ ค ณะท� า งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ยพลั ง บวรฯ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงาน และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์สู่ประชาชน
๓.๔.๓ ข้อก�าหนดในการ รับ-ส่ง ข้อมูลในกลุ่มไลน์
๓.๔.๓.๑ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สร้างความรักสามัคคี ปรองดอง ของคนในชุมชน
๓.๔.๓.๒ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์
๓.๔.๓.๓ ไม่ส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชน
๓.๔.๓.๔ ไม่ใช้ค�าหยาบ สร้างความเกลียดชัง
๓.๔.๓.๕ ไม่จ�าหน่ายสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัว
๓.๔.๓.๖ ไม่ยุยง ส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชน

พลังบวร จังหวัด.......
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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ ปฏิทินการด�ำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การด�ำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกระบวนการ ขั้นตอนการด�ำ เนินงานภายในเวลา
ที่ก�ำหนด ดังนี้
วัน เดือน ปี
ด�ำเนินการ

ที่

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

๑

จัดท�ำ (ร่าง) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. ๖๒

๒

จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงแนวทาง
การด�ำเนินงานตามมติที่ประชุม

๑ พ.ย. ๖๒

๓

ปรับปรุงเพิม่ เติมแนวทางการด�ำเนินงานหลังจากการประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการ ประกอบด้วย
ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งประสานขอความเห็นเพิ่มเติมจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒-๙ พ.ย. ๖๒

๔

ด�ำเนินการทดลองปฏิบัติการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง ๒-๓๐ พ.ย. ๖๒
มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้าหมาย
ชุมชนน�ำร่อง ประกอบด้วย ชุมชนน�ำร่องในจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นครนายก และกาญจนบุรี
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนด

๕

ถอดบทเรียนผลการน�ำแนวทางฯ ลงขับเคลือ่ นในพืน้ ทีช่ มุ ชนน�ำร่อง เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม ๗-๓๐ พ.ย. ๖๒
และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพิ่มเติม (ถ้ามี) เพื่อให้แนวทางการด�ำเนินงานมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น

๖

น�ำผลการด�ำเนินงานตามแนวทางฯ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนคุณธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (ชุมชนน�ำร่อง) ๑๑-๑๒ พ.ย. ๖๒
จังหวัดกาญจนบุรี รายงานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗

ประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน ๒๕-๒๗ พ.ย. ๖๒
คุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

๘

ประชุมซักซ้อมแนวทางการด� ำ เนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจาก
ผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ธ.ค. ๖๒

๙

น�ำแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณะรัฐมนตรีให้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว เผยแพร่
ไปยังทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน เพื่อด�ำเนินการต่อไป

ธ.ค. ๖๒

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

๑๐

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการและขับเคลื่อนการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน น�ำแนวทางการปฏิบัติงานลงในพื้นที่ด�ำเนินการ โดยด�ำเนินการ ดังนี้

วัน เดือน ปี
ด�ำเนินการ

๑) แจ้งข้อมูลพื้นฐานของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวร ที่อยู่ในพื้นที่ เช่น จ�ำนวนชุมชน ที่ตั้ง แกนน�ำพลังบวร ชื่อผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดตามตารางทะเบียน สรุปข้อมูลชุมชนคุณธรรมฯ (แบบ ๒)
เพื่อให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ได้ใช้เป็นข้อมูล เป้าหมายในการลงพื้นที่บูรณาการ
การด�ำเนินกิจกรรม โครงการ และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาล

ธ.ค. ๖๒

๒) จัดอบรมคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจสามารถ
บูรณาการการด�ำเนินงาน ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธ.ค. ๖๒

๓) ตัง้ กลุม่ ไลน์ และเชิญผูแ้ ทนคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ เข้าร่วมกลุม่
โดยมีข้อก�ำหนดในการส่งข้อมูลของกลุ่มไลน์ ตามแนวทางการจัดตั้งกลุ่มไลน์

ธ.ค. ๖๒

๔) รับข้อมูลข่าวสารจากคณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด ธ.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
วิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องสมบูรณ์เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕) ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มไลน์คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ
๖) ชุมชนน�ำร่องในจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นครนายก และกาญจนบุรี รายงานผลการด�ำเนินงาน
ทุกสัปดาห์ ตามแบบรายงาน ๓.๑ ไปที่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและอ�ำเภอ โดยส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สรุปผลการด�ำเนินงานส่งส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกสัปดาห์
ตามแบบรายงาน ๓.๒

