แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

คณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ก

คำนำ
การจัดทาแผนแม่บ ทส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นการ
รวมพลังจากทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยมี ขั้นตอนที่สาคัญ คือ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในสั ง คม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นตามยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ
การยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยคณะทางานยกร่างแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจั งหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ ความเห็นชอบ
ร่างแผนแม่บทฯ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงนามและประกาศใช้
สาระส าคั ญ ของแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔)
คือ การส่งเสริมให้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นคนมีคุณธรรม มีความรักสามัคคี มีความศรัทธา และยึดมั่นใน
หลั ก ธรรมทางศาสนา มี ค วามเคารพ เทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ และส่ ง เสริ ม ให้ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
เป็ น แบบอย่ างด้านคุณธรรมในภูมิภาค โดยดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เพื่อให้ คุณธรรมนาการพัฒ นา
ให้ชุมชน สังคม ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม
หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่า แผนแม่ บทส่ งเสริมคุ ณธรรมจังหวัดแม่ฮ่อ งสอน (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔)
จะเป็ น เครื่ องมือในการขับ เคลื่ อนคุณธรรมไปสู่ ทุกภาคส่ ว นของสั งคม เกิดผลดีในทุกระดั บ ส่ งเสริมให้ สั งคม
เกิดความสงบร่มเย็น สังคมเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
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ส่วนที่ ๓ กำรบริหำรจัดกำรแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๔.๓ บทบาทในการขับเคลื่อนขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชน ๔๐
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(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภำคผนวก
- คาสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนที่ ๑
เหตุผล วัตถุประสงค์ และกำรดำเนินงำน

๑

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ เหตุผล
ประเทศไทยมีสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันนี้ มีคุณู ประการต่อ
ชาวไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในประเทศ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชาติ
บ้านเมือง เพื่อดารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ความศรัทธา ศาสนาที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และความเคารพเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติจึงเป็นของประชาชนทุกคนที่มีหน้าที่ปกปักษ์รักษา อนุรักษ์พัฒนา ให้ดารง
คงอยู่ต่อไป
ดังนั้น คนไทยทุกคน ควรรักชาติ รักศาสนา และจงรักภักดีสถาบั นพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ์
ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนาที่มุ่งให้คนทุกคนทาความดี น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาปฏิบัติ น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันดารงรักษาชาติ ด้วยการ
สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม วิถีวัฒนธรรมไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน อันเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งสร้างสังคมแห่งคุณธรรม สร้างความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้า นคุณธรรม
จริยธรรมของคนในชาติ โดยส่งเสริมให้นาศาสนา วัฒนธรรม และความเป็นไทยในวิถีวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์
สังคมไทย ให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพในด้านคุณธรรม ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม
ที่ดีแก่ ป ระชาชน วัฒ นธรรมอั น ดี คุ ณธรรม จริย ธรรม เป็ นรากฐานเชื่ อมโยงให้ บ้านเมือ งดารงอยู่ ด้ว ยความ
สมานฉันท์และมั่นคง จึงเป็นเหตุผลที่ทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ สนองนโยบายรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการพั ฒ นาประเทศให้ ส มดุ ล ทั้ ง ทางวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ ควบคู่ กั น ไป
สร้างสังคมคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้คุณธรรมนาการพัฒนา
เพื่อการแก้ไขปั ญหาความเสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรมในสั งคมปัจจุบัน จึงต้องมีการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ที่วางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านคุณธรรมตามแผนแม่บทฯ มุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชน
สังคม มีคุณธรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ คนมีคุณภาพและจิตใจที่เปี่ยมไปด้ว ยคุณธรรมพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศไปในทางที่ดี ด้วยสภาพสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ที่ ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหลของวั ฒ นธรรมจากต่ า งชาติ เ ข้ า มาสู่
ประเทศไทย ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีวัฒ นธรรมไทย ส่งผลให้ ค่านิยม ด้านพฤติกรรม
ด้านจิตใจ และคุณค่าของคนในสังคม ปรากฏขึ้นมีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งความแปลกแยกทาง
ความคิด ความผูกพันในครอบครัว เยาวชนไม่เข้าใจและไม่ยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง เกิดความเสื่อมถอย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป วัฒนธรรมอันดีงามได้เริ่มทยอยเสื่อมสลายลง เนื่องด้วยถูก
กระทบวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ขาดความเข้มงวดคัดกรอง
ขาดจรรยาบรรณในการเผยแพร่ ประกอบกับการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ค่านิยมด้านวัตถุมีเพิ่มมากขึ้น จิตสานึก
ต่อสาธารณะลดลง ให้ความสาคัญกับเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น อาทิ
ปั ญ หาของเด็ ก และเยาวชน ปั ญ หาครอบครั ว ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาความแปลกแยกในสั ง คม ปั ญ หา
การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ ปั ญ หาอาชญากรรม ทั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากความเสื่ อ มลงของวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
และวัฒนธรรมต่างชาติได้ เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสั งคมไทย ซึมซับแนวคิดกระแสนิยมทางด้านลบในวิถีชีวิต
กลับกลายเป็นวิกฤติทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และต้องดาเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน

๒
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานในการดาเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยทั้งที่ไม่มีการกาหนด
แนวทิศทาง หรือบูรณาการแผนงาน หรือจัดทาแนวทางอันเป็นทิศทางเดียวกัน และยังไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็น
ศูนย์การดาเนินการโดยเฉพาะ การจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป็นการรองรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อประสานการบูรณาการ
ภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างชัดเจน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน
จากเหตุ ผ ลดั ง ที่ ก ล่ า วมา จึ ง เป็ น ที่ ม าของการด าเนิ น การจั ด ท าแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเป็นตัวกาหนดแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
สู่ ป ระชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายในองค์ ก ร ชุ ม ชน สั ง คม เพื่ อ ให้ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยเป็ น สั ง คมคุ ณ ธรรม
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ สู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป ให้ประเทศชาติมีความมั่งคง สงบสุข
ด้วยศาสนา ความเป็ นอยู่มั่งคั่งของประชาชน เข้มแข็งด้านความประพฤติทางกายและจิตใจ ดาเนินตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดารงวิถีวัฒนธรรมไทย วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างยั่งยืน

๑.๒ วัตถุประสงค์
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็ น การสนองรั บ
ขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ของแผนแม่บ ทส่ งเสริม คุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ให้ ส ามารถ
ดาเนินการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกส่วนราชการส่วนภูมิภาค อาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดังนี้
๑. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๔)
๒. เพื่อวางระบบรากฐานการสร้างเสริมคุณธรรม ของประชาชน ชุมชน สังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชน ชุ ม ชน สั ง คม เกิ ด ความตระหนั ก ระลึ ก ความส าคั ญ ความจ า เป็ น
ด้านคุณธรรม
๖. เพื่อส่ งเสริ มให้ จั งหวัดแม่ฮ่องสอนก้าวสู่ การเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในกลุ่ ม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

๑.๓ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลักษณะทำงกำยภำพ
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน เป็ น จั ง หวั ด ชายแดน อยู่ ท างภาคเหนื อตอนบน
ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานครประมาณ ๙๒๔ กิ โ ลเมตร มี พื้ น ที่ ป ระมาณ
๗,๙๘๗,๘๐๘.๒๗ ไร่ หรือประมาณ ๑๒,๖๘๑.๒๕๙ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ พื้นที่มี
รูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตรและ
ความกว้า งประมาณ ๙๕ กิ โลเมตร พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ เป็ น เนื้ อ ที่ป่ าไม้ ประมาณ
๑๑,๑๓๓.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖,๙๕๘,๖๑๒.๒๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒
ของพื้นที่จังหวัด มีพื้นที่เกษตรกรรม ๔๐๖,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘
รูปที่ ๑ แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓
อำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้ำน เป็นดังนี้
ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐคอทูเล ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้าสาละวิน และแม่น้าเมย เป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ
ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ายวม และแม่น้าเงา เป็นแนวเขตจังหวัด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอเวียงแหง อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่แตง อาเภอสะเมิง อาเภอแม่แจ่ม
อาเภอฮอด และอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก
เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด
ทุ ก อ าเภอในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนมี เ ขตแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา
รวมระยะทางประมาณ ๔๘๓ กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ ๓๒๖ กิโลเมตร เป็นแม่น้าประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร
แบ่งเป็นแม่น้าสาละวิน ๑๒๗ กิโลเมตร และแม่น้าเมย ๓๐ กิโลเมตร
สภำพภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศเป็ น ทิ ว เขาสู ง สลั บ ซั บ ซ้ อ นและเป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ต ามธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกัน ทิวเขาที่สาคัญ คือ ทิวเขำแดนลำว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด
เป็ น แนวแบ่ ง เขตแดนประเทศไทยกั บ ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา และ ทิ ว เขำถนนธงชั ย
ประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน ๓ แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยู่ระหว่างแม่น้ายวมและแม่น้าแม่แจ่ม และทิวเขาถนน
ธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูง
ที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอปาย มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ ๒,๐๐๕ เมตร
แหล่ งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้าปาย ซึ่งมีต้นกาเนิดจากทิว เขาถนนธงชัย ไหลผ่ านจังหวัด
แม่ฮ่ องสอน ไปบรรจบกับ แม่ น้ าสาละวิน มีความยาว ๑๓๕ กิโ ลเมตร แม่น้ ายวม ซึ่ งมีต้ นก าเนิน จากภู เขา
ด้านตะวัน ออกของอาเภอขุ น ยวม ไหลผ่ า นอ าเภอแม่ ล าน้ อยและอ าเภอแม่ ส ะเรี ยง ไปบรรจบกับ แม่ น้าเมย
มีความยาว ๑๖๐ กิโลเมตร และ แม่น้าละมาด ซึ่งมีต้นกาเนิดจากดอยแม่ละมาด ไหลผ่านอาเภอเมืองลงสู่แม่น้าปาย
ข้อมูลหน่วยกำรปกครอง และประชำกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อาเภอ ๔๕ ตาบล ๔๑๕ หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๐ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง
๑ แห่ง เทศบาลตาบล๖แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล ๔๒ แห่ง
ตำรำงที่ ๑ กำรแบ่งกำรปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่
จังหวัด / อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ตำบล
จ.แม่ฮ่องสอน
๑๒,๖๘๑.๒๕๙
๔๕
๑
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ๒,๔๘๓.๑๑๕
๗
๒
อ.ขุนยวม
๑,๖๙๘.๓๑๒
๖
๓
อ.ปางมะผ้า
๗๙๘.๓๗๕
๔
๔
อ.ปาย
๒,๒๔๔.๗๐๐
๗
๕
อ.แม่ลาน้อย
๑,๔๕๖.๖๔๕
๘
๖
อ.แม่สะเรียง
๒,๕๘๗.๔๒๕
๗
๗
อ.สบเมย
๑,๔๑๒.๖๘๗
๖
ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้ำน
๔๑๕
๖๘
๔๓
๓๘
๖๒
๖๙
๗๗
๕๘

