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หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก 
“คนดีศรีจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

 

1. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
 คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้เห็นชอบ “แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)” โดยมีเป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรม
ที่สะท้อนการมีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย 
อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย 
ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนคุณธรรม
ให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่ คือส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด มีส่วนร่วมพัฒนาตนเอง
ตามหลักเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 
รวมทั้งส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดี  ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ให้ก้าวไปสู่ระดับคุณธรรมต้นแบบเพ่ิมมากข้ึน  
  กรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดทำ
โครงการ “คนดีศรีจังหวัด” ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงาน 
ของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู ้ในสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการ 
ทำความดแีก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป 

 คนดีศรีจังหวัด หมายถึง บุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
ดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง ว ิน ัย ส ุจร ิต จ ิตอาสา กตัญญู” กระทำ ความดี   
และคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน องค์กร  
และสังคม เหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณคา่ มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคอง
ใจใหเ้กลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี เป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกที่ดี
มีความสงบเย็นภายใน และเป็นสิ่งที่ตอ้งปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับความต้องการในสังคมไทย 
 พอเพียง หมายถึง การดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและรอบด้าน และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤตภัยต่างๆ ได้ 
 วินัย หมายถึง ปฏิบัติตนตามกติกาจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรและสังคมตามหน้าที่พลเมือง  
ที่ดแีละเคารพกฎหมาย ตลอดจนป้องกันและรับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 สุจริต หมายถึง มีความซื่อสัตย์ ซื ่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้องและ 
เป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมพร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 จิตอาสา หมายถึง การให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง 
ทั้งหลาย เพ่ือประโยชน์สุขแก่พวกเขาเหล่านั้นและของสังคม 
 กตัญญู หมายถึง สำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สถาบันองค์กร และผู้มีพระคุณ นับตั้งแต่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของ 
อาจจะเป็นการกระทำหรือความจริงใจ บนหลักพ้ืนฐานของความถูกต้องดีงาม 



 

2. คุณสมบัต ิ
 2.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันทีป่ระกาศยกย่อง 
 2.2 เป็นบุคคลทีม่ีชื่อ - นามสกุล อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ณ วันที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
 2.3 เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.4 เป็นบุคคลที่ดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” 
อย่างน้อย 3 ประการ จนเป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
 2.5 มีผลงานด้านคุณธรรมเป็นที่ยอมรับและกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/องค์กร/สังคม 
 2.6 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อชุมชน/องค์กร/สังคม 
 2.7 ไมเ่คยถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีตามกฎหมาย 
 2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวช หรือนักพรต 

3. ประเภทรางวัลคนดีศรีจังหวัด 
 3.1 ประเภทเด็ก/เยาวชน (อายุ 13 - 25 ปี) จังหวัดละ 1 รางวัล  
 3.2 ประเภทประชาชน จังหวัดละ 1 รางวัล 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 4.๑ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 - 2.8  
โดยมีเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการเสนอชื่อและลงนามรับรองตามแบบฟอร์มที่กรมการศาสนากำหนด ประกอบด้วย 
(1) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน (2) สถาบันการศึกษา (3) สมาคมหรือมูลนิธิ (4) ศาสนสถาน และ (5) ชุมชน 
 4.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

ที ่ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หมายเหตุ 
1 ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ  
พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา กตัญญู อย่างน้อย 3 ประการ  
จนเป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

70 แนบหลักฐานประกอบ 
การพิจารณา อาทิ 
รูปภาพ ใบประกาศ
เกียรติคุณ และอ่ืน ๆ  
เป็นเอกสารแบบรูปเล่ม 
จำนวน 1 เล่ม  
ทั้งนี้ ผลการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการฯ 
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

2 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร 
อำเภอ จังหวัด หรือประชาชนอ่ืน นำหลักคุณธรรม  
5 ประการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือดำเนินชีวิต 
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3 เคยได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณอ่ืน ๆ ในด้านศาสนา  
ด้านคุณธรรม หรือวัฒนธรรม 
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5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 5.1  กรมการศาสนา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 5.2 กรมการศาสนาแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้ 
   1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายในจังหวัด ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา สมาคมหรือมูลนิธ ิ ศาสนสถาน และชุมชน เข้าร่วมเสนอชื ่อบุคคลผู ้ม ีคุณสมบัติ โดยกรอก 
รายละเอียดลงในแบบเสนอผลงาน (ศน. 01) จัดส่งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื ่อรวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือก 



 

 

  2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีจงัหวัด 
ตามประเภทที่กำหนด โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และแบบเสนอผลงาน (ศน. 01) พร้อมหลักฐานประกอบ 
  3) จัดทำประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีจังหวัด” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดลงนาม และแจ้งผลการคัดเลือกตามแบบสรุปข้อมูล (ศน. 02)  
พร้อมสำเนาหลักฐานผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกตามประเภทที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังกรมการศาสนา 
เพ่ือรวบรวมจัดทำโล่รางวัลจากประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
  4) ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ 
คนดีศรีจังหวัด ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หรือในโอกาสที่เหมาะสม โดยรายงานผลให้กรมการศาสนาทราบ
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ 
 5.3 กรมการศาสนาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ 
ยกย่องคนดีศรีจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด  

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

การดำเนินงาน ระยะเวลา 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. การจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกคนดี 
ศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

        

2. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายในจังหวัดเข้าร่วม
เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ  

        

3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 
ดำเนินการคัดเลือกคนดีศรีจังหวัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

        

4. จังหวัดประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งผล 
การคัดเลือกไปยังกรมการศาสนา 

        

5. กรมการศาสนาจัดทำโล่รางวัลจากประธานกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

        

6. ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 
มอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีจังหวัด  
และรายงานผลต่อกรมการศาสนา 

        

 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา 
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0 2209 3732 - 3 โทรสาร 0 2202 9628 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: nmpc.dra@gmail.com  เว็บไซต์ www.nmpc.go.th ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 