ธ.ค. ๖๒ เป็นต้นไป
รายงาน
ทุกสัปดาห์
เริ่มครั้งแรก
พ.ย. ๖๒

๗) ชุมชนในทุกจังหวัด รายงานผลการด�ำเนินงานทุกเดือน ตามแบบรายงาน ๓.๑ ไปที่ส�ำนักงาน รายงานทุกเดือน
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด และอ� ำ เภอ โดยส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งาน เริ่มครั้งแรก
ธ.ค. ๖๒
ส่งส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกเดือน ตามแบบรายงาน ๓.๒
๘) ถอดบทเรียน สรุปผลการด�ำเนินงานทุก ๓ เดือน

๑๑
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ทุกวันที่
๕ ม.ค./๕ เม.ษ./
๕ ก.ค./๕ ต.ค.
ของทุกปี

๙) สรุปผลการถอดบทเรียน และสรุปผลการด�ำเนินงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ทุกจังหวัด)

ภายในวันที่
๓๐ ก.ย.
ของทุกปี

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประมวลผลในภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ภายใน ต.ค.
ของทุกปี

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สวนที่ ๔
บทบาทหน้าที่ของหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความส�าเร็จ ปรากฏผลเป็นรูปธรรม เกิดขึน้ ได้จากความร่วมมือ
ประสานงานสอดคล้องและเป็นหนึง่ เดียวของทุกหน่วยงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยคุณลักษณะของหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานทีล่ งพืน้ ทีช่ มุ ชนคุณธรรม จะต้องให้ความส�าคัญกับ“บวร” ในพืน้ ที่ หรือ “คณะท�างานขับเคลือ่ น
การพัฒนาชุมชนด้วยบวรฯ” ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์ (ระเบิดจากข้างใน) ขณะเดียวกัน
ผูน้ า� “บวร” ก็มบี ทบาทเป็นแกนน�าส�าคัญในการเป็นศูนย์กลางการบูรณาการ กิจกรรม โครงการของทุกหน่วยงาน
และแกนกลางประสานการรับส่งข้อมูลข่าวสารและกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาล
ที่
กระทรวง/หน่วยงาน
๑. กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนกลาง

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- จัดท�า (ร่าง) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดประชุมหน่วยงานบูรณาการเพือ่ พิจารณา (ร่าง) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี ผู ้ แ ทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงานตามมติที่ประชุม
- ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทางการด�าเนินงานหลังจากการประชุมหน่วยงานร่วมบูรณาการ
ประกอบด้วยข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทัง้ ประสานขอความเห็น
เพิ่มเติมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ด�าเนินการทดลองปฏิบัติการตามแนวทาง ในพื้นที่เป้าหมายชุมชนน�าร่อง
- ถอดบทเรี ย นผลการน� า แนวทางฯ ลงขั บ เคลื่ อ นในพื้ น ที่ ชุ ม ชนน� า ร่ อ ง เพื่ อ ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเพิม่ เติม (ถ้ามี) เพือ่ ให้แนวทางการด�าเนินงาน
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- น�าผลการด�าเนินงานตามแนวทางฯ ในพื้นที่ชุมชนน�าร่อง รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน ให้แก่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
- ประชุมซักซ้อมแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- น�าแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ของชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คณะรัฐมนตรีให้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
เผยแพร่ไปยังทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน เพื่อด�าเนินการต่อไป
- แจ้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่าย ร่วมศึกษาท�าความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
“บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- แจ้งหน่วยงานในสังกัดทีร่ บั ผิดชอบงานในส่วนภูมภิ าค ให้ใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�าคัญ
ของการขับเคลื่อนและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
- สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดและเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่ง
ของพลังบวร/จัดท�าและส่งต่อข้อมูลข่าวสารฯ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ด�าเนินการต่อไป
- ก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงานตามข้อสั่งการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- รวบรวมและรายงานผลการด�าเนินงานตามข้อสั่งการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่