อบจ.
๑
๑
-

ทม.
๑
๑
-

ทต.
๖
๑
๑
๑
๓
-

อบต.
๔๒
๖
๖
๔
๗
๘
๕
๖

๔
ประชำกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรทั้งสิ้น ๒๗๔,๓๒๒ คน เป็น
ชาย ๑๔๐,๐๑๓ คน เป็นหญิง ๑๓๔,๓๐๙ คน และมีจานวนบ้านทั้งสิ้ น ๑๐๔,๑๕๓ หลัง ความหนาแน่นของ
ประชากร เท่ากับ ๒๑.๖๓ คน ต่อตารางกิโลเมตร
ที่มา : ข้อมูลจานวนประชากรจากที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ข้อมูลรวมประชากร
ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย)

๑.๔ กรอบกำรดำเนินงำนและกำรจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนผังกรอบกำรดำเนินกำรจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ขอบเขตของกำรดำเนินงำนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก
คณะทางานจัดทาร่างแผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

คณะอนุกรรมการส่งเสริ มคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การมี
ส่วนร่วม
ในทุก
ภาคส่วน
ดาเนิน
กลยุทธ์
ขับเคลื่อน
นาสู่การ
ปฏิบัติ
-

๕

๑.๕ คำนิยำมศัพท์
การนิย ามศัพท์ ที่ป รากฏในแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมจังหวั ดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้นาคานิยามที่ปรากฏในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ได้ให้ไว้มาปรับ
ให้ เ ข้ า กั บ สภาพบริ บ ทในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน เพื่ อ การสื่ อ สารให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาได้ มี ค วามเข้ า ใจถู ก ต้ อ งตรงกั บ
วัตถุประสงค์และสามารถนาแผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีคาศัพท์ที่สาคัญดังต่อไปนี้
สังคมคุณธรรม หมายถึง สังคมที่มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในทุก
พื้นที่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม โดยยึดหลักและปฏิบัติตามธรรมคาสอนของแต่ละศาสนา น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม
การส่งเสริม หมายถึง การกาหนดทิศทางหรือ นโยบายร่วมกัน และร่วมมือกันอานวยการหรือผลักดันให้
เกิดการดาเนินการหรือการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคองใจ
ให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ดี ไม่พึงพอใจในสิ่งชั่ว สิ่งคดโกง เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ
ชั่วดี มีความรับผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่ดี มีความสงบ ร่มเย็น ภายในจิตใจ เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเพื่อให้เกิดขึ้นและ
เหมาะสม ในสังคม
จริยธรรม หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงาม ที่พึงปฏิบัติ กาหนดไว้สาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบี ย บเรี ย บร้ อยงดงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุ ข รัก สามั คคี อบอุ่ น มั่ งคง ปลอดภัย มีค วามสุ ขในการ
ดารงชีวิต
บรูณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ทุกองค์ประกอบเข้ามาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว เป็นส่วนหนึ่ง
ร่วมกันไม่แบ่งแยก หรือการมีส่วนร่วมรวมส่วนต่างๆ ประสานสัมพันธ์เป็นเอกภาพ ทาให้เกิดความสมบูรณ์ใน
ลักษณะของการผนึกกาลัง รวมศักยภาพ เพื่อให้การดาเนินการโดยกลไกต่างๆ ทางานร่วมกัน ในลักษณะองค์รวม
และสมดุล
การเสริมสร้าง หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณธรรม โดยการที่ ทุกคน ทุกฝ่าย
สามารถดาเนินการได้และร่วมมือกันดาเนินการได้ ในขณะที่บางส่วนไม่สามารถดาเนินการได้เพียงลาพังจาต้องมี
การส่งเสริมจากฝ่ายอื่น
ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการพั ฒ นาและใช้ ท รั พ ยากรของชาติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการ มาตรการ หรือคาแนะนา แนวทาง ที่เลือกมาใช้ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการส่งเสริมคุณธรรม
การวางระบบรากฐาน หมายถึง กระบวนการจัด การ จัดระเบียบในการปฏิบัติ งาน และการดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละขั้นตอนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสร้างมาตรฐานไว้ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง หมายถึ ง กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพของสถาบั น องค์ ก ร และบุ ค ลากร
ให้สามารถบริหารดาเนินการจัดการกิจกรรมต่างๆ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน องค์กร และบุคลากร
ของตนได้
การขับเคลื่อน หมายถึง การบริหาร จัดสรรทรัพยากร การจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคล ให้เป็น
สามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน ควบคุมกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล สรุปผล รายงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

๖
ตัวชี้วัดความสาเร็จ หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม หรือกระบวนการดาเนินงานใน
การส่งเสริมคุณธรรมแต่ละเรื่องตามที่กาหนดไว้ จุดใดจุดหนึ่ง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไร เพียงไร
ตามที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้หรือการระบุผลสาเร็จของงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ
สถาบันครอบครัว หมายถึง สถาบันแรกซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ
กาหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน สร้างบรรทัดฐานในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ ซึ่ งมีผล
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม กลุ่มสังคมภายใต้สถาบันครอบครัว ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัว ที่อยู่
ในครัวเรือนเดียวกัน อาทิ บิดา มารดา บุตร วงศาคณาญาติ ที่เกี่ยวข้องกันโดยสายโลหิต หรือการสมรส หรือ
การมีบุตรบุญธรรม
สถาบันศาสนา หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา การนับถือ การกระทา เกี่ยวเนื่อง
กับจิตใจ เป็นสถาบันครอบคลุมทั้ง ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี เรื่องราวของชีวิต
สนองตอบต่ อ ความต้ อ งการด้ า นจิ ต ใจ เสริ ม สร้ า งก าลั ง ใจให้ ส มาชิ ก ในสั ง คมได้ ด ารงอยู่ ต่ อ สู้ กั บ ปั ญ หา
โดยนาหลักธรรมคาสอนเข้ามาปฏิบัติ กลุ่มสังคมภายใต้สถาบันศาสนา อาทิ คณะสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะอิหม่าม
พราหมณ์ กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีตาแหน่งหรือสถานภาพทางสังคมต่างๆ กัน มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันตามสถานภาพทางสังคมนั้นๆ
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ กล่อมเกลา ทางสังคมและ
ถ่ายทอดวัฒ นธรรม ให้ ค วามรู้ ฝึ กทั กษะอาชีพ ทักษะการใช้ ชีวิตในสั งคม เพื่ อการเป็นสมาชิก ที่ดีของสั งคม
กลุ่ ม สั ง คมภายใต้ ส ถาบั น การศึ ก ษา อาทิ โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย กระทรวง กรม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา
กลุ่มสังคมประกอบด้วยบุคลากรที่อยู่ในตาแหน่งหรือสถานภาพาทางสังคม เช่น ครู อาจารย์
สถาบันเศรษฐกิจ หมายถึง สถาบันสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบแผน การสนองตอบความต้องการด้านวัตถุที่
จาเป็น เพื่อการดารงชีวิต พฤติกรรมสังคม เกี่ยวข้องกับการผลิตกระจายสินค้า บริการ สู่ผู้บริโภค เป็นปัจจัยในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์ กลุ่มสังคมในสถาบันเศรษฐกิจมีจานวนมาก อาทิ กลุ่มเอกชน บริษัท ร้านค้า โรงงาน องค์กร
ทางเศรษฐกิจต่างๆ มีตาแหน่งและบทบาทสถานภาพทางสังคม เช่น ผู้จัดการ พนักงาน เกษตรกร พ่อค้า กรรมกร
เพื่อกระทาตามบทบาทและหน้าที่ตามสถานภาพทางสังคมนั้นๆ
สถาบันทางการเมืองการปกครอง หมายถึง สถาบันทางสังคมที่มีแบบแผน ซึ่งสนองตอบต่อความต้องการ
ของสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอยู่ภายใต้กรอบ กฎ ระเบียบ กฎหมาย ของสังคม ควบคุมกลุ่มคน
สมาชิกในสังคม อยู่กันอย่างปกติสุข มุ่งเน้นการพัฒนา กลุ่มคนภายใต้สถาบันการเมืองการปกครอง อาทิ พรรค
การเมือง กระทรวง กรม หรื อส่ ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐ านะเทียบเท่า กระทรวง กรม ซึ่ง แต่ล ะ
องค์การหรือองค์กร ประกอบด้วยตาแหน่งและสถานภาพทางสังคมตามบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพทางสังคม
นั้นๆ
องค์กรวิชาชีพ หมายถึง องค์กรที่จัดตั้ งขึ้นตามที่บัญญัติไว้เฉพาะตามกฎหมายวิชาชีพ เพื่อทาหน้าที่เป็น
ผู้กากับ ดูแลมาตรฐานและจริย ธรรม ของผู้ ประกอบวิช าชีพประเภทต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ ประกอบวิช าชีพแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม ทนายความ ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมภายใต้กลุ่มสังคม แพทยสภา สภาการพยาบาล
สถาเภสัชกรรม สภาทนายความ เป็นต้น ทั้งยังหมายความรวมถึง องค์กรวิชาชีพ ที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ
กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการวิช าชีพ ต่า งๆ อาทิ กลุ่ มองค์ กรที่จั ดตั้ งขึ้ นโดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ส่ งเสริ มและพัฒ นาการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ในรูปแบบอื่นๆ เช่น สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มผู้ให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขทุกประเภท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในการดาเนินงานโดยตรง ทั้งที่ดารงเป็น
หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วม มีส่วนร่วมในการวางทิศทางหรือนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ในแต่ละด้าน

๗
ตามแผนแม่บ ทส่ งเสริ มคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ อยู่ภ ายใต้ขอบเขตยุทศาสตร์
กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติงาน ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
หน่ว ยงานหลัก หมายถึง เจ้ าภาพหลักที่จะเป็นผู้ กาหนดนโยบาย วางทิศทางแนวทางปฏิบัติ ภารกิจ
ของหน่ายงานให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติงาน ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
หน่วยงานร่ว ม หมายถึง หน่ว ยงานที่ร่วมดาเนินการในแบบบูรณการ ประกอบด้ว ยหน่ว ยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุโดยตรงในแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑. หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรมหาชน หน่วยงานรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้
๑.๑ หน่วยงานรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเทียบเท่า กระทรวง กรม และหน่วยงานที่สังกัด รวมทั้งหน่วยราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานราชการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทุกประเภท
๑.๒ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระอื่น ได้แก่ หน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็น
ส่วนราชการและไม่เป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ใช้อานาจรัฐตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้การควบคุม กากับ
ดูแลของรัฐหรือฝ่ายบริหารทุกประเภท เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ ตรวจการแผ่ น ดิน สภาพัฒ นาเมือง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ คณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๑.๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือรูปแบบพิเศษ ได้แก่ หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน บริษัทมหาชน องค์กรหน่ว ยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) หน่ว ยงานพิเศษ หรือหน่ว ยงาน
ชานาญพิเศษที่สังกัดหรืออยู่ภายใต้การบริหารควบคุมกากับดูแลของรัฐหรือฝ่ายบริหาร หรือรัฐถือหุ้นใหญ่ เช่น
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิ งคุณธรรม
การเคหะแห่งชาติ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯลฯ
๑.๔ หน่วยงานที่ใช้อานาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก่ สภาวิชาชีพ
สถาบันภายใต้มูลนิธิ ในการบริการสาธารณะ เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาทนายความ
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ
๒. หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นของเอกชนที่ดาเนินการด้านธุรกิจทุกประเภท
มีการรวมตัวกันเพื่อดาเนินการในกิจกรรมทางสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่ องค์กร สถาบัน สภา สมาคม
หรื อ ที่ มี ชื่ อ เรี ย กอย่ า งอื่ น เช่ น สภาหอการค้ า ไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ฯลฯ
๓. หน่วยงานภาคประชาสังคม หมายถึง บุคคล องค์กรเอกชน สถาบัน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ องค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรภาคประชาสังคม หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งดาเนินการโดยเอกชนเกี่ยวกับการกุศล
หรือกิจกรรมด้านสังคมทุกประเภท เช่น มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิเผยแพร่ศาสนาและคุณภาพชีวิต
พุทธสมาคม ฯลฯ
๔. หน่วยงานที่ไม่ได้กล่าวถึง หมายถึง กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่า กระทรวง กรม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรภาคอื่นๆ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้โดยตรงในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

๘
ซึ่งหากพิจารณาแล้วมีส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนการดาเนินงานในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ตามแผนแม่บททั้งสอง
ก็สามารถพิจารณาดาเนินการตามแผนและนโยบายของหน่วยงานเป็นสาคัญ

๑.๖ ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำร โดยศึกษาเตรียมข้อมูลเบื้องต้นจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๑. การศึกษาข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิด้านคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมใน
ระดับจังหวัด องค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ หลักธรรมคาสอนของศาสนา พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาทฤษฎีทาง
สังคมและวัฒนธรรม บริบททั้งทางกายภาพและทางจิตใจ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
๒. การด าเนิ น จั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า งแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ พิจารณา ถึงความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
สามารถน าไปใช้ได้ทุกภาคส่ ว นอย่ างเหมาะสมกับลั กษณะคุณธรรมจริยธรรมของคนในท้องถิ่น ส่ งผลให้ เกิด
ประโยชน์โดยรวมของคนในชาติ
ขั้นตอนที่ ๒ กำรดำเนินกำร
๑. เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าประมวลผล จั ด ท าเป็ น ร่ า งแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่ อ ก าหนดกรอบในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยน ายุ ทธศาสตร์และกลยุทธ์ แนวทางปฏิบั ติ จากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
๒. ประชุมคณะทางานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อพิจารณายกร่างแผนแม่บทฯดังกล่าว โดยกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และ
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมจั ง หวั ดแม่ ฮ่ องสอน เพื่ อร่ ว มกัน ศึ ก ษา วิ เคราะห์
พิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และมีมติที่ประชุมต่อไป
๔. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ในการดาเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน โครงการ
กิจกรรม เข้าสู่การขับเคลื่อน การปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ
ขั้นตอนที่ ๓ กำรขับเคลื่อน กำรปฏิบัติ
๑. นาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นเครื่องมือ
ขั บ เคลื่ อ น สู่ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ และติ ด ตามประเมิ น ผล โดยคณะท างาน ก ากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด ตรวจสอบ
ปฏิ บั ติ ง านแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่ อ การตรวจสอบ
การดาเนิ น งานให้ อยู่ ในกรอบของยุ ท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ แนวทางปฏิบัติ พิจ ารณาปรับปรุงแก้ไขให้ เ หมาะสม
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการกากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ตามลาดับ

๙
๒. การดาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
คุณธรรมและจริยธรรมภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในทุกภาคส่วน บูรณการร่วมกัน ในการดาเนินกิจกรรม โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ขั้นตอนที่ ๔ กำรปรับปรุงและทบทวน โดยการทบทวนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๑. หลังจากได้มีการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) โดยการดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ โครงการ กิจกรรม กรณีมีปัญหา
อุปสรรค หรือปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ คณะทางาน กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ปฏิบัติงานแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) สรุปรายงาน เสนอแนะปรับปรุง แก้ ไข อุปสรรค
ปัญหา ในการดาเนิ น การพิเคราะห์ ให้ เกิดความเหมาะสมกับสภาพสั งคม คณะทางาน กากับ ติดตาม เร่งรัด
ตรวจสอบ ปฏิ บั ติ ง านแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาต่อไป
๒. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาปรับปรุง แก้ไข แผนแม่บท
ส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมจั ง หวั ด แม่ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ มี ความเหมาะสมตามสถานการณ์ บริ บ ท
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจ ทั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
กากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ

๑.๗ ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
๑. การมีส วนร่ว มของทุกภาคส่ วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์การมหาชน ภาคประชาชน
ภาคภาคีเครือข่าย ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๒. การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามยุทธ์ศาสตร์ ตามกลยุทธ์ แห่ง แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๓. การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดภายใต้งบประมาณของหน่วยงาน

๑๐

บทที่ ๒
กำรประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ และกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
๒.๑ สถำนกำรณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อกำรส่งเสริมคุณธรรม
๑. การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิต ปัจจุบันการดาเนินชีวิต ที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี
การสื่อสาร การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ง่ายทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของวิวัฒนาการโลก ส่งผลกระทบถึงสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การดาเนินชีวิตซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
๒. การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยฐานะหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน
ได้เตรียมความพร้ อมในการผลักดันส่ งเสริมให้ ประชาชนได้มีส่ว นร่ว มและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิ ก โดยมี จุ ด ประสงค์ มุ่ ง หมายให้ ป ระเทศไทยเข้ า สู่ ก ารเป็ นประชาคมที่ ส มบูร ณ์ มี ค วามพร้ อ ม
ความเข้มแข็ง ความมั่นคง ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อดารงอยู่ไปพร้อมกับการพัฒนายิ่งขึ้น การเปิดเสรีในด้านต่างๆ การไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศจึ งเป็น
เรื่องง่าย การหลั่งไหลของวัฒนธรรม การดาเนินชีวิต ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี ก็สามารถแทรกซึมเข้ามาได้ง่าย
จึงจาต้องมีการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมขึ้น
๓. การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายสู ง สุ ด รั ฐ ธรรมนั บ ว่ า เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศไทย
มีความสาคัญต่อประชาชนในประเทศอย่างมาก ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิ ทธิเสรีภ าพ ผลประโยชน์ของ
ประชาชน บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ของประชาชน และยั งเป็นกฎหมายที่กาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของผู้ปกครองประเทศไม่ให้ล่วงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน โดยกาหนดสิทธิพื้นฐานต่างๆ
อาทิ การศึกษา สาธารณสุ ข การนับ ถือศาสนา เป็นต้น ซึ่งมีผ ลกระทบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในมิติการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและให้ความสาคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม
๔. การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๗๙) เนื่องจากในการ
ประชุม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๘ คณะรั ฐ มนตรีไ ด้มี มติ เห็ นชอบตามที่ส านั กเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอให้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นตัวแม่บทสาคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีการวางแผนไว้เป็นวัตถุประสงค์แห่งชาติ ร่วมกันทางานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน หลังจากที่มีรัฐบาลใหม่ก็จะผูกติดอยู่กับยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ได้วางไว้ และดาเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่อ ง เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นสังคมที่มีคุณภาพที่ระบบเศรษฐกิจที่
เข้มแข็ง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ คนในชาติมีคุณธรรม มีความเป็นอย่างที่สงบสุข ยึดมั่นในหลักคุณธรรมนาไปสู่สังคม
แห่งคุณธรรมต่อไป
๕. การปรับ ตัวเพื่อเปลี่ย นแปลงประเทศไทยไปสู่ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐ :การสร้างความ
เข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก” การปรับตัวด้านเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่อดีต โมเดลประเทศไทย
๑.๐ ที่เน้นการเกษตร ไปยัง โมเดลประเทศไทย ๒.๐ ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ โมเดล ๓.๐ ในปัจจุบันที่
เน้ น อุ ตสาหกรรมหนั ก ซึ่ง ประเทศไทยต้อ งเผชิญกับ ปัญหาที่ต้อ งร่ว มกันแก้ไข ทั้งเรื่องรายได้ของประชาชน
ของประเทศในภาคเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้าของความมั่งคง ความไม่สมดุลในการพัฒนา เป็นประเด็นที่รัฐบาล
ดาเนิ นการปฏิรูปโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามไปสู่ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ที่โครงสร้างเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) การปรับเปลี่ยนกระแสธุรกิจ “ทาน้อย ได้มาก” ในมิติ
ขับเคลื่อน ดังนี้

๑๑
๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
๒) เปลี่ยนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
โมเดล ๔.๐ จึงเป็นการพัฒนา ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Engines of
Growth) โดยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ที่ประเทศไทยต้ นทุนที่เข้มแข็งอยู่ ๒ ด้าน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน การพัฒนา
ในโมเดล ๔.๐ มี ๒ ประเด็นสาคัญ ได้แก่
๑) เป็นจุดเรื่องต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่งคง
และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เป็นการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา และการปฏิรูป
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน (Reform in Action)
๓) เป็นการผนึกกาลังของทุกภาพส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจ การวิจัยพั ฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รู้จักเติม
รู้จักพอ และรู้จักแบ่งปัน)
๖. การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกที่หลากหลายศูนย์กลาง การขยายตัวทางเศรษฐกิจของขั้ว
อานาจทางเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละทวีปของโลก อาทิ อินเดีย จีน บราซิล รัสเซีย และการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซีย น ซึ่งได้ได้เข้าร่ว มเป็นสมาชิก จึงมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทยโดยตรง
ทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการรวมกลุ่ม ย่อมมีผลกระทบต่อการส่งเสริมคุณธรรม สังคมไทยเปิดกว้างสู่
โลกวิวัฒน์และการเลื่อนไหลของวัฒนธรรม อย่างไร้พรมแดนเข้าสู่สังคมไทยโดยขาดการกลั่นกรอง ขาดความรอบรู้
ที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบค่านิยมด้านวัตถุและบริโภคนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสานึกสาธารณะ
ให้ ความส าคัญ ต่อ ตนมากกว่ าส่ ว นรวม การให้ คุณ ค่า และศั กดิ์ ศรี ข องความเป็ นคน การยึด หลั กธรรมในการ
ดารงชีวิต มีความเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีของชาติถูกละเลยและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่น้อยลง
๗. การก้าวสู่เทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว มีบ ทบาทสาคัญต่อการพัฒ นาสังคม เป็นตัวกระตุ้นกระแสสั งคม อาทิ โลกไซเบอร์ โชเชียลเน็ตเวิร์ค
วิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เป็นต้น ทาให้การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เกิดการอานวย
ความสะดวกการใช้ชีวิตมากขึ้น สภาวการณ์การให้ความช่วยเหลือของคนรอบข้างน้อยลง จิตอาสาที่จะอุทิศตน
ให้กับส่วนรวมลดลง ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
๘. สังคมเกิดการแยกตัว เป็นปัจเจกสูงขึ้น วิถีชีวิตที่เคยมีความเชื่อมโยงในอดีต ถูกกลืนด้ว ย
วัฒนธรรมหลากหลายด้านจากต่างประเทศ เกิดความเสื่อมถอยทางด้านวัฒนธรรม เกิดความเลื่อมล้าในสังคมก่อ
เกิดความขัดแย้ ง จากจุ ดเริ่ ม ต้น ของสั ง คม ครอบครัว ไม่ส ามารถดูแ ลสมาชิกได้เต็มที่ กลายเป็นบุ คคลที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
๙. การตื่นตัวของภาคพื้นที่และชุมชน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น เริ่มมีการขยับแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองมากขึ้น แต่การกระจายอานาจให้ท้องถิ่นยังมีอุปสรรค์ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นข้อจากัด
ทาให้ชุมชนสร้างเครือข่ายในการพึ่งตนเองในหลายท้องถิ่นแต่ชุมชนยังมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอที่จะดารงวิถีชีวิต
อันดีงามให้คงอยู่ได้