กระทรวง/หน่วยงาน
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นศูนย์กลางการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร และกระจายข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องสูช่ มุ ชนคุณธรรมฯ
- ประสานและบูรณาการในระดับพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ
“บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของจังหวัด
- ส่งเสริม พัฒนา ชุมชนคุณธรรมฯ ในทุกมิติ ให้คนในชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
ด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม
ให้คงอยูส่ บื ไป ตลอดจนติดตามประเมินผล และรายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ตลอดถึง
เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ
- สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสานการด�ำเนินงานพัฒนาส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ
แก่หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้ “บวร” เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงาน
ในแต่ละกระทรวงในแต่ละพื้นที่
- รวบรวมและรายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการ ต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒. กระทรวงมหาดไทย
ส่วนกลาง

ระดับจังหวัด
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- นายอ�ำเภอ
- อบจ./อบต./เทศบาล/
อปท. ในพื้นที่
- ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด/อ�ำเภอ

- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเครือข่าย
ให้ความส�ำคัญ ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
- มอบนโยบายให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากคณะท�ำงานบริหารข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการรับรู้ระดับจังหวัดไปยังส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนคุณธรรม/
อ�ำเภอ เพื่อส่งต่อไปยังก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน
- ผลักดันการด�ำเนินงานในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ตามนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานฯ
- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายทุกอ�ำเภอ ให้กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และส่วนราชการในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมเป็น “คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ”
ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- สนับสนุนส่งเสริม สร้างคนดี สังคมคุณธรรมให้ประชาชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- รวมรวมและส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐจาก
ทุกกระทรวง ส่งต่อไปยังคณะท�ำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัด
รวมทัง้ ส่งต่อให้กบั ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพือ่ ส่งต่อไปยังเครือข่ายชุมชนคุณธรรม/อ�ำเภอ
เพื่อส่งต่อไปยังก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน

๓. กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกลาง
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- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ เครือข่าย
ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

กระทรวง/หน่วยงาน

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ระดับจังหวัด
- ศึกษาธิการจังหวัด
- ส�ำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/
การมัธยมศึกษา
- ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็น “คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ”
และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
- สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคคลากรในสังกัด ร่วมกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ใช้
ช่องทางสื่อของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน

๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนกลาง

- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ รวมทัง้ เครือข่าย ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายให้ส่วนราชการในพื้นที่ เครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ
ระดับจังหวัด
สภาเด็กเยาวชน ฯลฯ เข้าร่วมเป็น “คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ”
- ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและ
และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
- สภาเด็กและเยาวชน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน
- เครือข่ายผู้สูงอายุ
ในพื้นที่
- สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นเวทีหรือช่องทางการกระจายข่าว

๕. กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง

- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย
ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
ระดับจังหวัด
- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายให้ส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเครือข่าย
- ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็น “คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ” และร่วมเป็น
พลังขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
- บูรณาการการท�ำงานของกระทรวงสาธารณสุขในพืน้ ทีโ่ ดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบล อสม. และเครือข่าย ของการขับเคลื่อนและบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
- สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นเวทีหรือช่องทางการกระจายข่าว

๖. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนกลาง

- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
เครือข่าย ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่

กระทรวง/หน่วยงาน
ระดับจังหวัด
- ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
- ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ
- เกษตรต�ำบล
- อาสาสมัครเกษตร

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายให้ส่วนราชการและเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมเป็น
“คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร” และร่วมเป็นพลังขับเคลือ่ นการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน
ในพื้นที่

๗. ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนกลาง

- ก�ำหนดนโยบายให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเป็นเครือข่าย ร่วมศึกษาท�ำความ
เข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
ระดับจังหวัด
- สนับสนุน ส่งเสริม และขอความเมตตาให้เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ในพื้นที่เข้าร่วมเป็น
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด “คณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ” และร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
และด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน
ในพื้นที่

๘. ส่วนราชการอื่น ๆ

ส่วนกลาง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
ส�ำนักงบประมาณ
ฯลฯ
ระดับจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แรงงานจังหวัด
ต�ำรวจภูธรในพื้นที่
ฯลฯ

- ก�ำหนดนโยบายและมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดของแต่ละหน่วยงานและเครือข่าย
ร่วมศึกษาท�ำความเข้าใจ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมฯ
- ก�ำหนดนโยบายและแจ้งหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบงานในส่วนภูมิภาค ให้ใช้หลักการ
“บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่
- สนับสนุน ส่งเสริม และมอบหมายให้ส่วนราชการและเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมเป็น
พลังขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่
- บูรณาการการท�ำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อน
และบูรณาการการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องสู่ประชาชนในพื้นที่