๑๒
๑๐. การคอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เป็นปัญหาสาคัญที่หยั่งฝังลึก
ในรากฐานสั งคมของประเทศมายาวนาน แม้ภ าครัฐจะมีนโยบายในการปราบปรามและรณรงค์ป้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์ของการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยนั้นยังมีอยู่ การแก้ไขจาเป็นต้องสร้าง
จิตสานึก ปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เกิด
จากจิตใต้สานึกของคนในประเทศ หากประชาชนมีการยอมรับการทุจริตได้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะการทุจริต
คอร์รัปชันนั้นเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงของคนไทย

๒.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ท าให้ ส ถานการณ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม มี ค วามเสื่ อ มถอยลง
ประเมินจากปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านส่งเสริม
คุณธรรม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเสี่ยงที่สาคัญ แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
๑. ความเสี่ยงระบบการบริหารจัดการภายใน
๑.๑ การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการมีจานวนจากัด
๑.๒ การด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณมานั้ น ไม่ ค รบถ้ ว นตาม แผน
การปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ที่ได้เสนอของบประมาณ
๑.๓ มีงบประมาณบางส่วนถูกจัดสรรมาสมทบในภายหลังจากการดาเนินโครงการแล้ว หรือ
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน/กิจกรรม ทาให้แผนการดาเนินงาน/กิจกรรมโครงการคลาดเคลื่อน
๒. ความเสี่ยงระบบการมีส่วนร่วม
๒.๑ ภาคประชาชนผู้ เข้า ร่ว มโครงการไม่ส ามารถเข้าร่ ว มกิจกรรมทางด้านการส่ งเสริ ม
คุณธรรม เกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้ตลอดเวลา
๒.๒ ภาคประชาชนให้ความสนใจในการดาเนินโครงการ บางกิจกรรมเท่านั้น
๒.๓ ภาคประชาชนไม่แสดงออกถึงความต้องการอันแท้จริง ในการส่งเสริมคุณธรรม
๒.๔ ภาคเอกชนให้ความสาคัญกับการทาธุรกิจแอบแฝงเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาก
๓. ความเสี่ยงของค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั่งเดิมถูกบิดเบือน
๓.๑ ค่านิยมได้ปรับเปลี่ยนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น
๓.๒ การให้ความสาคัญกับศีลธรรมอันดีและวัฒนธรรมอันดีมีความลดลง
๓.๔ การมุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการบริโภคมากกว่าการมุ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๓.๕ การนาประเพณีที่มีมาปรับประยุกต์เข้ากับยุคสมัยแบบผิดๆ โดยใช้ความสะดวกสบาย
เข้ามาเป็นตัวปรับเปลี่ยน
๓.๖ ประเพณี ดั่ ง เดิ ม ถู ก น ามาเปลี่ ย นและลบเลื อ นรายละเอี ย ดประเพณี ดั่ ง เดิ ม เพื่ อ ให้
สะดวกสบายตามยุคสมัย
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม
๔.๑ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย ด้วยเหตุผลทางสังคม ความเป็นอยู่ ความมั่งคงของชีวิต
๔.๒ ทรัพยากรธรรมชาติถูกนามาใช้โดยไม่คานึงถึงความคุ้มค่า ผลกระทบ และการทดแทน
๔.๓ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติทวีความรุนแรง
๔.๔ ทรัพยากรธรรมชาติถูกนามาแปรสภาพในทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
๔.๕ สิ่ งแวดล้ อมได้ รับผลเสี ยจากการดาเนิ นชีวิต ในด้านอาหาร พลั งงาน ด้านสุ ขภาวะ
ซึ่งมีปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น

๑๓
๕. ด้านความมั่นคง
๕.๑ สภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงวิกฤตมีการแข่งขันด้านต่างๆ ทาให้การใช้ชีวิตเกิดความไม่
มั่นคง
๕.๒ ปัญหาการก่อความไม่สงบในประเทศ การเมือง การก่อการร้ายภายในประเทศ ส่งผล
กระทบกับวัฒนธรรมความมั่งคงความเป็นอยู่ของประชาชน
๕.๓ การเปิดประชาคมอาเซียน ประชากรประเทศสมาชิกไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้น เหตุภัยพิบัติ
ที่เกิดจากประชากรที่เข้ามาแผงตัวสามารถเกิดขึ้นกระทบต่อความมั่นคง
๕.๔ ความไม่เสถียรของการเมืองการปกครองการบริหารจัดการประเทศ

๒.๓ สภำพและปัญหำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม
ปัญหาความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม ทั้งระดับประเทศ ระดับชุมชน
ระดับ บุ คคล เป็ น ปั ญ หาที่ ป รากฏภาพลั ก ษณ์ที่ ชัดเจน ในการแสดงออกต่อ สั งคม อาทิ การทุ จริต คอร์ รัปชั่ น
การก่ออาชญากรรม การประพฤติผิด การละเมิดบุคคลอื่นด้านต่างๆ การค้าขายของผิดกฎหมาย ซึ่งแพร่ระบาดใน
กลุ่มคนทุกชนชั้น ทุกระดับ และระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สามารถแสดงผล
ออกมาได้ทางกายภาพ ซึ่งมักเป็นผลจากการกระทาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่สามารถจะระบุเจาะจงชี้ชัดเป็นรูปธรรม
หรือแบ่งแยกประเภทความมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได้ ว่าบุคคลใดมีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในตัว โดย
ปกติในสามัญสานึก หากมิได้มีการแสดงออกมาเป็นที่ประจักษ์
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ซึมซับลงไปในพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล
โดยไม่สามารถรู้ตัวได้ และไม่สามารถมีตัวชี้ วัดได้ว่าบุคคลใดมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่ากันในเชิงปริมาณได้
ชัดเจน การประเมินสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย จึงจาเป็นต้องอ้างอิงรายงานข้อมูลด้าน
วิชาการต่างๆ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหรือองค์กรมหาชน ในการรวบรวมวิเคราะห์จากสภาพ
ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การสารวจ(Poll) ของกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิ ตโพล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต , ศูนย์ สารวจความเห็น “NIDA Poll” ร่วมกับศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), กรุงเทพโพล, หรือผลการศึกษาของบุญเลิศ จีรภัทร์ และคณะ, ผลการศึกษาของ
พรรณี ผุดเกตุ และคณะ ฯลฯ ที่ได้สารวจและศึก ษาในเรื่องของสภาพสังคมเกี่ยวกับ การเห็นแก่ตัวของคนใน
สังคม การลดความสาคัญของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบข้าง ความเห็นอกเห็นใจให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง
การทุจริตคอร์รัปชัน ความประพฤติตนของคนในสังคมที่ผิดศีลธรรม ของสถาบันทางวิชาการต่างๆ ซึ่งล้วนแล้ว
เพื่อประเมินปัญหาด้านจิตใจสอดคล้องกับความมีคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมทั้งสิ้น
ฉะนั้น ปัญหาความเสื่อมถอยของคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบจาก
รากฐานของจิตใจในตัวบุคคลที่ดารงชีวิตในสังคม และเป็นปัจจัยทาให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้น จึงจาเป็นต้องเร่ง
แก้ไขปรับปรุงให้จิตใจได้ตระหนักถึงความสาคัญที่บุคคลต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิต

๑๔

๒.๔ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำม/อุปสรรคในกำรส่งเสริมคุณธรรม
การจั ด ท าแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เป็นการดาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มีความจาเป็นต้อง
ค านึ ง ถึ ง กรอบยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ที่ ไ ด้ ว างไว้ ใ นแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ฯ เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ให้ไปในทิศทาง แนวทางปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๔ ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภาวะคุกคาม/อุปสรรค โดยภาพรวมของระดับจังหวัดซึ่งได้วิเคราะห์จากสภาพสังคมวิถี สรุปได้ดังนี้
๑. จุดแข็ง (Strengths)
๑.๑ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย กระจายอยู่
ทุกอาเภอ
๑.๒ มีทุนทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ มาอย่างยาวนาน
๑.๓ มีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละชาติพันธุ์มีความเป็นเอกลักษณ์
๑.๔ ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๕ แนวโน้มอัตราการว่างงาน และคดียาเสพติดลดลง
๑.๖ ภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ ความสาคัญ
และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
๑.๗ มีการรวมตัวของบุคคลในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างมีคุณภาพ
๒. จุดอ่อน (Weakneesses)
๒.๑ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่า สัดส่วนคนจน
มากที่สุดของประเทศ
๒.๒ ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในด้ า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของจั ง หวั ด
ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
๒.๓ เด็ก เยาวชน มีฐานะยากจน การคมนาคมไม่สะดวก ทาให้ขาดโอกาสทางการศึกษา
๒.๔ ขาดการบูรณาการส่งผลกระทบให้ กระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในพื้น ที่
ขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างซ้าซ้อน
๒.๕ บุคลากรด้านเผยแพร่ศาสนามีไม่เพียงพอ
๒.๖ เด็ก เยาวชน ขาดการดูแลเอาใจใส่เนื่องจากการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง
๒.๗ ระบบอุปถัมภ์เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา ความเท่าเทียมทางกฎหมาย ความเท่าเทียม
ทางความสามารถ และความเท่าเทียมทางกระบวนการยุติธรรม

๑๕
๓. โอกำส (Opportunities)
๓.๑ การมีแผนแม่บทฯ ระดับชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถ
นามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมด้านคุณธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้
๓.๒ การเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน บริหารงานและดาเนินกิ จกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วย ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
๓.๓ กระแสสั ง คมด้า นคุ ณธรรมจริย ธรรมของไทยที่ก าลั งวิ กฤติ ทาให้ บุค คลต่า งๆ ทางศาสนา
นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ซึ่งมีคุณธรรมเกิดเป็นต้นแบบที่ดี
๓.๔ ภาครัฐให้การสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้สังคมไทย เป็นกลไกสาคัญในการกาหนดทิศทาง
และผลักดันการพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม
๓.๕ ทุกภาคส่วน มีความสนใจร่วมกันในการขับเคลื่อนหรือดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
มากขึ้น
๓.๖ การเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกอาเซียน หลายประเทศเป็นเพื่อนบ้านและมีพรมแดนติดกัน วัฒนธรรมมีความ
คล้ายคลึงกัน
๓.๗ กระบวนการสื่อสารที่ทันสมัย ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น
๔. ภำวะคุกคำม/อุปสรรค (Threats)
๔.๑ การบริโภคนิยม การโฆษณาชวนเชื่อ กาลังเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมของคนไทยในสังคม
๔.๒ ปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกทางด้านการเมือง ปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่า และปัญหา
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ทาให้ประสิทธิภาพในการให้ความสาคัญกับเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
รวมถึงค่านิยมอันดีงามทางวัฒนธรรมของไทยลดลง
๔.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน มีผลกระทบในเชิงลบต่อการยึดมั่นในคุณธรรม
๔.๔ กระแสการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่ างชาติที่เข้ามาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนมากขึ้น
๔.๕ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์กระทบต่อ
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามดั่งเดิม

๑๖
๕. บทสรุป
โดยภาพรวมของสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทั้ง
จุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งมีศักยภาพภายในสูง แต่จุดอ่อนมีค่อนข้างมากและหยั่งลึกลงไปในรากฐานของวิถีชีวิต
แม้จั ง หวัด แม่ฮ่ องสอนจะมีภ าวะคุกคามหรืออุ ปสรรคในการส่ ง เสริ มคุณ ธรรม แต่ก็ยั งมีโ อกาสในการพัฒ นา
การส่งเสริมคุณธรรมให้มีคุณภาพ ถือได้ว่าสิ่งสาคัญในการพัฒนาคุณภาพสังคมเพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมขึ้นและ
มีการพัฒนาทีย่ ั่งยืน คือ การขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
สาหรับส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี จุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ มีกลุ่มประชากร/กลุ่มชาติพันธุ์ ๑๓ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑. กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่หรือคนไต

๒. กลุ่มชาติพันธุ์ปกาญอ หรือ กะเหรี่ยงสกอร์ หรือ พล้ง

๓. ลัวะหรือเลอเวือะ หรือ ละว้า

๔. ลีซู หรือ ลีซอ ลีซู

๑๗
๕. ม้ง หรือ ชาวเมียว (Miao)

๖. ลาหู่ หรือ มูเซอ

๗. โปว์ หรือ กะเหรี่ยงมอญ

๘. กะเหรี่ยงแดง หรือ แบร่ว หรือ ยางแดง

๙. กะยอ หรือ กะเหรียงหูใหญ่

๑๘
๑๐. กะยัน หรือ กะเหรี่ยงคอยาว

๑๑. จีนยูนนาน (จีนฮ่อ)

๑๒. ปะโอ หรือ ปะโอ่ หรือ ปะโอแดง หรือ ต่องสู่

๑๓. คนเมืองเหนือ หรือ คนเมือง หรือ คนเมืองล้านนา เป็นต้น

จะเห็ นได้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส ภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่ได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาต่างๆ มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาที่ดี งามและทรงคุณค่า ซึ่งประชาชนแต่ละชน
ชาติพันธุ์ยังคงอนุรักษ์ ปฏิบัติ สืบทอดต่อๆ กันมา แม้จะมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาตามความเจริญที่เข้าไปถึง
ก็ตาม ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นผลกระทบที่
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งการดารงชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จึงเป็นจุดแข็งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นยังจิตสานึกของคนในชุมชน ก่อเป็นชุมชนคุณธรรม เมืองคุณธรรม
และจังหวัดคุณธรรมต่อไปได้ แม้ยังมีจุดอ่อนในการขาดการประสานความร่วมมือ เนื่อ งจากสภาพแวดล้อมพื้นที่
เป็นภูเขามีความเอื้อต่อการติดต่อประสานงาน การดาเนินการอยู่บ้าง ซึ่งอาจใช้แนวทางแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสารที่ทันสมัยให้ง่ายต่อการเข้าถึงการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในรูปแบบ

๑๙
ภาคีเครือข่าย โดยการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อน
แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงเป็นโอกาสสามารถใช้นามาเป็นกรอบแนวทาง
ปฏิบัติ เป็นกลไกที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม ผลักดันการพัฒนาคนไทยให้ มีคุณธรรมอันเป็น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้สมดุลยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม สกัดกั้นภาวะคุกคามหรือุปสรรค
ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม อาทิ การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาอย่างรวดเร็วทางสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระแสบริโภคนิยม ปัญหาความแต่แยกทางความคิด เศรษฐกิจตกต่า ความเลื่อมล้าในสังคม และ
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เป็นปัญหาฉุดรั้ง ทาให้การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาประเทศเป็นไป
ด้วยความล่าช้า
ฉะนั้ น แผนแม่บ ทส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงเป็นแบบ
แผนการปฏิบัติที่จะสามารถนาบุคคล นาชุมชน นาสังคม ไปสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริ มคุณธรรมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ได้บรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
คุณธรรม ก้าวสู่อาเซียน และประชาคมโลก ต่อไป

๒.๕ หลักปฏิบัติสำหรับสังคมคุณธรรม
สั ง คมไทย รวมถึ ง สั ง คมในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน เป็ น สั ง คมที่ มี ค วามหลากหลายในเรื่ อ ง
ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่สามารถผสานกันได้ย่างกลมกลืนมีลักษณะสังคมเฉพาะ รักอิสระ ยึดมั่นใน
สถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงาม มีเอกลักษณ์ เป็นในแบบฉบับ
เฉพาะตน การรักษาเอกลักษณ์ให้ยั่งยืนตลอดไป จึงจาต้องอาศัยคนในพื้นที่ ท้องถิ่น คนในชุมชน คนในสังคม ซึ่งมี
ทุนทาง สังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นนามาเป็นหลักปฏิบัติสาหรับการส่งเสริมให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน
ถาวร ดังต่อไปนี้
๑. การยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาที่นับถือ
หลักธรรม คาสอน ของทุกศาสนาแม้มีเนื้อหาแตกต่างกัน แต่แก่นสาระสาคัญนั้น มุ่งสอนให้
ศาสนิกประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคาสอน เพื่อให้กระทาความดี ละเว้นการกระทาความชั่ว ให้เป็นผู้ซื่อตรง มีวินัย
เสียสละ มีความพอเพียง ศาสนามีขึ้นมานานถูกกาหนดขึ้นเมื่อด้วยความเชื่อความศรัทธาที่สั่งสมมา เพื่อขจัดความ
ขลาดกลัวของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ศาสนาจึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของมนุษย์ ผ่านพิธีกรรม กิจกรรม ต่างๆ กระทั่ง
กลายเป็นประเพณี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ศาสนาจึงเป็นเรื่องของจิตใจและอารมณ์ สามารถจูงใจ
และผูกใจคนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเป็นเวลาช้านาน หลักปฏิบัติของศาสนาจึงเป็นแนวทางในการควบคุมจิตใจ
ให้ปฏิบัติในทางที่ดี เมื่อจิตใจถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยหลักธรรม คาสอนที่ดี จิตใจก็ดี ความคิดดี ส่งผลให้การกระทาดี
ทาถูกต้อง ก่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมสังคม ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
๒. การน้ อมน าหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยได้ถวาย
รางวัล The Human Development Lifetime Achievement Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จวบจนปัจจุบันนับเวลาได้กว่า ๑๐ ปี แนวคิดปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต และการดารงอยู่ การปฏิบัติ
ตนด้วยวิถีชีวิต โดยใช้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น อดออม ดารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต

๒๐
ใช้ชีวิตตามแบบพื้นฐานชีวิตดั่งเดิมของสังคมไทย นามาประยุกต์ใช้ มองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งเป็น
แนวคิดที่สาคัญที่สุดในการสอนคน สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการ
พัฒ นาอย่ างเป็ น ขั้น ตอน หลั กความพอเพี ยง มี ๓ คุณ ลั กษณะ คือ ๑. ความพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผ ล
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และมีหลักในการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น คือ
๑. ความรู้ เพื่อนามาพิจาณา ๒. คุณธรรม ที่จะต้องสร้างเสริมและมีความตระหนัก
๓. การดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
วัฒนธรรม มีคานิยามความหมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมที่ได้รับการ
สั่งสมจากรุ่นต่อรุ่น ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา รวมทั้งระบบคุณธรรม
ซึ่งสั ญลั กษณ์ที่ แสดงออกอาจอยู่ ในรู ป แบบที่ จับ ต้องได้ และจั บต้อ งไม่ไ ด้ อาทิ รู ปแบบจาต้อ งได้ เช่น ภาษา
การแต่งกาย ศิลปะ กริยาท่าทาง เป็นต้น รูปแบบจาต้องไม่ได้ เช่น ความคิด ความเชื่อ ภูมิปัญญา ความศรัทธา
ค่านิยม เป็นต้น ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด กลมกลืนกัน เอื้อต่อกัน
รัฐบาลแห่งประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้น ได้กาหนด
ออกพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยกาหนดความหมายของวัฒนธรรมไว้ ซึ่งหมายถึง
ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบอันดีงาม ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรม
อันดีของประชาชน กาหนดให้ ประชาชนชาวไทยมีห น้าที่ต้องปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมแห่งชาติ ต้องผดุงส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าของชาติ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมตามประเพณีที่ดี และช่วยปรับปรุงบารุงให้ดีขึ้นตามสมัย ทั้งยังมี
การก าหนดวั ฒ นธรรม ที่ ป ระชาชนไทยต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ได้ แ ก่ การแต่ ง กาย
จรรยาบรรณ และมารยาทการปฏิบั ติต นและปฏิ บัติ ต่อ บ้า นเมือ ง สมรรถภาพ และมารยาทเกี่ ยวกับ วิธี การ
ดาเนินการงานอาชีพและความนิยมไทย ในพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕
ปั จ จุ บั น ขอบเขตของค าว่ า “วั ฒ นธรรม” ได้ ข ยายกว้ า ง ออกไปในประชาคมโลก ซึ่ ง ให้
ความส าคัญกับ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม มุ่งให้ ประชาชนได้ตระหนักในอัตลั กษณ์ทางด้านวัฒ นธรรม
ลักษณะพหุนิยมทางวัฒนธรรมสิทธิในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการรู้จักเคารพวัฒนธรรมของผู้อื่น ทุกกลุ่ม
ชนชั้น วัฒนธรรมจึงเป็นคาที่มีความหมายรวมกันของพฤติกรรมของคนในสังคม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทางจิตใจ เป็นวิถีของคนในสังคมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรมเกิดจาก ความรู้ ความคิด
ความเชื่อ ความศรัทธา ภูมิปัญญา ที่สั่งสมมายาวนานและยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงาม ยอมรับยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
มีความสัมพันธ์ต่อกัน เชื่อมโยง ดารงกับสังคมอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามสมัย แต่หากมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมิได้คานึงถึงสภาพแวดล้อมและความสามารถในการยอมรับของสังคมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องก็อาจได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่า ความเป็นมาของวัฒนธรรมของตนเอง ย่อมมีความสาคัญ
ในการดารงรักษาวัฒนธรรม ให้สืบ ทอดสู่รุ่นต่อไป ไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่ดั่งเดิม
ให้ยังคงอยู่ในรากฐานการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความดีงาม โดยเหมาะสมกับสังคม สิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ปัจจุบัน แม้มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้มีความเหมาะสมแต่ยังคงคุณค่า และวิถีดั่งเดิมไว้สืบทอดให้
รุ่นลูกหลานได้ดารงสิ่งดีงามของบรรพบุรุษสืบไป