๙. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
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- มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
- ก�ำหนดให้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส�ำคัญของการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในพื้นที่
- ให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ ให้ความความส�ำคัญกับพลัง “บวร”
- ให้ส่วนราชการเน้นย�้ำเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
เช่น อสม. (กระทรวงสาธารณสุข) อพม. (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์)
อาสาสมัครเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นต้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในพื้นที่
- แต่งตัง้ คณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ และแต่งตัง้ คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวรฯ (ระดับชุมชน)

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
กระทรวง/หน่วยงาน
๑๐. คณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรม ระดับอ�ำเภอ
ระดับอ�ำเภอ

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน

- นายอ� ำ เภอพิ จ ารณาให้ น� ำ วาระ การด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การ “บวร” เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานอ�ำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
- นายอ�ำเภอในฐานะประธานคณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ ประชุมคณะท�ำงาน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมระดั บ อ� ำ เภอ เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
อ�ำเภอคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
เพื่อสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
- มอบหมายปลัดอ�ำเภอทีร่ บั ผิดชอบ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ ติดตามการด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชนคุณธรรม อ�ำเภอคุณธรรมและการด�ำเนินงานของของคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนา
ชุมชนด้วยพลังบวรฯ แต่ละชุมชน
- ผลักดันข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากจังหวัดไปยังก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�ำชุมชน
- สนับสนุนส่งเสริมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�ำคัญและให้ความร่วมมือ
กั บ คณะท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาชุ ม ชนด้ ว ยพลั ง บวรฯ เน้ น ย�้ ำ เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่
ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร เช่น อสม. (กระทรวงสาธารณสุข) อพม.
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) อาสาสมัครเกษตร (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี เป็นต้น ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร
ในการร่วมบูรณาการกิจกรรมและกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

๑๑. ชุมชน
๑๑.๑ คณะท�ำงานขับเคลื่อน
		 การพัฒนาชุมชน
		 ด้วยพลังบวรฯ

		 คณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร เป็นแกนกลางในการประสานการ
ด�ำเนินงานและขับเคลือ่ นชุมชนคุณธรรมฯ ตามกระบวนการฯ ๙ ขัน้ ตอน ตลอดถึงบูรณาการ
กิจกรรมโครงการของทุกหน่วยงานที่ด�ำเนินการในพื้นที่ และเป็นแกนกลางในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาล โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ประธานคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ซึ่งเป็นตัวแทนผู้น�ำของบวร
ที่ได้รับการคัดเลือก จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรม
- คณะท�ำงาน (จ�ำนวนตามความเหมาะสม) คัดเลือกผู้รับผิดชอบจ�ำนวน ๑ คนเป็นผู้แทน
ในกลุม่ ไลน์ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพือ่ รับข้อมูลข่าวสารจากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และช่องทางต่าง ๆ
- ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะท�ำงานฯ จะรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
(๑) จากส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นต้น
(๒) จากส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(๓) จากในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมและพื้นที่ใกล้เคียง
- วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากช่องทางต่างๆ ซึง่ จะต้องเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เกิดประโยชน์
สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ก่อนกระจายข่าวสารไปยังประชาชนในชุมชน โดยผ่าน
การประชุมของคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ โดยปรึกษาหารือกัน
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อสัปดาห์
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไปยังทุกครัวเรือนในชุมชนโดยใช้โอกาสและช่องทางต่าง ๆ
เช่น เวทีประชาคม วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือ
ประจ�ำหมู่บ้าน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล Social Network หรือวันส�ำคัญทางศาสนา
ของแต่ละศาสนา เช่น วันธรรมสวนะ ของศาสนาพุทธ ในวันศุกร์ (ละหมาด) ของศาสนาอิสลาม
ในวันอาทิตย์เข้าโบสถ์ของศาสนาคริสต์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้น�ำ “บวร” ในชุมชนยังกระจาย
ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนตามบทบาทของตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
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ที่

กระทรวง/หน่วยงาน

บทบาทและงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๑๑.๑ คณะท�ำงานขับเคลื่อน
		 การพัฒนาชุมชน
		 ด้วยพลังบวรฯ (ต่อ)

- ร่วมขับเคลือ่ นงานโครงการกิจกรรมของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ทีด่ ำ� เนินการในพืน้ ทีช่ มุ ชน
พร้อมจัดพื้นที่ เวที ในการพูดคุย ปรึกษาหารือวางแผนบูรณการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม
ของทุกภาคส่วนเน้นการมีส่วนร่วมของ “บวร” และทุกภาคส่วนในชุมชน
- ให้เลขานุการคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ รวบรวมและรายงานผล
การด�ำเนินงานไปยังส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและอ�ำเภอ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 ผูน้ ำ� บวร เป็นแกนน�ำส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้เกิดสังคมคุณธรรมตามเป้าหมาย โดยบวร
จะต้องมีคุณลักษณะส�ำคัญ คือเป็นบุคคลที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม ลด ละ เลิกอัตตา
หรือความมีตัวตน ความรู้สึกส่วนตัวลง อดทน อดกลั้นต่อสิ่งรอบข้าง ลดความมีอคติ
ต่อกัน มีจุดมุ่งหมายที่แรงกล้า มีอุดมการณ์ท�ำงานเพื่อส่วนรวมแสดงบทบาทของตัวเอง
ภายใต้ภารกิจ ดังนี้
		 (๑) ผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นพลังบวร “บ” ประชาสัมพันธ์ทางตลาดนัดชุมชน ศาลาหมูบ่ า้ น คุม้ บ้าน
เวทีประชาคม สื่อศิลปินพื้นบ้านฯ
		 (๒) ผูน้ ำ� พลังบวร “ว” เผยแพร่ให้กบั ศาสนิกของศาสนา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในวันส�ำคัญ
ในแต่ละสัปดาห์ เช่น ทุกวันธรรมสวนะ ทุกวันศุกร์ (ละหมาด) ทุกวันอาทิตย์ (ในโบสถ์ของ
ศาสนาคริสต์) หรือหากเป็นศาสนาอื่น ให้พิจารณา วันที่เป็นศูนย์รวมการประกอบศาสน
กิจของศาสนานั้น ๆ หากแม้ชุมชนใดมีหลายศาสนา ให้ตกลงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
ในแต่ละสัปดาห์
		 (๓) ผูน้ ำ� พลังบวร “ร” ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ให้ประชาชนรับทราบเรือ่ งราว
ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล และเข้าถึงนโยบาย แผนงาน
โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม เช่น ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ให้บคุ ลากรในสังกัด ครู นักเรียน ได้เข้าใจรับรู้ ผ่านหน้าเสาธงโรงเรียน
เสียงตามสาย นักเรียนน�ำไปบอกต่อให้กบั ผูป้ กครอง ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบล ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าว ศาลาประจ�ำหมู่บ้าน ที่อ่านหนังสือประจ�ำหมู่บ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ที่ท�ำการก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่พบปะ คุ้มบ้าน
ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อบุคคล รวมทั้งส่งผ่านในเวทีประชาคมในโอกาสต่างๆ ทางกลุ่มไลน์
ทางเฟสบุ๊ก เป็นต้น
- เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบเรื่องราวข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด� ำเนินนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาล และเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- มีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ในทุกมิติ และให้ความร่วมมือในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชนตามบทบาทภารกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งอาชี พ
สร้างรายได้
- สนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