ส่วนที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมคุณธรรม

๒๑

บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมคุณธรรม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลในการดาเนิ น การขั บ เคลื่ อนแผนแม่บ ทส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ให้ เป็ น กรอบทิศทางในการส่ งเสริมคุณธรรมให้แก่ทุกภาคส่ ว น ทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ
ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
แม่ฮ่องสอนสังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓.๒ เป้ำประสงค์ (Goal)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสังคมคุณธรรม ได้ปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ ธ ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรม ประเพณี อั น ดี ง าม
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืน

๓.๓ พันธกิจ (Mission)
๑. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. บูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชน
๓. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตอาสา
๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ และมรดกศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประเทศเพื่อนบ้าน

๓.๔ วัตถุประสงค์หลัก (Objective)
๑. เพื่ อขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ให้ เป็ นไปตามแผนแม่บทส่ ง เสริ มคุ ณธรรมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)
๒. เพื่ อ วางระบบรากฐานการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรม ของประชาชน ชุ ม ชน สั ง คม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน ชุมชน สังคม เกิดความตระหนัก ระลึกความสาคัญ ความจาเป็น
ด้านคุณธรรม

๒๒

๓.๕ ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
ระยะสั้น กาหนดกรอบระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้ส อดคล้องกับกับแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) โดยมีระยะเวลา ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐) ตัวชี้วัด
มีดังนี้
ระยะที่ ๑ (ตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๕๙) มีตัวชี้วัดดังนี้
๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. หน่วยงานในจั งหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความสาคัญกับการจัดให้มีแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น
ระยะที่ ๒ (มกรำคม – กันยำยน ๒๕๖๐) มีตัวชี้วัดดังนี้
๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. มีบุ ค ลากรในภาคส่ ว นต่า งๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาสั ง คม ภาคชุ มชน ภาคธุ ร กิ จเอกชน
ภาควิช าชีพ ภาควิชาการ ภาคสื่ อมวลชน และภาคประชาชน ได้รับการอบรมและพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มมากขึ้น
๓. มีหน่วยงานที่ให้ความสาคัญจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ บุคลากรภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคประชาสั ง คม ภาคชุม ชน ภาคธุรกิ จเอกชน ภาควิช าชีพ ภาควิช าการ ภาคสื่ อ มวลชน
และภาคประชาชน
๔. มีห น่ ว ยงาน องค์ ก รที่ จั ดกิ จ กรรมหรือ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมเทิ ดทู น สถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
๕. เกิดชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรมหรือหน่วยงานคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ระยะปำนกลำง กำหนดกรอบระยะเวลำ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๑. ทุกหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนปฏิบัติงานส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน
๒. องค์กร ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น การจัดทาโครงการกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับ การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ความสามัคคี และวัฒนธรรมอันดีงาม มีการยกย่องเชิดชู องค์กร บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
๓. มีการพัฒ นาการบริ ห ารจัดการดาเนินงานด้านการส่ ง เสริ มคุ ณธรรมจริย ธรรมของแต่ล ะ
ภาคส่วน
๔. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งผลไปยัง
การเป็นภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระดับที่ดีของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒๓

๓.๖ ยุทธศำสตร์ (Strategic) กำรส่งเสริมคุณธรรม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้
๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มี ๘ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง
(ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ)
กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๘ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภาพมี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม มี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ เพื่อโลกและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน
ด้วยคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ในการตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๔
รำยละเอียดของยุทธศำสตร์
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงกาหนดยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยน ายุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ของแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มาบรรจุในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๓.๗ ยุทธศำสตร์ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จั งหวัด แม่ฮ่อ งสอนซึ่งมีบริ บทลั ก ษณะพื้ นที่ ประชาชน ชุม ชน และวิถีชี วิตที่เ ป็นเอกลั กษณ์
มีความแตกต่างอย่างกลมกลืน จึงเป็นเหตุผลที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ บรรจุไว้เป็นหนึ่งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม
มี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้านคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

ยุทธศำสตร์ ที่ ๒ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
มี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
กลยุทธ์ที่ ๔ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง
(ภาคราชการและภาคการเมืองและภาคเอกชน ชมชุน ทุกระดับ)

ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม แก่หน่วยงานราชการ
สถาบัน/องค์กรในสังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามด้วยคุณธรรม

๒๕

๓.๘ กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การดาเนิ นการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นายุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ มาบรรจุเป็นยุทธศาสตร์
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงกาหนดแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและบทบาทของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อผนึกกาลังทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็น
การกระตุ้นสังคม ให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นา
สังคม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคมในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. จานวนโรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กรที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
๒. จานวนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม และหน่วยเผยแพร่หลักธรรมใน
ศาสนาอื่น
๓. มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด

ยุทธศำสตร์ ที่ ๒ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตน ของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาหรับ
การดารงชีวิต ประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน
๓. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. จานวนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน และ
ดาเนินการส่งเสริมด้านคุณธรรม
๒. จานวนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่ได้กาหนดแนวทาง แผนงาน กิจกรรม
โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

๒๖

ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เข้มแข็งทุกภาคส่วน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพทุกภาคส่วน
๓. เพื่อสร้างเสริมระบบด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. จานวนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มีการวางระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรม
๒. จานวนองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรม
๓. จานวนบุคลากรของหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม

๒๗

๓.๙ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ยุทธศำสตร์ ที่ ๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและบทบำทของหน่วยงำน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
สร้างและ
ขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อน
คุณธรรมในทุก
ภาคส่วน

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนหลัก
๑.๑ กาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ สานักงานจังหวัด
สร้างภาคีเครือข่ายของทุกภาค
แม่ฮ่องสอน/
ส่วนโดยการแต่งตั้ง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม แม่ฮ่องสอน
ระดับจังหวัด ประสานงานความ
ร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงำนร่วม
-หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
ของรัฐ
๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
-หน่วยงานภาคธุรกิจ
ส่วนต่าง ๆ ในบริบทของพื้นที่
แม่ฮ่องสอน/
ทุกหน่วยงาน
เพื่อให้มีการจัดทาแผนส่งเสริม
(สโมสรโรตารี่
คุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
(หอการค้า
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
๒๕๕๙-๒๕๖๔)
-หน่วยงานภาค
๑.๓ ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประชาสังคม
มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด โดยจัดตั้ง แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
๑.๔ ส่งเสริมการจัดตั้งและการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ดาเนินงานของชมรม ชุมชน สมาคม แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
หรือกลุ่มที่ส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/สภา
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานทุกภาคส่วน
๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์และชุมชนคุณธรรมน้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๒๘

กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนหลัก
เป็ น หน่ ว ยเผยแพร่ คุ ณ ธรรมและ /วัดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยเผยแพร่ หลักธรรมในศาสนา
อื่นตามความเหมาะสม
๑.๖ ระดมพลังภาคีเครือข่าย
ประสานความร่วมมือ และสร้างการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกระดับ
ทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนหลักคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๒.๑ ส่งเสริมให้ภาครัฐเป็นกลไก
หลักเฝ้าระวังทางสังคมเพื่อป้องกัน
การทาลายระบบคุณธรรมของ
สังคมไทย

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาเครือข่าย ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขับเคลื่อน
บทบาทหน้าที่ผู้เผยแพร่ศาสนา
แม่ฮ่องสอน
คุณธรรม
ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน และถ่ายทอด
งานด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์
๒.๓ ส่งเสริมความร่วมมือและความ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของ แม่ฮ่องสอน
ศาสนาที่ทางราชการรับรอง
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คุณภาพ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา แม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ และชุมชนคุณธรรมน้อม
นาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหน่วย
เผยแพร่คุณธรรมและหน่วยเผยแพร่
หลักธรรมในศาสนาอื่นตามความ
เหมาะสม

หน่วยงำนร่วม

๒๙
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการ
ดาเนินงานด้าน
คุณธรรม

กลยุทธ์ที่ ๔
สร้างระบบ
บริหารจัดการ
ภาคีเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริม
คุณธรรม

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนหลัก
๓.๑ ให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่
เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมแสดง การศึกษาประถมศึกษา
ความคิดเห็นและวางแนวทางการ แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , เขต ๒
ส่งเสริมคุณธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ / สานักงานเขตพื้นที่
ใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเอง
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
และสังคม
๓๔/ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
สถานศึกษาทุกสังกัดและทุก
แห่ง
๓.๒ ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชู
ภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
ระดับท้องถิ่น ระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับชาติ เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
สานักงานอาเภอทุกแห่ง/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ส่วนราชการทุกแห่ง

๓.๓ ให้ทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากร
การดาเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแก่องค์กรภาคีเครือข่าย

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/กรมการ
ศาสนา/กระทรวงวัฒนธรรม

๓.๔ ดาเนินการจัดประชุมสมัชชา
คุณธรรม ทั้งในระดับพื้นที่

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน /สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔.๑ จัดทาแผนบูรณาการ สร้าง
ความเข้มแข็ง ให้แก่ภาคีเครือข่าย
และพัฒนาบทบาท โดยเปิดโอกาส
ให้ภาคีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและ
บริบทของสังคมให้เอื้อต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน /สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/สภา
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

หน่วยงำนร่วม

๓๐
กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร
๔.๒ พัฒนาระบบบริหารแหล่ง
เรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยให้มีการขึ้นทะเบียน
เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม

หน่วยงำนขับเคลื่อน
หน่วยงำนหลัก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน /สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/สภา
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๔.๓ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคี สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือ
แม่ฮ่องสอน
ร่วมใจกันทางานที่เอื้อต่อการ
พัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรม
ในกลุ่มวัยต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ ๕
ใช้มาตรการ
ทางด้าน
การเงินและ
การคลัง
ในการส่งเสริม
เครือข่าย
คุณธรรม

๔.๔ สร้างระบบภาคีเครือข่ายให้มี
พลังโดยมีจิตสานึกร่วมรับผิดชอบ
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๔.๕ สร้างต้นแบบและผลักดันให้
เกิดการส่งเสริมคุณธรรมอย่างมี
ทิศทางและต่อเนื่อง

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๔.๖ รัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ให้แหล่งเรียนรู้คุณธรรมทุกระดับ
อย่างเหมาะสม

กระทรวงวัฒนธรรม/
กรมการศาสนา/สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม และให้
องค์กร ภาคประชาสังคมที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ

ทุกหน่วยงานราชการใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงำนร่วม

๓๑
กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน
หน่วยงำนหลัก

๕.๒ กาหนดให้มีมาตรการต่าง ๆ
เพื่อจูงใจทางด้านการเงินและการ
คลังสาหรับธุรกิจที่ดาเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ทุกหน่วยงานราชการใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม

ทุกหน่วยงานราชการใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕.๔ พัฒนาระบบและกลไก
ทุกหน่วยงานราชการใน
การตรวจสอบการเงิน การคลัง และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสริมสร้างวินัยทางการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ ตามหลักคุณธรรม

หน่วยงำนร่วม

๓๒

ยุทธศำสตร์ ที่ ๒ วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและบทบำทของหน่วยงำน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบัน
ครอบครัว

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนหลัก
๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความ
สานักงานจังหวัด
เข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว สร้าง แม่ฮ่องสอน/
ความตระหนักให้พ่อแม่และ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของการ แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็น พัฒนาสังคมและความมั่นคง
แบบอย่างให้เด็ก เยาวชน
ของมนุษย์

หน่วยงำนร่วม
-หน่วยงานราชการ
-หน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
ของรัฐ
๑.๒ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวใน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด -หน่วยงานภาคธุรกิจ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจิตสานึกใน
แม่ฮ่องสอน
เอกชน
การเป็นผู้ให้ มีความเอื้ออาทรแก่
(สโมสรโรตารี่
ผู้อื่น ตามวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
งาม
(หอการค้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
๑.๓ ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าใจหลัก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด -หน่วยงานภาค
คาสอนทางศาสนาที่นับถือและ
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
ประชาสังคม
นาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนาจังหวัด
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
๑.๔ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ปราชญ์
ชาวบ้านให้มีบทบาทถ่ายทอดหลัก
คุณธรรมทางศาสนาและ
ประสบการณ์ด้านคุณธรรมให้แก่
ครอบครัวและชุมชน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนา/สภา
วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๓
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันการ
ศึกษา

แนวทำงกำรดำเนินกำร
๒.๑ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน
นักศึกษา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๒ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
ศาสนาสถาน ชุมชน และครอบครัว
(บวร) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมแก่
ประชาชน

๒.๓ ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
การอบรม สร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักและ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม นามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๒.๔ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ได้
กใช้กิจกรรม ทางดนตรี ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ในการปลูกฝัง
ยุคุณธรรมเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงำนขับเคลื่อน
หน่วยงำนหลัก
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , เขต ๒
/ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๓๔/ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงำนร่วม
-หน่วยงานราชการ
-หน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
ของรัฐ
-หน่วยงานภาคธุรกิจ
สานักงานเขตพื้นที่
เอกชน
การศึกษาประถมศึกษา
(สโมสรโรตารี่
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , เขต ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
/ สานักงานเขตพื้นที่
(หอการค้า
การศึกษามัธยมศึกษาเขต จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
๓๔/ สานักงานวัฒนธรรม -หน่วยงานภาค
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
ประชาสังคม
สานักงานจังหวัด
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , เขต ๒
/ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๓๔
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ,
เขต ๒ / สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
๓๔

๓๔
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันศาสนา

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนร่วม
๓.๑ ส่งสร้างให้ผู้นาทางศาสนาใน
-หน่วยงานราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีความรู้ใน
-หน่วยงานภาครัฐ
หลักธรรมที่ถูกต้อง
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
ส
านั
ก
งานวั
ฒ
นธรรมจั
ง
หวั
ด
๓.๒ ส่งเสริมให้ผู้นาทางศาสนามี
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
บทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้าง แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
ของรัฐ
พระพุ
ท
ธศาสนาจั
ง
หวั
ด
คุณธรรมของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
-หน่วยงานภาคธุรกิจ
แม่
ฮ
่
อ
งสอน/สภาวั
ฒ
นธรรม
ให้มีพื้นฐานการตัดสินใจโดยใช้หลัก
เอกชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน/องค์กร (สโมสรโรตารี่
คุณธรรม
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
๓.๓ ส่งเสริมให้สถาบันทางศาสนา
(หอการค้า
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เป็นองค์กรหลักในการสร้างความ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
เข้มแข็งและเสริมสร้างรากฐานด้าน
-หน่วยงานภาค
พระพุทธศาสนาจังหวัด
คุณธรรมให้เด็กและเยาวชน
ประชาสังคม
แม่ฮ่องสอน/ศาสนสถานใน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ศาสนิกสัมพันธ์ทุกศาสนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการปลูกฝัง
ก
คุณธรรมให้กับเด็ก เยาวชน
ก
ศาสนิกชน
ล
ยุ
๓.๕ เสริมสร้างผู้นาทางศาสนาให้
เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน

หน่วยงำนหลัก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/องค์กรศาสนา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/องค์กรศาสนา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓๕

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๔
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันทาง
การเมืองการ
ปกครอง
(ภาคราชการ
และภาค
การเมืองและ
ภาคเอกชน
ชมชุน
ทุกระดับ)

แนวทำงกำรดำเนินกำร
๔.๑ สร้างการเมืองการปกครองอย่าง
โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรมตาม
หลักคุณธรรม
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการกาหนดแนวทาง
นโยบาย หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน
ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงาน
๔.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ทุกระดับทุกภาคส่วน ปฏิบัติงาน
ตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ
ก
ก
ล
ยุ

หน่วยงำนขับเคลื่อน
หน่วยงำนหลัก
หน่วยงานราชการ
-หน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
ของรัฐ
-หน่วยงานภาคธุรกิจ
เอกชน
(สโมสรโรตารี่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
(หอการค้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
-หน่วยงานภาค
ประชาสังคม
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงำนร่วม
องค์กรทุกภาคส่วน/
กลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม

๓๖

ยุทธศำสตร์ ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม
แนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและบทบำทของหน่วยงำน
หน่วยงำนขับเคลื่อน

กลยุทธ์

แนวทำงกำรดำเนินกำร

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ทา
หน้าที่ในการ
ส่งเสริม
คุณธรรม

๒.๑ สนับสนุนและเสริมสร้างระบบ
และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมราชการ

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๒ พัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มี
ความรู้และทักษะอย่างเพียงพอใน
การฝึกอบรมและพัฒนา

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงำนหลัก
สานักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

หน่วยงำนร่วม
กลยุทธ์ที่ ๑
๑.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
-หน่วยงานราชการ
สร้างและ
จัดการส่งเสริมคุณธรรมให้มี
-หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาระบบ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
บริหารจัดการ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
งานด้าน
รัฐหรือเป็นกลไกของ
ส่งเสริม
๑.๒ สร้างและพัฒนาระบบการ
สานักงานจังหวัด
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
คุณธรรมแก่
บริหารจัดการภายในองค์กรให้มีวินัย แม่ฮ่องสอน/
ของรัฐ
หน่วยงาน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด -หน่วยงานภาคธุรกิจ
ราชการ
ในอาชีพ
แม่ฮ่องสอน/หน่วยงาน
เอกชน
สถาบัน/องค์กร
ราชการทุกส่วนในจังหวัด
(สโมสรโรตารี่
ในสังคม
แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
(หอการค้า
๑.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟู สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม่ฮ่องสอน/สภาวัฒนธรรม -หน่วยงานภาค
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชุมชน และมี จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประชาสังคม
ส่วนร่วมในการจัดการ บารุงรักษา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

๓๗

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓
เสริมสร้างความ
เป็นวิถีชีวิตที่ดี
งามด้วย
คุณธรรม

แนวทำงกำรดำเนินกำร

หน่วยงำนขับเคลื่อน

หน่วยงำนหลัก
๒.๓ ยกย่องบุคลากรภาครัฐ เอกชน สานักงานจังหวัด
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความประพฤติดี แม่ฮ่องสอน/
มีความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ผลงานในการทาคุณประโยชน์ในการ แม่ฮ่องสอน
ส่งเสริมคุณธรรมด้านต่างๆ แก่สังคม
โดยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อ
ส่งเสริมกาลังใจและให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคม
๓.๑ ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทาง
ศาสนาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ สร้างความ
เข้มแข็งแก่สังคม

๓.๒ ทุกหน่วยงานและบุคลากร
ภาครัฐต้องมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

หน่วยงำนร่วม
-หน่วยงานราชการ
-หน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
-หน่วยงานที่ใช้อานาจ
รัฐหรือเป็นกลไกของ
รัฐแต่ไม่เป็นองค์กร
ของรัฐ
-หน่วยงานภาคธุรกิจ
เอกชน
สานักงานจังหวัด
(สโมสรโรตารี่
แม่ฮ่องสอน/
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (หอการค้า
แม่ฮ่องสอน/หน่วยงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ราชการทุกส่วนในจังหวัด
-หน่วยงานภาค
แม่ฮ่องสอน
ประชาสังคม
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน/หน่วยงาน
ราชการทุกส่วนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓.๓ นาทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไก สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ส่งเสริมให้คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี แม่ฮ่องสอน/สานักงาน
คุณธรรม จริยธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓.๔ ส่งเสริมให้มีชุมชนคุณธรรมเพื่อ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น และ แม่ฮ่องสอน
ขยายชุมชนคุณธรรมให้ครอบคลุม
ทุกชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓.๕ นาเครือข่ายยกระดับอาเภอทั้ง
๗ อาเภอ เชื่อมโยงเครือข่ายสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน

๓๘
ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน จึ ง น ายุ ท ธศาสตร์ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ที่ ไ ด้ ก าหนดกลยุ ท ธ์
ที่ครอบคลุม มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุ กภาคส่วนตลอดจนการสร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
และได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ ความชัดเจนในการกาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทุกระดับ การดาเนินกิจกรรมของเครือข่ายการพัฒนาเครือข่าย การยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่าย
การสรรหาทรัพยากรดาเนินงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่าย ล้วนสอดคล้องกับแนวทางการสร้าง
ภาคีเครือข่าย การเปิดโอกาสทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร การเชื่อมโยง
ระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมถึงการติดตามประเมินผล ให้สอดรับกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นการผนึกกาลังจากทุกภาคส่วนของหน่วยงานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ร่ ว มกัน ขับ เคลื่ อนปลู กฝั งสร้ างจิตส านึกด้านคุณธรรมนาไปสู่ การประพฤติปฏิบัติ ครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มบุคคล กลุ่มสังคม องค์กรต่าง ๆ จนสามารถส่งผลให้จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็น แบบอย่ างของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
ดารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นสันติสุขสืบไป

๓.๑๐ ผลที่ได้รับจำกแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ตามทีจ่ ังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้ดาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยนาแนวทางหลักเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มาใช้ ผลที่ได้รับในระดับประชาชน ระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับจังหวัด ดังนี้
ระดับประชาชน
ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต บารุงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมชุมชน
วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม มีความสุข สงบ ในวิถีชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน ระดับชุมชน
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน มี ค วามรั ก สามั ค คี ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมทางศาสนา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งไปสู่การดาเนินวิถีชีวิต
ชุมชนที่ดีงาม สืบทอดการส่งเสริมคุณธรรมไปสู่รุ่นลูกหลาน
ระดับสังคม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดสังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีระบบในการ
ส่งเสริมคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมทุกระดับ มีบุคคลใน
สังคมที่สามารถเป็นต้นแบบคุณธรรมมีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ระดับจังหวัด
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน เกิ ด ความสงบร่ ม เย็ น มี ค วามสมานฉั น ท์ คนในประเทศมี คุ ณ ธรรม
นาการพัฒ นา ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั งยืน ในมิติศาสนา เป็นแบบอย่างในการสร้างความร่ว มมือด้านคุณธรรม
มีบทบาทร่วมกัน มีเครือข่ายด้านคุณธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ส่วนที่ ๓
กำรบริหำรจัดกำรแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๓๙