๑๑.๒ ผู้น�ำ บวร

๑๑.๓ ประชาชนทุกภาคส่วน
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สวนที่ ๕
ผลสัมฤทธิ์และการติดตามประเมินผล
เพื่อให้การด�าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลัง “บวร” สามารถด�าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงก�าหนดตัวชี้วัดผลที่คาดว่าจะได้รับและการติดตามประเมินผล ดังนี้
๕.๑ ตัวชี้วัด
๕.๑.๑ ประชาชนในชุมชนเป้าหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร มีความรูค้ วามเข้าใจ
และเข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕.๑.๒ หน่วยงานที่ด�าเนินงานในชุมชนน�าหลักการ “บวร” ในการด�าเนินงานโครงการในชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕.๑.๓ ชุ ม ชนคุณ ธรรมน้อมน�าหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ขั บเคลื่ อ นด้ วยพลั ง บวร
ระดับคุณธรรมต้นแบบ เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (ฐานข้อมูลวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๕.๒ ผลที่จะได้รับ
๕.๒.๑ ผลจากการสร้างความเข้มแข็งให้พลัง “บวร” เกิดผลเปนรูปธรรมความส�าเร็จ ดังนี้
๕.๒.๑.๑ ประชาชนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึง
นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
๕.๒.๑.๒ หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการด�าเนินงานโดยใช้หลักของพลัง “บวร”
พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
สังคมคุณธรรมที่มีความรักสามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๒.๑.๓ ประชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์จากการด�าเนินโครงการ
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน
๕.๒.๒ ผลส�าเร็จจากการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม
๕.๒.๒.๑ คนในชุมชนยึดมัน่ ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ เกิดความสงบสุข
ในชุมชน ปัญหาต่าง ๆ หรือสิง่ ไม่ดใี นชุมชนลดลงหรือหมดไป ไม่มปี ญ
ั หายาเสพติด ไม่มกี ารทะเลาะวิวาท
ไม่มีปัญหาการพนัน ไม่มีปัญหาอบายมุข ไม่มีปัญหาการลักขโมย ไม่มีปัญหาขยะ ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
การดื่มสุราลดลง หนี้สินลดลง เป็นต้น มีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนมีความรักและสามัคคี
เอื้ อ เฟ  อ เผื่ อ แผ่ เสี ย สละช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ไม่ ทิ้ ง กั น พึ่ ง พากั น เอง คนในชุ ม ชนรู ้ สิ ท ธิ ห น้ า ที่
การเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส�านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ
๕.๒.๒.๒ คนในชุมชนน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข อดทน อดออม ขยัน ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความพอประมาณ
รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างรายได้ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น
หนี้สินลดลง มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน ดูแลผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสร้างงาน
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ
กลุ่มจิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นต้น
		 ๕.๒.๒.๓ คนในชุมชนสืบสานและด�ำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน่ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว สร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ สร้างสินค้าและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โฮมสเตย์วิถีไทย การแสดง
พื้นบ้าน กิจกรรมวิถีชุมชน สร้างความประทับใจ และการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยว รักและภาคภูมิใจ
ในอัตลักษณ์ของท้องถิน่ มีนำ�้ ใจเอือ้ อาทร เป็นเจ้าบ้านทีด่ ตี อ้ นรับผูม้ าเยือน มีความจงรักภักดี เคารพเทิดทูน
ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๕.๓ การรายงานและติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
เป็นระยะ โดยแต่ละชุมชนจะรายงานความคืบหน้าการด�ำเนินงานไปที่ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะรายงานผลการด�ำเนินงานไปยังส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ตามแบบรายงานและระยะเวลาที่ก�ำหนด
๕.๓.๑ การรายงานผลการด�ำเนินงานของชุมชน ก�ำหนดให้มีการรายงาน ดังนี้
				 ๕.๓.๑.๑ ชุมชนน�ำร่องในจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นครนายก และกาญจนบุรี รายงานผล
การบูรณาการกิจกรรมโครงการ และการกระจายข้อมูลข่าวสารของคณะท�ำงานขับเคลือ่ นและพัฒนาชุมชน
ด้วยพลังบวรฯ ทุกสัปดาห์ ตามแบบรายงาน ๓.๑ โดยเริม่ รายงานครัง้ แรก ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
				 ๕.๓.๑.๒ ชุมชนในทุกจังหวัด รายงานผลการบูรณาการกิจกรรมโครงการ และการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารของคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ ทุกเดือน ตามแบบรายงาน ๓.๑
โดยเริ่มรายงานครั้งแรก เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๕.๓.๒ คณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาชุมชนคุณธรรม อ�ำเภอคุณธรรม และการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานขับเคลือ่ นการพัฒนาชุมชน
ด้วยพลังบวรฯ ในพื้นที่
๕.๓.๓ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
				 ๕.๓.๓.๑ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี นครปฐม นครนายก และกาญจนบุ รี รายงานผล
การด� ำ เนิ น งานของชุ ม ชนน� ำ ร่ อ ง ตามแบบรายงาน ๓.๒ ไปที่ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม
ทางอีเมล์ cckt.culture@gmail.com ทุกสัปดาห์
				 ๕.๓.๓.๒ ทุกจังหวัด รายงานผลการด�ำเนินงานของทุกชุมชน (ยกเว้นชุมชนน�ำร่อง)
ตามแบบรายงาน ๓.๒ ไปที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกเดือน
				 ๕.๓.๓.๓ ทุกจังหวัด ถอดบทเรียน สรุปผลการด�ำเนินงานทุก ๓ เดือน (ทุกวันที่ ๕ มกราคม/
๕ เมษายน/๕ กรกฎาคม/๕ ตุลาคม) และสรุปผลการถอดบทเรียนและสรุปผลการด�ำเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี)
๕.๓.๔ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประมวลผลในภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี
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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคผนวก

ตัวอย่าง

แบบ ๑.๑

ค�ำสั่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด...................................
ที่.............../๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ...................................
..........................................
ตามที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในคราวประชุมครัง้ ที.่ ......เมือ่ วันที.่ .....เดือน......................พ.ศ..........
ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ นั้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ตามข้อ ๒ (๕) จึงแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ส่งเสริมคุณธรรมระดับอ�ำเภอ เพื่อสร้างคนดี สังคมคุณธรรมที่คนในชุมชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริมบทบาทพลังบวร ให้เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตลอดถึงกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ของรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
		 ๑.๑ นายอ�ำเภอ			
ประธานคณะท�ำงาน
		 ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอ
คณะท�ำงาน
				 จ�ำนวนตามที่เห็นสมควร
		 ๑.๓ ผู้น�ำองค์กร ภาคเอกชน ชมรม มูลนิธิ
คณะท�ำงาน
				 จ�ำนวนตามที่เห็นสมควร
		 ๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน
คณะท�ำงาน
จ�ำนวนตามที่เห็นสมควร
		 ๑.๕ ปลัดอ�ำเภอที่ได้รับมอบหมาย
คณะท�ำงานและเลขานุการ
๒. อ�ำนาจหน้าที่
		 ๒.๑ ด�ำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม อ�ำเภอคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
		 ๒.๒ สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรฯ และเน้นย�้ำ
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความส�ำคัญและให้ความร่วมมือกับคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ด้วยพลังบวรฯ และเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร ในการร่วมบูรณาการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ และกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องของทุกหน่วยงานที่ลงในพื้นที่ ให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับประโยชน์
		 ๒.๓ ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
		 ๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
								
สั่ง ณ วันที่......เดือน.................. พ.ศ.............
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ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด........................................................
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด..............................

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง

แบบ ๑.๒

ค�ำสั่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด...................................
ที่.............../๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรม...................................
..........................................
ตามที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในคราวประชุมครัง้ ที.่ ......เมือ่ วันที.่ .....เดือน......................พ.ศ..........
ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรม.....(ชื่อชุมชน) นั้น
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ตามข้อ ๒ (๕) จึงแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรม... เพื่อสร้างคนดี สังคมคุณธรรมให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถวี ฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็นแกนกลาง
การประสานงาน การบูรณาการกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตลอดถึงกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาล โดยมีองค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
		 ๑.๑ ตัวแทนผู้น�ำ “บ” เช่น ผู้น�ำตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน
				 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น จ�ำนวนตามที่เห็นสมควร
		 ๑.๒ ตัวแทนผู้น�ำ “ว” เช่น เจ้าอาวาส
				 อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น บาทหลวง เป็นต้น
		 ๑.๓ ตัวแทนผู้น�ำ “ร” เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
				 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้ก�ำกับการสถานีต�ำรวจ
				 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล เป็นต้น จ�ำนวนตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะท�ำงานมาจากผู้น�ำครบทั้ง ๓ องค์ประกอบคือ บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ และร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกประธาน รองประธาน คณะท�ำงานฯ ตามความเหมาะสม
๒. อ�ำนาจหน้าที่
		 ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามกระบวนการและเกณฑ์ตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน
		 ๒.๒ รับข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร วางแผน เป็นแกนกลางประสานทุกหน่วยงานเพือ่ บูรณาการกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ตลอดถึงกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาล
		 ๒.๓ ร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมโครงการของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ
และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ พัฒนาจิตใจและจิตส�ำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึง
โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
		 ๒.๔ รายงานผลการด�ำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 ๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
								

สั่ง ณ วันที่......เดือน.................. พ.ศ.............

									
				
		
				
		
							
		

ลงชื่อ........................................................
(........................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด......................................................
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด..............................
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ๒

สรุปข้อมูลชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”
ที่
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ชื่อชุมชน

ที่อยู่

ผู้น�ำชุมชน

ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล/ฉายา เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-สกุล/ฉายา เบอร์โทรศัพท์

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ๓.๑
ส�ำหรับชุมชน

แบบรายงานผลการด�ำเนินงาน
การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับชุมชนคุณธรรมฯ
ชือ่ ชุมชนคุณธรรม..........................................................ทีต่ งั้ ........................................................................
ชือ่ ผูป้ ระสานงาน............................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................
๑. การบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพื้นที่ โดยใช้พลัง “บวร” ในชุมชน
งาน/กิจกรรม/

ที่ วัน เดือน ปี
ผลการด�ำเนินงาน หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค
					
โครงการ
					
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
		
ที่ท�ำการปกครองอ�ำเภอ /
๑. ๒๐ ต.ค. ๖๒ โครงการจิตอาสา คนในชุมชนร่วมกัน
ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ ท�ำความสะอาดวัด
ปรับภูมิทัศน์รอบวัด
ให้ดูสะอาด ร่มรื่น

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด/
พัฒนาชุมชน/สัสดี/อปท./
โรงเรียน/กลุ่มแม่บ้าน/รพสต.
ชมรมผู้สูงอายุ/พุทธสมาคม

๒. การกระจายข้อมูลข่าวสารของราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ข้อมูลข่าวสาร/
ช่องทางสื่อสาร/
ชื่อผู้ด�ำเนินการ/
ผลการด�ำเนินงาน
เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ สถานที่ด�ำเนินการ
ต�ำแหน่ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
๑. ๑๐ ก.ย. ๖๒ ประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมหมู่บ้าน ประชาชนเกิดความ
นายสมควร รักษ์พันธุ์
โครงการ ชิม ช้อป ใช้ หมู่ที่ ๕
เข้าใจและร่วมโครงการ ผญบ.หมู่ที่ ๕
ซื้อสินค้า ที่สนใจ
ที่ วัน เดือน ปี

			
									
								
								

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน
(.....................................................)
ต�ำแหน่ง....................................................................
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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แบบ ๓.๒
ส�ำหรับ สวจ.

แบบรายงานผลการด�ำเนินงาน
การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด........................................ที่ตั้ง...........................................................................
จ�ำนวนครั้ง/ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
กระจายข้อมูลข่าวสาร

				
ที่
ชื่อชุมชน
				
				
				
				

จ�ำนวนครั้ง
เวทีประชาคม
ที
่จัดกิจกรรม
ทางออนไลน์
เอกสาร แผ่นพับ
เสียงตามสาย ศาลาประจ�ำหมู่บ้าน
เฟสบุ๊ก อื่นๆ ร่วมกัน
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ หอกระจายข่าว ศาลาการเปรียญ
ยูทูป ฯลฯ
หน้าเสาธง
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ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน
(.....................................................)

									
								

ลงชื่อ......................................................ผู้รับรอง
(.....................................................)
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
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มติคณะรัฐมนตรี
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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัดพิมพ์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์
พ.ศ. ๒๕๖๒
จ�ำนวนพิมพ์ ๔๐,๐๐๐ เล่ม

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
นายกล้า สมตระกูล
นางสาวพิไล จิรไกรศิริ
นายประสพ เรียงเงิน
ผู้จัดท�ำ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กระทรวงวัฒนธรรม
อดีตที่ปรึกษากรมการศาสนา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

คณะท�ำงาน
นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง
นางโชติกา อัครกิจโสภากุล
นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์
นายอมร กิตติกวางทอง
นางอุษณีย์ ธุวโชติ
นายอนันต์ นาวิไล
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ
นางสาวสุริยา สุระเสียง
นางจริญญา จักรกาย
นางสมศรี แสงแก้ว
นางสาวผกาพรรณ แสนนรินทร์
นายยุทธนา สุวรรณรังสิกุล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจและประเมินผล
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการวัฒนธรรมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ขอขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนข้อมูล/บูรณาการเพื่อพิจารณาจัดท�ำแนวทางฯ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ชุมชนคุณธรรม
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
มั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา
มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย
ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงวัฒนธรรม

เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ชุมชนคุณธรรมฯ
กระทรวงวัฒนธรรม

www.m-culture.go.th