บทที่ ๔
กำรบริหำรจัดกำรแผนแม่บท
๔.๑ กำรบริหำรจัดกำรแผนแม่บท
กระบวนการซึ่งจะทาให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
นาไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ต้องอาศัยการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้าง ขั้นตอนในการดาเนินงาน เนื่องด้วยปัจจุบัน
มีห น่ ว ยงานซึ่งได้รั บ บทบาทหน้ าที่ส่ งเสริ มคุณธรรมจริยธรรมหลายหน่ว ยงาน แต่ยังไม่มีกาหนดทิศทางหรือ
แนวทางบูร ณาการร่วมกันอย่างชัดเจน เป็นปัจจัยสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้
การบริหารจัดการแผนแม่บทจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีความเข้าใจและร่วมมือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ได้กาหนดขึ้นนี้
ภายใต้แผนแม่บ ทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กล่ าวถึง
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ตัวชี้วัด และกาหนดยุทธศาสตร์ ซึ่งนามาจากแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มาเป็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมสามารถนาไปใช้ในการวางแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือนาไปกาหนดเป็นนโยบายภายใต้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานได้ ซึ่งบางหน่วยงาน
อาจมีข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป
ในการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ยังมีการกากับดูแล
ติดตามประเมินผล ซึ่งมี่ความสาคัญของการบริหารจัดการ เพื่อช่วยให้หน่วยงานได้ทราบว่าการส่งเสริมคุณธรรม
ของแต่ละหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด หรือการดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็จมีป ระสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งยังช่วยชี้ให้เห็น ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อความปรับปรุงแก้ไข ในการ
ดาเนินงาน ฉะนั้น การกากับดูแลติดตามประเมินผลจึงเป็นองค์ประกอบซึ่งมีความสาคัญในการบริหารจัดการแผน
แม่บทฯ

๔.๒ หลักกำรและวัตถุประสงค์กำรบริหำรจัดกำรแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑. หลักกำร
หลั กการเพื่อการบริ หารจัดการแผนแม่บทฯ นาสู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่ อนการส่งเสริม
คุณธรรมอย่างเป็นขั้นตอน สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวางมุ่งให้เกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ กับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างคุณธรรม ดังนี้
๑.๑ ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในระดั บ หน่ ว ยงาน ตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยยึดถือตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล –
แนวคิด – พื้นที่ – ภารกิจ – การมีส่วนร่วม

๔๐
๑.๒ กระจายการส่ ง เสริ มคุณ ธรรมลงสู่ พื้น ที่ โดยยึดหลั ก การพั ฒ นาพื้นที่ ตามอานาจหน้า ที่
ภารกิจที่รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในการขับเคลื่ อนและเชื่อมโยงจากระดับองค์กร สู่ระดับพื้นที่
ในชุมชน
๑.๓ ใช้องค์ความรู้เครือข่ายและกลไกภาคีเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในทุก
ระดับจนถึงระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒.๒ เพื่อการบูรณาการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สู่การปฏิบัติในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อให้ระบบการติดตามและประเมินผลเป็นภาพรวมตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงชุมชน

๔.๓ บทบำทในกำรขับเคลื่อนขององค์กรเครือข่ำยทุกภำคส่วนและประชำชน
ปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม ที่ ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ คือ บทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทุกภาค
ส่วนและประชาชน
ภาครัฐ มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ โดยการให้ภาครับมีการกระจายอานาจการตัดสินใจและการบริหาร
ราชการสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร มูลนิธิด้วย
กลไกของรัฐที่มีอยู่หรือสร้างเพิ่มขึ้น และมีมาตรการกากับดูแลสื่อมวลชนอย่างเหมาะสมแทนการปล่อยเสรี อีกทั้ง
มีการจัดสรรเวลาผ่านสื่อมวลชนของรัฐเพื่อเผยแพร่กิจกรรม หลักธรรมคาสอน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามของชุมชน ของท้องถิ่น ของไทย
ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ภาคประชาชน สังคมมีความเข้มแข็ง และมีโอการเพิ่มขึ้นในการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบั ติ ซึ่งประชาชนในวงกว้างได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น และมีช่องทางในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ
ภาครัฐและภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อส่งเสริม และสร้างสังคมคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
ภาคธุ ร กิ จ และภาควิ ช าชี พ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
โดยมีแนวคิดการดาเนินธุรกิจอยู่บนรากฐานความรับผิดชอบและมีความเอาใส่ใจต่อสังคมมากขึ้น
ภาควิช าการและภาคสื่ อมวลชน เกิดความตื่นตัว และมีการยอมรับบทบาทของการส่ งเสริม
คุณธรรม ในการวิจัยและพัฒนา ด้านการเชื่อมโยงงานวิจัยด้านการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักวิชาการมาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน ตั้งแต่กระบวนการรวบรวม
ข้ อ มู ล การร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ตลอดจนการตั ด สิ น ใจ เกิ ด เป็ น เครื อ ข่ า ยภาคี ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ร่วมประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการ
แก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
ประชาชนทั่วไป มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม นาหลักธรรมทางศาสนา
มาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด
และเข้ามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตลอดถึงการให้ความสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคม

๔๑

๔.๔ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมคุณธรรม
ในการขับ เคลื่ อนแผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุณ ธรรมจั ง หวั ดแม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่
องค์กรศาสนา
-

วัด
มัสยิด
โบสถ์คริสต์
ศาสนสถานซึง่ ประกอบพิธีทางศาสนา
พุทธสมาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์กรภาครัฐ
สานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม
- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ สานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
- หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๗
- หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจาพื้นที่ ๒
- กรมทหารพรานที่ ๓๖ /หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๖
กระทรวงการคลัง
- สนง.คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สนง.สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทรวงมหาดไทย
- สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ที่ทาการปกครองอาเภอทุกอาเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๒
- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทรวงยุติธรรม
-

เรือนจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนง.คุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สนง.ยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระทรวงวัฒนธรรม
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
- สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
- วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
- วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
- ตารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์กรอิสระ
- สานักงานศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานอัยการสูงสุด
- สานักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔๓
องค์กรเอกชน
-

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) สาขาแม่ฮ่องสอน
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-

ชมรมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (MCOT)
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS)

ภาคสื่อมวลชน

๔.๕ แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เพื่อให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย เป็ น ไปตามแผนแม่บ ทส่ ง เสริ มคุณธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของสังคม นาไปสู่การปฏิบัติ
ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ก ารยอมรั บ และตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ พร้ อ มที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น การร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามแผนแม่บทฯที่วางไว้ ในระดับต่างๆ กระจายลงสู่พื้นที่
ชุมชน ท้องถิ่น ยึดภารกิจและการมีส่วนร่วม เพื่อการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น ทุ ก ระดั บ ใช้ ก ลไกภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ภาคธุ ร กิ จ ภาควิ ช าชี พ
การสื่อสารมวลชน ภาคประชาชน เป็นแกนหลักในการผลักดันขับเคลื่อน อย่างบูรณาการเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางดังนี้
๑. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ประชุ ม ชี้ แ จง สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทุ ก ภาคส่ ว น ตระหนั ก
ถึงความสาคัญ พร้อมร่วมกันผลักดันแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. สร้างการเชื่อมโยงในกระบวนการมีส่ว นร่ว มระหว่างแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสาธารณะ บูรณาการประเด็นการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเชื่อมโยง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
๓. สร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ ของภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารจัดทาฐานข้อมูลซึ่งภาคส่วนอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้
๔. การเพิ่มความรับผิดชอบและการยอมรับบรรจุเป็นแผนงานสาคัญของแต่ละภาคส่วน
๕. สร้างระบบการติดตามประเมินผลให้ ทุกภาคส่ว นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔๔

๔.๖ กำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่กำรปฏิบัติ
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการการทางานทุกภาคส่วนอย่าง
ชัดเจน
๒. ส่ ง เสริ ม กิจ กรรม/โครงการ ที่เ กี่ยวเนื่ องเชื่ อมโยงกับยุท ธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่ งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) อย่างเต็มศักยภาพ
๓. มีการเร่งรัดติดตามประเมินผลภายใต้บทบาทหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรายงาน
ต่อคณะอนุ กรรมการกากับ ติดตามการส่ งเสริมคุณธรรมในสั งคมไทยและคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
๔. องค์กร/หน่ ว ยงาน เครื อข่า ยต่างๆ มีก ารบูร ณาการ บรรจุ ปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม/
โครงการ ประจาปีงบประมาณ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม ภายในองค์กร/หน่วยงาน

๔.๗ กำรติดตำมและประเมินผลแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด าเนิ น ไปอย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่อ ความก้ าวหน้า โดยประเมิน ผลส าเร็จ และผลกระทบ
ในภาพรวมตามแผนแม่บ ทฯ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทุกระดับภาพรวม
โดยมีแผนการติดตามประเมินผลดังนี้
๑. ให้ความสาคัญกับการกากับติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์
๒. กากับติดตามประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ กากับติดตาม วิเคราะห์ บูรณาการ
ปรับปรุงแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๓. ทบทวน ปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) หลังจากนาไปใช้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับภาพรวมและระดับพื้นที่สาหรับการ
ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระดับภาพรวม โดยโครงข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับหน่วยงาน

๔.๘ แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
จากทิ ศ ทางของแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
เน้นการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจประชาชนให้ มีคุณธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ โดยนายุทธศาสตร์ ของแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมบูรณาการ แม้ว่าการส่งเสริมคุณธรรมเป็นภารกิจ
หนึ่ ง ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ แต่ ก ารด าเนิ น งานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ จ าต้ อ งให้ ทุ ก ภาคส่ ว น มี ส่ ว นร่ ว มและ
ใช้กระบวนการบริหารโดยการสร้างศรัทธา สร้างทีมงาน การเรียนรู้และความเข้าใจในการจัดทาแผน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

๔๕
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรที่ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมบูรณาการในการจัดทาแผนแม่บทฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจาปีงบประมาณ
แต่ละปี โดยนาตัวชี้วัดตามแผนแม่บทส่งเสริมคุ ณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นตัวชี้วัดใน
การประเมินผล
การบริ ห ารจั ด การแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ต้องอาศัย การบู ร ณาการร่ ว มกัน กับ องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่ ว น และประชาชน เพื่อ ขับเคลื่ อนแผนแม่บทฯ
ไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ที่วางไว้ โดยมีการกากับติ ดตามตลอดจนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการนาไปสู่ชุมชนคุณธรรม
สังคมคุณธรรม ประเทศชาติที่เปี่ยมด้วยประชากรที่มีคุณธรรม อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยังยืนสืบไป

