
 
 

 

 

 

 
แนวทางการส่งเสริมและขบัเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  

จังหวัดเชียงราย 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ   
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดี โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” 
น าไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เ ข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรม
ไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมส ร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่ส าคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ แ ละกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด ที่มีกระบวนการเชิงวิชาการและมีการเชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม เกิดการรวมตัวที่
เข้มแข็งมีพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวคิด “จังหวัดคุณธรรม” ซึ่งเป็นแนวคิดการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area  Base) เป็นการบูรณการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเห็นพ้องต้องกันในการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมอย่างเป็นขบวนการ (Movement) โดยมีเป้าหมายไปสู่สังคมที่ใช้หลักคุณธรรมในการพัฒนาเป็นฐาน  และใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่มุ่ง เน้น
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน และการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน า หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผ่านการอบรม “วิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม” ให้สามารถเป็นตัวแทน แกนน าการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและในพ้ืนที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนา “งานวิจัยและ
การจัดการความรู้” ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละเครือข่ายและขยายผลในพ้ืนที่ต่อไป    

จังหวัดเชียงรายนับเป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์บ้านเมืองสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน มีหน่วยงานองค์กรที่หลากหลายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนที่พร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยครบวงจร
ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต่างมุ่งช่วยกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยยาเสพติดและอาชญากรรม ภัยจากอุบัติเหตุ 
และภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงภัยจากสารพิษตกค้างในอาหาร ต่างร่วมสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ นและ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มุ่งเน้นให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยมีนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์ (Vision Model) “จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเข้มแข็ง”  
และมีวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดคุณธรรมคือ จังหวัด
เชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา  น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  และที่ส าคัญจังหวัดได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน



 
 

ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีต้นทุนด้านคุณธรรม ทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและทุนมนุษย์ที่พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประกอบกับการมีพลังนโยบายจากผู้บริหารจังหวัด ท าให้เห็นความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโมเดล 
“เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสาน
เชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระดับจังหวัด และระดับกลุ่มเครือข่ายองค์กร การส่งเสริมกิจกรรมก ระบวนการพัฒนา
คุณธรรมในพ้ืนที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพ้ืนที่ต้นแบบ เป็นต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดมาบูรณาการการท า งาน
ร่วมกัน  ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันจัดท าแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และภารกิจของจังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑) เพ่ือเป็นแนวทางและเครื่องมือในการก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย   

 ๒.๒) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือการท างานของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงรายให้เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่และเกิด
โมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม”   

๒.๓) เพ่ือสร้างเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงรายและน าเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธร รม
ขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม      

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม : โมเดลจังหวัดคุณธรรมเชียงราย 
การจัดท าแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมจังหวัดคุณธรรม ได้ด าเนินการภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 

และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้   
 

๑) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
 การจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทและส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ให้ด าเนินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและเป็นการบูรณาการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการวางรากฐานและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างให้สังคมจังหวัดเชียงรายเป็นสังคม



 
 

คุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้เกิดการระเบิดจากข้างใน ให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมด าเนินการขับเคลื่อน 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
หลัก ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
  จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
  เป้าประสงค ์
 จังหวัดเชียงราย เป็นสังคมคนดี มีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของศาสนา น้อมน า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 พันธกิจ 

๑. พัฒนาคนเชียงรายให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
ตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดเชียงราย 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  น าทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ ชุมชนอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

๓. พัฒนาสังคมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็นให้อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็น
ไทย 

๕. ส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและสังคมในจังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม                  
 วัตถุประสงค์หลัก 

๑. เพ่ือวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมจังหวัดเชียงราย 
๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 
๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  
 
 
 



 
 

๒) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564)  มุ่งสู่การพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ เน้นท างานแบบบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายไปข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายว่า “เมืองแห่งการค้า 
การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุข
ให้กับคนเชียงรายทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ดังนี้  

  เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ 
การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS  
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันใน
การสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ  
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ   
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 

  ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 
และ GMS    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

  
  ทั้งนี้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข จังหวัดเชียงรายได้ก าหนดกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์นี้ไว้ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย   

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2) พัฒนาขีดความสามารถของก าลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ 



 
 

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม   
  
 

๔. แนวทาง รูปแบบ กระบวนการ กลไกการท างานและการบูรณาการความร่วมมือ 
 

แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย   

๑. สานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ  
๒. ยกระดับต่อยอดจากต้นทุนเดิม พัฒนาให้เป็นตัวแบบทั้งชุมชนคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม  
๓. ใช้ระบบข้อมูล และสื่อสารสนเทศ เพื่อเสริมพลังและรณรงค์ สร้างภาพลักษณ์การเป็นจังหวัดคุณธรรม   
๔. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตลาดนัดความดี เป็นเวทีเชื่อม แชร์ โชว์พ้ืนที่เรียนรู้ และขยายผลต่อเนื่อง   
๕. ยกย่องเชิดชู ชื่นชมบุคคลและองค์กรต้นแบบที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และขยายผลท าความดีทุกรูปแบบ  
๖. ส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัยและมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

 

 

  



 
 

 

  



 
 

รูปแบบและกระบวนการท างาน    

๑) ใช้นโยบายจังหวัดคุณธรรมน าและมีเครือข่ายทางสังคมเป็นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม  
๒) จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายทางสังคม/เครือข่ายคุณธรรม ส ารวจปัญหา ความต้องการ และต้นทุนคุณธรรมขององค์กร/เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน      
๓) ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกัน     
๔) อบรมพัฒนาศักยภาพคนท างานเชิงคุณภาพ จัดเวทีสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและร่วมกันขับเคลื่อนงานตามบริบทวิถี

วัฒนธรรมประเพณีของตน 
๕) ใช้ระบบข้อมูล สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างกระแสและความตระหนักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม       
๖) สถาบันการศึกษาและวิชาการ ร่วมด าเนินการประเมินผลติดตามอย่างต่อเนื่อง ถอดบทเรียนจัดการความรู้ และพัฒนาเป็นโมเดลขยายผล ไปยัง

พ้ืนที่อ่ืนๆ       
๗) คัดเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมเพ่ือเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมให้กับชุมชน/องค์กรอ่ืนๆ    

กลไกการท างาน และการบูรณาการความร่วมมือ 
๑) จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจาก ๑๓ เครือข่าย เพ่ือเป็นกลไกการท างานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย   
๒) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมสนับสนุนการด าเนินการทางวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกระบวนการทาง

วิชาการและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านคุณธรรมทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติในสถาบันให้เกิดการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมข้ึน     

๓) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานแกนหลักในการประสานเชื่อมโยง ติดตามการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกกลุ่ม หนุนเสริมให้เครือข่าย
ในพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  และบูรณาการทรัพยากร/งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม)   

๔) ส านักงานจังหวัดเชียงราย  สนับสนุนเชิงนโยบาย  จัดกลไกการขับเคลื่อนในจังหวัด  ขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์จั งหวัด และบูรณาการทรัพยากร/
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  (ตามความเหมาะสม)  

๕) หน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง   
๖) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นองค์กรเชื่อมร้อยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้เกิดเวทีพบเจอกันและ

ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   
๗) หน่วยงานจากส่วนกลาง ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตาม หนุนเสริมและสนับสนุนความรู้ สื่อ งบประมาณตามความจ าเป็น   



 
 

 
๕. เป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ระยะ ๑-๓ ปี    

เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ขั้นตอน     
 ขั้นที่ ๑  การเข้าใจเป้าหมาย เกิดการรวมตัว รวมพลังองค์กรคนดี เติมเต็มศักยภาพ  ได้ประเด็นร่วม และมีเจตจ านงร่วมขับเคลื่อน  
 ขั้นที่ ๒ ขั้นการขับเคลื่อนปฏิบัติ  มีการก าหนดวาระ /ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการก าหนดกลไกการติดตาม มีองค์ความรู้ และมีการจัดตลาดนัดคุณธรรม
เพ่ือชื่นชม แชร์ โชว์ เชื่อมเรื่องดีๆ   
 ขัน้ที่ ๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีตัวอย่างดีๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือในการขยายผลและเป็นตัวแบบให้ที่อ่ืนๆ ได้    

 
  



 
 

เป้าหมายการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม สู่ความส าเร็จเชิงพฤติกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนี้มุ่งสู่เป้าหมาย “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจ

เข้มแข็ง” โดยเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมน าร่องอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มี
ความเป็นผู้น า กล้าพูด กล้าแสดงออกในการท าความดี ขับเคลื่อนพัฒนายกระดับด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความยั่งยื น โดยการมีส่วนร่วมของทุกองค์กร  
ทุกระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด โดยภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมก าหนดเป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง ประกอบด้วย   

๑. สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  
- สร้างจิตส านึกในการร่วมแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ แก้ปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM ๒.๕ การเผาป่า ไร่นา มลภาวะ ควันด า ควันเสียจากรถและ
สภาพแวดล้อม    
- สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะ ทิ้งขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิคส์     

๒. แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน   
- พบว่าเด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม มีพฤติกรรมเสี่ยง หลงไปในทางที่ผิด เช่น ติดสารเสพติด ดื่ม
สุรา ติดเกม ชู้สาว เกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เป็นต้น  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างไม่เ ป็นประโยชน์ ไม่ให้ความส าคัญกับศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน และมีกลุ่มเด็กเข้าไม่ถึงโอกาส ไร้ที่พ่ึงจ านวนมาก  เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย จึงมุ่งเป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรมโดยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจคนสามวัย เยาวชน  คนท างาน และผู้สูงอายุได้รับการอบรม อยู่ใน
ศีลธรรม ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม และเพ่ิมแหล่งเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตนของเด็กในจังหวัดเชียงราย  

๓. สร้างจิตส านึกด้านวินัยจราจร       
   - พบว่าในเมืองเชียงรายประสบปัญหาการจราจร เกิดอุบัติเหตุบนทางถนนบ่อยครั้ง ผู้คนขาดวินัยและมารยาทในการขับขี่  ฝ่าฝืนกฎ สัญญาณไฟ

จราจร เปิดไฟสูงขณะขับข่ีในช่วงกลางคืน ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น  
  



 
 

 

 



 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรมในจังหวัดเชียงราย ที่ชาวเชียงรายต้องการร่วมขับเคลื่อนด้วยกัน  ๓ เรื่อง คือ หนึ่ง) สร้าง

จิตส านึกส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส านึกส่วนรวมเป็นอันดับแรกที่คนเชียงรายต้องการท าร่วมกัน โดยมุ่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่า

หมอกควัน การเผาป่า ไร่นา ฝุ่น PM๒.๕ และการจัดการขยะ เป็นต้น  สอง) แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  คนเชียงรายอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มี

พฤติกรรมสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามให้คงอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดพฤติกรรมความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้ง /การติดเกม/สารเสพติด เป็นต้น  และ

สาม) วินัย โดยเฉพาะวินัยจราจร คนเชียงรายต้องการแก้ปัญหาวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน การมีน้ าใจและมีมารยาทในการขับขี่  

 
๖. ต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย  

จังหวัดเชียงรายมีต้นทุนส าคัญด้านนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด คือ เชียงรายเมืองแห่งความสุข  สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิตดี มี
เศรษฐกิจเข้มแข็ง และมียุทธศาสตร์จังหวัดที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับงานส่งเสริมคุณธรรมด้วยการบูรณาการความร่วมมือ เชื่อม โยงผ่าน ๓ มิติ 
ได้แก่ มิติศาสนา มิตวิัฒนธรรมประเพณ ีและมิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดคุณธรรมคือ จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนาน าพา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และที่ส าคัญจังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรม 
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยังสะท้อนให้เห็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญของจังหวัดอย่างหลากหลาย อาทิ   

1) มีสถาบันการศึกษาบุคลากรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึง สถาบันการศึกษามีส่วนช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาของจังหวัด   

2) มีปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย สามารถเป็นต้นแบบการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
3) มีสถานบริการด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการในระดับอ าเภอ และระดับต าบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ตลอดจนภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือก 
4) ต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ เป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
5) ภาคประชาสังคมและประชาชนมีการรวมกลุ่ม  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นร่วมกันท าให้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
6) มีหน่วยงานด้านความม่ันคงท่ีมีความเข้มแข็ง สามารถบูรณาการการท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 
 

 

ในส่วนของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่างสะท้อนจุดแข็งที่เป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนคุณธรรมของ
จังหวัดไปในทิศทางเดียวกันคือ  

๑) จังหวัดเชียงรายมีสถาบันหลักท่ีส าคัญคือ พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ศูนย์รวม และทรงเปน็ทีย่ึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอยาง
แนน่แฟ้น 

๒) จังหวัดเชียงรายยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ
และขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึน้ในทุกระดับ 

๓) จังหวัดเชียงรายมีความมั่นคงและเข้มแข็งในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเชียงราย มีปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิน่จ านวนมากทีม่ีความพร้อมมีความสามารถ ความเข้มแข็งใน การร่วมพัฒนา 

๔) จังหวัดเชียงรายมีค่านิยมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่ดีงาม และทรงคุณค่า     ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ยึดโยงให้คน
เชียงรายมีความเป็นเอกภาพ 

๕) การมีหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาต่าง ๆ ซึ่งมีการ
ด าเนินการส่งเสริมใหบุ้คลากรในศาสนาได้ท าหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม ตามหลักการทางศาสนาแก่ศาสนิกชนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของแตล่ะศาสนามาอย่างต่อเนื่อง 

๖) ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนต่างใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งยังมีต้นทุนความดีที่มีอยู่ในชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอ าเภอคุณธรรมจ านวนมากทั่วทั้งจังหวัด จากข้อมูลของส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรายพบว่า ปี ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงรายมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบทั่วทั้งจังหวัดถึง ๘๙ ชุมชน มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๓๐ องค์กร และมีอ าเภอ
คุณธรรมต้นแบบ ๑๘ อ าเภอ รายละเอียดตามข้อมูลตารางข้างท้ายนี้       

  



 
 

ตารางแสดงจ านวนชุมชนองค์กร อ าเภอคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย   

(ข้อมูลจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓) 

ที ่ ประเภท ปี 25๖๒ ปี  ๒๕๖๓ 
  จ านวน 

(แห่ง/องค์กร) 
จ านวนรวม จ านวน 

(แห่ง/องค์กร)  
จ านวนรวม 

๑.  ชุมชน  ๓๒๗  ๕๖๐ 
 - ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม    ๖๓  ๑๖๕  
 - ชุมชนคุณธรรม    ๒๐๖  ๓๐๖  
 - ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ   ๕๘  ๘๙  
๒.  องค์กร   ๑๓๑  ๘๙  

 - องค์กรส่งเสริมคุณธรรม  ๔๔  ๒๕  
 - องค์กรคุณธรรม   ๒๙  ๑๗  
 - องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๕๘  ๓๐  
๓.  อ าเภอ  ๑๘  ๑๘ 

 - อ าเภอส่งเสริมคุณธรรม        ๔  -  
 - อ าเภอคุณธรรม   ๘  -  
 - อ าเภอคุณธรรมต้นแบบ   ๕  ๑๘  

 
  



 
 

 
๗. เครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่ายในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย   

จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความเห็น ผ่านเวทีต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-สิงหาคม ๒๕๖๓  พบว่าจังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายทาง
สังคมท่ีแบ่งออกได้ถึง ๑๓ เครือข่าย ดังนี้   

๑) เครือข่ายด้านศาสนา    
๒) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม   
๓) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม   
๔) เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม  
๕) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม   
๖) เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม  
๗) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม  
๘) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม  
๙) เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม  
๑๐) เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
๑๑) เครือข่ายสื่อคุณธรรม   
๑๒) เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม   
๑๓) เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม    

  



 
 

 
  



 
 

สืบเนื่องจากเวทีสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด ได้หารือและก าหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน
คุณธรรม ผ่านเวทีการระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ , ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒,วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ,
วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓, เวทีอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓, วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
และ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปจากที่ประชุมเป็น (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๓  เครือข่าย ดังนี้    

  

๑. เครือข่ายศาสนา  
สถานการณ์คุณธรรม และต้นทุนด้านคุณธรรม    

เชียงรายมีองค์กรที่ท างานขับเคลื่อนด้านศาสนาอย่างเข้มแข็ง มีผู้น าทางศาสนา และนักบวชที่มีบทบาทส าคัญทั้งในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลามซึ่งร่วมกันส่งเสริมให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีตามหลักศาสนา มีต้นทุนคุณธรรมที่ส าคัญ ได้แก่     

ต้นทุนด้านองค์กร   
-มีหน่วยงานในพุทธศาสนาที่ขับเคลื่อนงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย, สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย,ชมรม

น้อย-หนานเวียงป่าเป้า ,วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ,โรงเรียนปริยัติธรรม, ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  

-มีความหลากหลายทางศาสนาที่เชื่อมร้อยการท างานแบบศาสนิกสัมพันธ์ โดยมีองค์กรที่ให้ความส าคัญในการเคลื่อน ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการคริสจักรภาคที่ ๒ เชียงราย คณะกรรมการศาสนาพราหมณ์ ฮินดูและซิกข์จังหวัดเชียงราย สมาคมชาว
ไทยอินเดียจังหวัดเชียงราย อาสนวิหารแม่พระบังเกิด และ เทวสถานวิหารธรรมนิกายตันตระวัชระญาณ เป็นต้น    

ต้นทุนด้านบุคคล และศาสนสถาน 

  - มีบุคลากร ปราชญ์ นักคิด พระสงฆ์ ภิกษุณี นักบวช พระสอนศีลธรรม พระนักเผยแผ่ นักเล่าเรื่อง ศาสนบุคคลที่ส าคัญในการท างานส่งเสริมด้าน
พุทธศาสนา คริสตศาสนา อาทิ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) , พระเมธีวชิโรดม , พระไพศาลประชาทร (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺสว โส) ,  



 
 

พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) , พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต), พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ปิยวณฺโณ เป็นต้น และมีศาสนาสถาน แหล่งเรียนรู้
วิปัสสนาที่โดดเด่น อาทิ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน วัดร่องขุ่น วัดห้วยปลากั้ง วัดพระธาตุผาเงา วัดหัวฝาย วัดท่าข้ามศรีดอนชัย วัดพนาลัยเกษม เป็นต้น    

- มีเครือข่ายสภาวัฒนธรรม จ านวน ๑๕๘ แห่ง มีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวรที่มีผู้น าทางศาสนาเป็นผู้ขับเคลื่อน และมีแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนสถานตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยจ านวนมากครอบคลุมทั้งจังหวัด  

โครงการที่ส าเร็จเป็นรูปธรรม   

- โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข ซึ่งเกิดบุคคลต้นแบบอ าเภอละ ๕๐ ท่าน   
- หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) มีทุกต าบล โดยมีฐานอยู่ที่วัดทุกวัด 
- โครงการ “บวร” (บ้าน วัด ราชการ/ร.ร.)  เกิดรูปแบบงานที่ชัดเจนโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดควบคุมดูแล 
- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีผู้สูงอายุที่มีความรู้ในทุกระดับ  
- โครงการพระคิลานุปัฏฐาก/พระภูมิปัญญา มีพระจิตอาสา อ าเภอละ ๕-๑๐ รูป  
- โครงการธนาคารความดี  โดยชุมชนใช้ความดีเป็นฐานเพ่ือสร้างความสุขให้ชุมชน 
- โครงการห้องเรียนเงินล้าน ด าเนินการน าร่องปลูกฝังคุณธรรมกับนักเรียน ในโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
- โครงการสมาธิมาปัญญาเกิด โดยปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  
- โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม โดยท างานกับผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ มีผู้ส าเร็จตามหลักสูตรแล้ว ๓ รุ่น  
- มีส านักธรรมศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการศึกษาธรรม ท าให้เกิดการขัดเกลาคนในเชียงรายได้เป็นอย่างดี   
- มีชุมชนคุณธรรมเกิดในทุกอ าเภอทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนถึง ๕๖๐ ชุมชน 

ปัญหาที่อยากแก้ 

๑. การเข้าไม่ถึงหลักธรรมทางศาสนาและการสร้างความเข้าใจในสิทธิในการนับถือศาสนาของคนรุ่นใหม่ (คนรุ่นใหม่ปฏิเสธการนับถือศาสนา)  
๒. ปัญหาทางสังคมจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทันสมัย    

ความดีที่อยากท า  

๑. สร้างเยาวชน ปลูกฝังความดี ส่งเสริมค่านิยมการให้และความเสียสละแก่เยาวชน   
๒. สร้างอาชีพให้เยาวชนและสร้างศูนย์พักพิงให้ผู้ด้อยโอกาส    

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ความส าเร็จ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑.บูรณาการการท างาน 
โดยส่งเสริมให้ศาสนิก
ชนเข้าใจหลักธรรม 
และการปฏิบัตตินทาง
ศาสนาของตน 

๑. จัดกิจกรรม
ครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบ 

๒. ศึกษาอบรมหลัก
ศาสนาของแต่ละ
ศาสนา 

๓. ยกย่องคนดี สร้าง
ต้นแบบคุณธรรม 

 

 

 

 

๑. คนในชุมชน/
ครอบครัวเข้าใจ
หลักธรรม และการ
ปฏิบัติตนทาง
ศาสนาของตน  

๒. เกิดต้นแบบคนดี 
ครอบครัวมี
ความสุข 

๓. ปัญหาในสังคมลด
น้อยลง 

 

เชิงปริมาณ 

๑. คนในชุมชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  

๒. ปัญหาในสังคม
ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐   

๓. เกิดบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 
ต าบลละ ๑ คน 

๔. เกิดจ านวน
ครอบครัวต้นแบบ
หมู่บ้านละ ๑ 
ครอบครัว 

 

เชิงคุณภาพ 

๑. คนในชุมชนมี
ความรู้ความ

๑.องค์กรทางศาสนาทุก
องค์กร 

๒.คณะสงฆ์ในจังหวดั
เชียงราย 

๓.ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด  

๔.ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

๕.กระทรวงมหาดไทย 

๖.กระทรวงศึกษาธิการ 

๗.เครือข่ายศาสนา 

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ   

ยุทธศาสตรที่ ๑  

กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
ศาสนา   



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

ความส าเร็จ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/

เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

เข้าใจและปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา
ได้ถูกต้อง 

๒. ครอบครัวมี
ความสุข 

๓. ปัญหาสังคมลด
น้อยลง  

๔. การละเมิดหลัก
ศาสนาและ
กฎหมายลด
น้อยลง 

 

  



 
 

 

๒. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรม และต้นทุนคุณธรรม  

-ชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีชุมชนคุณธรรมถึง ๕๖๐ แห่ง และมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้จ านวน ๘๙ แห่ง    
อาทิ   ชุมชนคุณธรรมหนองครก อ.แม่จัน,  ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน, ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ,  ชุมชนคุณธรรมบ้าน
ป่าแหย่ง อ.เมือง, ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม อ.เวียงชัย, ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้า อ.แม่สาย  เป็นต้น ชุมชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายมีความเป็น
เอกภาพ มีความรักความสามัคคีในชุมชน และมีกลุ่ม/ชมรมในชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคุณธรรม   

- มีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมโครงการที่เกิดรูปธรรม พร้อมขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่  โดยมีแผนขยายให้เป็น
ต าบลละหนึ่งแห่ง เพ่ือการดูแลสวัสดิการให้คนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต  และสภาองค์กรชุมชนมี  พรบ.รองรับ ที่สามารถท างานขับเคลื่อนกับชุมชน 
กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ได้อย่างยั่งยืน  

- มีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดที่มีพลังในการเคลื่อนไปพร้อมกัน และสร้างให้เกิดคลังปัญญาของจังหวัดได้  
ปัญหาที่อยากแก้  

๑.ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม เกิดความแปลกแยกในสังคม ขาดความสมานฉันท ์

๒. ความเอ้ือเฟ้ือในสังคม คนขาดจิตสาธารณะ เกิดปัญหาสังคมก้มหน้า และปัญหาครอบครัวแตกแยก 

๓. ความเชื่อมั่น เชื่อถือในอุดมการณ์ของคนในสังคมลดน้อยลง    

ความดีที่อยากท า  

๑.สร้างชุมชน/สังคมสมานฉันท์เอ้ืออาทร  

๒.ปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะให้เด็กทุกช่วงวัย และคนทุกกลุ่ม 

๓. สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันในครอบครัว ให้เกิดครอบครัวคุณธรรม สู่ชุมชนคุณธรรม และสังคมคุณธรรม 

 



 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. บูรณาการความ
ร่วมมือโดยชุมชน
เป็นฐานและเสา
หลักในการ
ขับเคลื่อน  

๒. สร้างครอบครัว
คุณธรรมต้นแบบ 
สู่สังคมคณุธรรม
ต้นแบบ 

๓. ถอดบทเรียน 
สนับสนุนองค์
ความรู้ พัฒนา
ศักยภาพ
ครอบครัว 

๑. ส ารวจครอบครัว
คุณธรรมเพื่อ
คัดเลือกเป็น
ครอบครัว
คุณธรรมต้นแบบ 

๒. มีการ mapping 
เครือข่ายชุมชน
คุณธรรมและ
ครอบครัวที่ท าด ี

 

๑. ขยายเครือข่ายทั้ง 
๑๘ อ าเภอ 

๒. จัดท าธรรมนูญ
ชุมชน และ
ธรรมนญู
วัฒนธรรม 

 

๑. มีครอบครัว
คุณธรรมในชุมชน
ร้อยละ ๖๐ 

๒. สร้างชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู ้

 

องค์กรในเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพชีวิต 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๓  พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตประชาชน  

ประเด็นที่ ๒ การพัฒนา
สถาบัน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
ครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและ
ขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคณุธรรมในทุก
ภาคส่วน 

 

  



 
 

๓. เครือข่ายเกษตรคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรม และต้นทุนคุณธรรม 

๑) มีสภาเกษตรกรจังหวัดที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ได้น าปัญหาของภาคเกษตรในแต่ละชุมชน น าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
คณะรัฐมนตรี  มีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย SDGsPGS จังหวัดเชียงราย ที่มุ่งให้ความส าคัญด้านเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัยต่อ
เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค และมีชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย Young Smart Farmer Chiang Rai Club (YSF-CR) ที่นับเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในจังหวัด  และที่ส าคัญมีหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ให้กา ร
หนุนเสริมให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) มีศูนย์เรียนรู้เจมส์คันนาทองค า และไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่เกิดรูปธรรมความส าเร็จของจังหวัดและสะท้อนให้
เห็นถึงแนวทางการสานต่องานที่พ่อท า (ร.๙)     

๓) มีการรวมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ยั่งยืนเจียงฮาย จ านวน ๑๓๐ กลุ่ม  
ปัญหาที่อยากแก้ 

๑.ลดการพ่ึงพาสารเคมีของเกษตรกร (พบว่าแม้ท าเกษตรอินทรีย์ก็ยังใช้สารเคมี)  
๒.เกษตรกรขาดความรู้แบบองค์รวมและเข้าไม่ถึงข้อมูลผลกระทบจากการใช้สารเคมี   
ความดีที่อยากท า  

๑.น าศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในวิถีของเกษตรกร 
๒.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ในทุกขั้นตอนเพ่ือมุ่งให้เชียงรายเป็นจังหวัด Green & Clean    
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. เกษตรกรใช้หลัก
คุณธรรมความ

๑. โครงการเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืนเจียง

กลุ่มเกษตรกรมีความ

ซื่อสัตย์ มีวินยั 

๑. มีการรับรอง

มาตรฐานด้านต่างๆ ใน

๑. สภาเกษตรกร
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การส่งเสริมการผลิตสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔ วางระบบ



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

ซื่อสัตย์ วินัย และ
ความรับผิดชอบ
เป็นฐานในการ
ท างานทุกขั้นตอน
ถึงผู้บริโภค  

๒. หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องช้ีให้เห็น
ปัญหาของการใช้
สารเคมี 
ผลกระทบจากการ
น าเข้าและใช้
สารเคมี   

๓. เกษตรกรเลิกใช้
สารเคมีในการท า
เกษตรและ
ปรับเปลีย่นเป็นชีว
วิถี เน้นอาหาร
ปลอดภัย ไร้
สารพิษ  

๔. เสรมิสร้างพัฒนา
เครือข่ายเกษตร

ฮาย  
เผยแพรค่วามรูค้วาม

เข้าใจในวิถีเกษตร

อินทรีย์  

รับผิดชอบต่อตนเอง

และผู้อื่น  

กลุ่มเกษตรกร 

๒. มีฐานข้อมลู

เครือข่ายเกษตรจังหวัด

เชียงราย และเครือข่าย

ป่าชุมชนจังหวัด

เชียงราย    

๒. ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

๓. สมาพันธ์
เกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดเชียงราย  

๔. เจมสค์ันนาทองค า 
ศูนย์เรียนรู้พุทธ
เกษตรอินทรีย์  

๕. องค์กรในเครือข่าย
เกษตรคณุธรรม 

 

เกษตรคณุภาพ 
มาตรฐานสากล และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ประเด็นที่ ๒.๕ 

เสรมิสร้างความรู้แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ผู้น าชุมชนและผู้น า
กลุ่ม   

รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
เศรษฐกิจ 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

นิเวศเชียงราย 
และเสรมิสร้าง 
ฟื้นฟูและพัฒนา
เครือข่ายป่าชุมชน
เชียงราย  

 

๔. เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 

- มีองค์กรสนับสนุนและองค์กรเครือข่ายที่ท างานสง่เสริมเด็กและเยาวชนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา  สภาเด็กและเยาวชนเชียงราย  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล (โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอ
เมืองล้านนา)  มูลนิธิบ้านครูน้ า สถาบันภูมิปัญญาสร้างสรรค์ กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย 
องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ซึ่งพร้อมดึงพลังและศักยภาพเด็กและเยาวชนออกมา สามารถถอดเป็นบทเรียน ขยายเป็นโมเดลการท างานกับเด็กในกลุ่มต่างๆ ได้ 
และสามารถขยายเครือข่าย ขยายพื้นที่การท างานไปทั้งจังหวัด  

- ด าเนินโครงการคืนคนดีกลับสู่สังคม/ โครงการต้นกล้าผู้น า มีเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย และที่ส าคัญมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญา การดูแลสุขภาพ และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างมีพลังมาโดยตลอด 

ปัญหาที่อยากแก้  

๑. ป้องกันเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆ เช่น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
๒.แก้ปัญหาการกระท าความรุนแรงในเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว    
ความดีที่อยากท า 
๑.ส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และสร้างครอบครัวคุณธรรม  
๒.เพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน สร้างกิจกรรมนอกเวลาเรียน/ ฝึกอาชีพให้เด็ก   



 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. วิเคราะหศ์ักยภาพ
และความต้องการ
ของเด็ก เยาวชน 

๒. เสรมิสร้างทักษะ
ด้านต่างๆ ในเด็ก 
เยาวชน  

๓. ส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือของ
เด็กและเยาวชน 

๔. สร้างความรู้และ
ความเข้าใจ 

๕. ส่งเสริมการแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงในเด็กและ
เยาวชน 

๖. บูรณาการความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

 

๑. จัดค่ายพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
เด็กและเยาวชน 

๒. ต่อยอดการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย  

๓. ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
เพื่อประชาสมัพันธ์
ลดการถูกบลูลี่ 
การกลั่นแกล้งใน
โลกออนไลน์  

 

 

เด็กและเยาวชน 

ประชาชนท่ัวไป ใน

จังหวัดเชียงรายมี

ศักยภาพ  

มีเครือข่ายความร่วมมือ

ในการขับเคลื่อนงาน

ส่งเสริมคณุธรรม 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

- เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงราย
ไม่ต่ ากว่า ๓ แสน
คน 

- เด็กและเยาวชน ๑๘ 
อ าเภอ มคีวามรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๗๕ 

- มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๓๐  

- ประชาชนท่ัวไปในจ.
เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจ และ
ตระหนักในปญัหา
ร่วมกัน 

 

- สถานศึกษา ชุมชน
วัด  

- สาธารณสุขจังหวดั 
- ยุติธรรมจังหวัด 
- บ้านพักเด็กและ

ครอบครัว 
- หน่วยงานราชการ 
- มูลนิธิต่างๆ  
- เครือข่ายเด็กและ

เยาวชนคุณธรรม
ในจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์
ด้านเด็กและเยาวชน 

๒ . ๑  ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวเพื่อ
ก า รป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 

๒.๔ พัฒนาการเรยีนรู้
อย่างมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน และการสรา้ง
พื้นที่สร้างสรรค์ระหว่างวัย  

๔.๔ เสริมสร้างบทบาท
และกลไกการท างานของ
ชุมชนตามแนวประชารัฐ 
(ผู้สูงอายุ  สตรี กลุ่มเด็ก
และเยาวชน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
ครอบครัว  

 กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันการศึกษา 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

 ๕.๕ เครือข่าย เด็กและ
เ ย า ว ช น ใ น พื้ น ที่ มี
กระบวนการท างานอย่าง
บูรณาการ 

 
 
๕. เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 

๑) ในชุมชนท้องถิ่นมีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสามารถน ามาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงอัตลักษณ์ล้านนา อาทิ การฟ้อนเจิง การแสดง
พื้นบ้าน เป็นต้น 

๒) มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบที่ให้การสนับสนุน หนุนเสริมต่อยอดการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม อาทิ เทศบาลนครเชียงราย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย,  ธนาคารความดีหัวง้ม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม, เทศบาลต าบลป่า
ตาล, เทศบาลต าบลศรีดอนชัย, เทศบาลต าบลแม่สาย เป็นต้น   

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. สร้างความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ

๑.จัดกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์ชุมชน ผู้น า 
ท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม

๑. ชุมชน ท้องถิ่นเกิด

ความสามัคคี มีการ

คนในชุมชนเกิดความ

สามัคคี มคีวาม

หน่วยงานในเครือข่าย
ท้องถิ่นคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ประเด็น ๒.๓ การส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบ



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. น าความรู้ ภมูิ

ปัญญาและสิ่งที่มี
อยู่มาต่อยอด   

๓. ถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่เยาวชน 
ประชาชนทุกภาค
ส่วน     

แกนน าต่างๆ ของ
ชุมชนน าหลักบวร.มา
เป็นพลังในการเคลื่อน 

ท างานแบบมีส่วนร่วม 
เคารพผู้อื่น ยอมรับใน
ความแตกต่างของ
บุคคล และการเสียสละ
เพื่อสังคมในชุมชน   
 

เสียสละ มีความรัก
ความเข้าใจ เคารพและ
ยอมรับในความ
แตกต่างของบุคคล  

ในเครือข่ายท้องถิ่น
คุณธรรม อาท ิ

๑) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 

๒) เทศบาลนคร
เชียงราย 

๓) เทศบาลต าบลแม่
สาย  

๔) เทศบาลต าบลศรี
ดอนชัย 

๕) เทศบาลต าบลป่า
ตาล 

๖) เทศบาลต าบลห้วย
สัก 

๗) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวง้ม  

 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนแต่ละกลุม่ (ผู้น าเด็ก
และเยาวชน อาสาสมัคร 
สื่อชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) 

 

 

รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบันทาง
การเมืองการปกครอง 

กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบ
รากฐานการใชวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
เป็นฐานในการเสริมสรา้ง
คุณธรรม 

 
  



 
 

๖. เครือข่ายศิลปนิพื้นบ้าน 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
- เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ มีศิลปินระดับโลกและระดับชาติหลายท่าน อาทิ  ดร.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ , ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เป็นต้น และมีสมาคมขัวศิลปะที่เป็นองค์กรเชื่อมศิลปะสู่สังคมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค  
- มีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ อาทิ พิพิธภัณฑ์บ้านด า, วัดร่องขุ่น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน, เวียงกาหลง, วัดห้วยปลากั้ง 
และ วัดพระธาตุดอยตุง เป็นต้น  
- มีองค์กรและเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านที่ร่วมขับเคลื่อนงานศิลปะในมิติคุณธรรม อาทิ มีศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา (โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา)  ซึ่งมี ๙ ศูนย์เรียนรู้ที่
ให้การศึกษาสืบสานและสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่ มีศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนา ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศิลปะการตีกลองล้านนา เน้นการ
แสดงพื้นบ้าน เรียนรู้ดนตรีพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส านักซอทองสร้อย หนองเก้าห้อง ,ข่วงเฮียนฮู้เฮียนพ่อครูมานิตย์, สมาคมศิลปินปี่ซอ ล้านนาเชียงราย ที่

ส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปะและถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปอย่างเข้มแข็งมีพลัง  

ปัญหาที่อยากแก้  

๑.เด็กและเยาวชนไม่เห็นความส าคัญและคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม   

-เด็กไม่สื่อสารภาษาพื้นบ้านล้านนาไทย ไม่สนใจวรรณกรรม ดนตรีพื้นบ้าน และศิลปะการแสดง           

-เด็กขาดความรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน  

๒.กระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพล ท าให้เด็กและเยาวชนไม่สนใจศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ความดีที่อยากท า 

๑.รักษาศิลปวัฒนธรรม น าสู่การสืบสาน สืบทอด และสร้างอาชีพโดยใช้หลัก “การท ามาหาธรรม สู่การท ามาหากิน” 

๒.ท าการต่อยอดโดยใช้ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาพัฒนาคนจากรุ่นสู่รุ่น 

๓.ท าการส่งเสริม สานต่อ ส่งต่อศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทยจากชุมชนสู่ประชาคมโลก 

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑.ส่งเสรมิ สานต่อ ส่ง

ต่อด้านดนตรี กวี ศิลป์

ล้านนาสูส่ังคมคณุธรรม 

อย่างต่อเนื่อง    

๒.ส่งเสรมิครภููมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา

ตนเองและขยายสู่

ชุมชนคุณธรรม  

๓.ส่งเสรมิให้เด็กและ

เยาวชนท าหน้าท่ีเป็น

วิทยากรน้อยสอนรุ่น

น้อง จนกลายเป็นครู

ของแผ่นดิน น าสู่การท า

ประโยชน์เพื่อตน เพื่อ

ท่าน เพื่อประโยชน์

ส่วนรวม น าสู่การอยูด่ี 

โดยใช้ฐานคุณธรรมเป็น

หลัก 

๑. จัดกิจกรรมรุ่นพี่
สอนรุ่นน้องด้าน
ศิลปะการแสดง 

๒. จัดกิจกรรมอุ๊ย
สอนหลานด้านภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
อาทิ ท าอาหาร 
ท าขนมพื้นบ้าน 
หัตถกรรม และ
ดนตรีพื้นบ้าน 
เป็นต้น 

๓. การสาธติประเพณี
และวัฒนธรรม 
พิธีกรรมต่างๆ  

๔. จัดกิจกรรมอบรม
ส าหรับเด็ก 
เยาวชนด้านศิลปะ 
ปลูกฝังคณุธรรม
ผ่านงานศิลปะ 

๕. จัดกิจกรรมพบปะ
เครือข่ายศลิปิน

เป้าหมายปีที่ ๑  

ส่งเสริมการเรียนการ

สอนศิลปวัฒนธรรมทุก

รูปแบบ (ดนตรีกวีศลิป์

ล้านนา) และท าการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

น าสู่การอยูร่อด (ตน

เป็นที่พ่ึงแห่งตน)  

 

เป้าหมายปีที่ ๒  

สานต่อ ฝึกปฏิบัตตินต่อ

ยอดจากปีท่ี ๑ ด้วยการ

แสดงดนตรีกวีศิลป์

ล้านนาตามงานต่างๆ 

ในชุมชน จนถึง

ระดับประเทศ (ตนเป็น

ที่พ่ึงของผู้อื่น) 

เชิงคุณภาพ 

๑. มีการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมทุก
รูปแบบ (ดนตรี กวี
ศิลป์ล้านนา) และท า
การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง น าสู่การอยู่
รอด (ตนเป็นท่ีพึ่ง
แห่งตน) 

๒. ฝึกปฏิบัตตินต่อยอด
ด้วยการแสดงดนตรี
กวีศิลป์ล้านนาตาม
งานต่างๆ ในชุมชน
จนถึงระดับประเทศ 
(ตนเป็นท่ีพึ่งของ
ผู้อื่น) 

๓. ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ด้วยการรับใช้เพื่อน
มนุษย์ทุกเพศทุกวัย 

 

ทุกองค์กรในเครือข่าย
ศิลปินพ้ืนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   

ประเด็นที่      

๒.๒ การส่งเสรมิกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาสรา้งสรรค์
เด็กและเยาวชน  

๓.๓ ลานกิจกรรม
สร้างสรรคส์ร้างเสรมิ
ประสบการณ์ชีวิต ส าหรับ
เด็กและเยาวชน และ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคม 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๖ วางระบบ
รากฐานการใชวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
เป็นฐานในการเสริมสรา้ง
คุณธรรม 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

 ทุกเดือน ผ่านการ
จัดนิทรรศการ
ศิลปะหมุนเวียน 
สร้างแรงบันดาล
ใจ ถ่ายทอด
ผลงานสูส่ังคม
อย่างมีคุณธรรม 

๖. จัดกิจกรรม
ประกวดภาพวาด
โดยก าหนดหัวข้อ
เรื่องคุณธรรม 

๗. กิจกรรมข่วง
วัฒนธรรม ข่วงภูมิ
ปัญญา 

 

 

เป้าหมายปีที่ ๓  

ท าการส่งต่อจากรุ่นสูรุ่่น 

ด้วยการรับใช้เพื่อน

มนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย   

เป้าหมายความส าเรจ็ 

๑. น าเสนอผลงาน
ศิลปะในงานเชียงราย
เบียนเนเล่  ปี ๒๕๖๕   

๒. ท าให้งานศิลปะสร้าง
รายได้  

๓. ท าให้เยาวชนเห็น
ความส าคญั ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะ  

๔. เกิดการซมึซับศลิปะ
เข้าสู่จิตใจของเด็ก
และเยาวชน 
สามารถ จรรโลง
จิตใจให้มีสมาธิ วุฒิ

 

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

ภาวะ 
๕. สอดแทรกเรื่อง

คุณธรรมผา่นงาน
ศิลปะท าให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและ
ปรับเปลีย่น
ความคิดเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างสันต ิ

 
๗. เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
ด้านนโยบาย 
-มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนผ่าน ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
-มีหลักสูตรด้านส่งเสริมคุณธรรม/กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมในสถานศึกษา  
-เน้นระบบการสอนให้เด็กรู้จักพึ่งตนเอง ฝึกให้เด็กท างานช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการสอดแทรกคุณธรรมความกตัญญูและจิตอาสา 
- ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลให้ความรักความเมตตาแก่นักเรียน โดยถอดบทเรียนจากโครงงานคุณธรรม 
ด้านองค์กรและบุคคล  



 
 

- มีบุคลากรที่ท างานทุ่มเทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาในทุกด้าน เป็นการท างานในลักษณะจิตอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือชุมชน โดยใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร ๔   
-มีฐานข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธหลายแห่ง เป็นต้น   
โครงการที่เกิดรูปธรรมความส าเร็จ  
- ด าเนินโครงการส่งเสริมให้เด็กที่ด้อยโอกาส ขาดโอกาสและพลาดโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งมีการอบรมอาชีพระยะสั้น เป็นการเติมเต็มความรู้และการ
แบ่งปัน สร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน ท าให้มีอาชีพที่สุจริตและพึ่งตนเองได้  
- ด าเนินโครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม เป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมเช่น การคัดแยกขยะ การไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
- กิจกรรมจิตศึกษา ส่งเสริมให้เด็กฝึกสมาธิก่อนเข้าบทเรียน เป็นการฝึกความรับผิดชอบ ให้มีสติและสมาธิกับสิ่งที่ท า 
- ด าเนินการปลูกฝังคุณธรรม (วิถีพุทธ) ให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน ผ่านโครงงานคุณธรรม มีโครงงานเด่น อาทิ หมอน้อยคอยช่วยเหลือ และโครงกา รต้นกล้าความดี
ช่วยเหลืองานโรงเรียน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะเป็นการสอดแทรกคุณธรรมจิตอาสา เพื่อดูแลชุมชนและสังคม  
 - สร้างศูนย์ให้ค าปรึกษาจากภาวะซึมเศร้าในเด็ก ท าให้สามารถแก้ปัญหาการฆ่าตัวตัวของเด็ก และผู้มีปัญหาซึมเศร้า  
 - โครงการเตือนเรื่องไฟป่า /ขยะ /ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการหลวง และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
เป็นการแทนคุณแผ่นดิน  
 - โครงการฟิกอิสเซนเตอร์ (Fix it Center) ช่วยเหลือชุมชน เป็นกิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยดูแลยานพาหนะของประชาชนในชว่งเทศกาลปใีหม่ สงกรานต์เป็นประจ าทุกปี  
ถือเป็นกิจกรรมจิตอาสา สร้างคนให้คนเป็นคนดีของสังคม 
 - เป็นการเคลื่อนงานที่สนองพระราโชบาย ท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม    
ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากท า  

๑. สร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กเพื่อความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินโครงการต้นกล้าดีศรีเชียงราย ขับเคลื่อน ๔ คุณธรรม  ได้แก่ วินัย เคารพกฎ
จราจร,   สุจริต โตไปไม่โกง,   พอเพียงด้วยกิจกรรมลดขยะ  และจิตอาสา เป็นการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 

  



 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. ร่วมกันสร้าง
กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านวินัย
ในตนเอง 

๒. น าต้นทุนคุณธรรม
มาจัดเป็นกจิกรรม
ตามบริบทและ
ปัญหาของแต่ละ
ช่วงวัย 

๓. เสรมิสร้าง พัฒนา
สมัชชาการศึกษา
เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
การศึกษาในภาค
ประชาชน 

๑. โครงการต้นกล้าดี
ศรีเชียงราย โดยมี
การปลูกฝัง ๔ 
คุณธรรม ได้แก่ 
วินัยต่อตนเองและ
สังคม, สุจริต โต
ไปไมโ่กง, รณรงค์
การลดขยะ  ,จิต
อาสา และเรื่อง
เล่าเร้าพลัง  
(Success Story 
Telling)  

๒. สร้างเวทีส่งเสรมิ
ศักยภาพของ
เยาวชนให้
ครอบคลมุทุกมิต ิ

 

๑. เด็กและเยาวชนมี

จิตส านึกด้านคณุธรรม

เป็นฐานในการด าเนิน

ชีวิต ผ่าน ๔ คุณธรรม 

“วินัย พอเพียง สุจริต 

จิตอาสา” 

๒. เด็กและเยาวชนมี

ทักษะชีวิต มีศักยภาพ

ในการสร้างสรรค์ เป็น

คนเก่ง คนดี และมี

ความสุข 

 

กลุ่มเป้าหมาย  

เด็ก เยาวชนและ

บุคลากรทางการศึกษา 

เชิงปริมาณ  

- ร้อยละ ๕๐  ของเด็ก
เยาวชน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้าร่วม
โครงการต้นกล้าดีศรี
เชียงราย 

- สถานศึกษา มี
โครงการต้นกล้าดีศรี
เชียงราย ครอบคลุม
ทุกกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้

ความเข้าใจ และมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เชิงบวก  

ทุกองค์กรในเครือข่าย

สถานศึกษาคณุธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 
สนับสนุนการลงทุนด้าน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

๓.๑ การส่งเสรมิให้เด็ก
และเยาวชนไดร้ับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

๓.๓ ลานกิจกรรม
สร้างสรรคส์ร้างเสรมิ
ประสบการณ์ชีวิต ส าหรับ
เด็กและเยาวชน และ
เสรมิสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันการศึกษา 

 



 
 

๘. เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
-มีระเบียบ กฎหมาย ประมวลจริยธรรม และวินัยในการก ากับตามสายการบังคับบัญชา  

-มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และมีอ านาจการติดตามควบคุมปฏิบัติงาน  

-นโยบายของจังหวัดส่งเสริมสร้างเครือข่ายให้เป็นต้นทุนจังหวัดคุณธรรม   

-ทุกภาคส่วน มีองค์ความรู้และศักยภาพที่ต้องดึงออกมาเพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน 

ปัญหาที่อยากแก้ 

๑. ระบบอุปถัมภ์ในภาครัฐ  (มีปัญหาการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการเมือง)  

๒. จิตส านึกของเจ้าหน้าที่รัฐ  (ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม)  

ความดีที่อยากท า   

๑. ส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นความถูกต้อง ถือประโยชน์ส่วนร่วมมาก่อน สร้างภาพลักษณ์ของส่วนราชการ ท าให้ประชาชนยอมรับ เชื่อถือ และ เรียกใช้  

๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของส่วนราชการ อาทิ ท างานซ้ าซ้อน เก่ียงงาน ไม่สนองตอบต่อประชาชน    

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ดี    

  

  



 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด  

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. ส่วนราชการทุก
องค์กรในจังหวัด
เชียงราย ไดร้ับ
การส่งเสริมด้าน
จิตสาธารณะ
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เสมอภาค ท่ัวถึง
และเป็นธรรมตาม
ระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด  

๒. ส่งเสริมทัศนคติทีด่ี
ต่อการบริการ
ประชาชนอย่าง
เสมอภาค ทั่วถึง
และเป็นธรรม       

๓. ประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูการ
ท างานของภาครัฐ 

๑. รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์
สื่อสารแก่
บุคลากรทุก
หน่วยงาน 

๒. คัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นดา้น
คุณธรรมจิต
สาธารณะ 

๓. จัดฝึกอบรมปลูก
จิตส านึกแก่
บุคลากร  

  

๑. ส่วนราชการทุกหน่วย 

เป็นองค์กรคุณธรรม

โดยเฉพาะด้านจติ

สาธารณะให้บริการ

ประชาชนอย่างเสมอ

ภาค ทั่วถึงและเป็น

ธรรม 

๒.ข้าราชการมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการบริการ

ประชาชนอย่างเสมอ

ภาคทั่วถึงและเป็นธรรม       

 

๑. ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ
หน่วยงานในจ.
เชียงราย ไมต่่ า
กว่าร้อยละ ๘๐ 

๒. ระดับความ
เชื่อมั่นของ
ประชาชนในด้าน
การให้บริการของ
หน่วยงาน ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

 

เครือข่ายส่วนราชการ
คุณธรรมในเชียงราย  
และรวมถึงหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ อาท ิ

การไฟฟ้าฯ 

การประปาฯ  

กรอบการพัฒนาข้อที่ 

3. การลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม และการสรา้ง
โอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ   

10. การส่งเสรมิการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
ทางการจังหวัดการ
ปกครอง (ภาคราชการ
และภาคการเมืองทุก
ระดับ) 

 

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด  

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

มุ่งเน้นการมสี่วน
ร่วมจากภาค
ประชาชน      

๔. ยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่ท าดี ให้
คนอ่ืนๆ ได้ยดึถือ
ปฏิบัติตาม    

 
 
๙. เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรม และต้นทุนคุณธรรม 

- นายอ าเภอได้รับการยอมรับและมีบทบาทเปน็ผูน้ าในพื้นทีไ่ด้เปน็อย่างดี  
- เครือข่ายอ าเภอสามารถประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นทีไ่ดอ้ย่างเป็นเอกภาพ  
- ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่  

ปัญหาที่อยากแก ้
 ๑.ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 ๓.ปัญหาการดื่มสุรา 
ความดีที่อยากท า 

 ๑. สร้างจิตส านึกด้านธรรมาภิบาล และเครือข่ายจิตอาสา  และ สร้างจิตส านึกวนิัยบนท้องถนน   



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด  

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. สร้างจิตส านึกดา้น
ธรรมาภิบาล และ
สร้างเครือข่ายจิต
อาสา 

๒. ขับเคลื่อนงานผ่าน
กลไกคณะท างาน
ระดับอ าเภอโดย
บูรณาการท างาน
ร่วมกัน  

๓. สร้างการมีส่วน
ร่วม และสร้างกฎ 
กติกาแนวทาง
ร่วมกัน 

๔. สร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้ออ านวยให้เกิด
กิจกรรมการท าดี /
สร้างพื้นที่ทาง
สังคมในการจดั
กิจกรรม
สร้างสรรค์  

๑. ประกาศ
เจตนารมณ์
ขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมคณุธรรม 
โดยเฉพาะด้าน
ธรรมาภิบาลและ
จิตอาสา 

๒. ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริม ประกาศ
ยกย่อง เชิดชูผู้ท า
ดีเป็นแบบอย่าง 

๓. สร้างเครือข่ายตา
สับปะรด เพื่อ
ร่วมกันตรวจสอบ 
และสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

๔. จัดกิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับ
ชุมชนพลังบวร

เป้าหมายการขับเคลื่อน 

- ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีมี

จิตส านึกด้านธรรมาภิ

บาล และเกิดเครือข่าย

จิตอาสาครอบคลมุทั่ว

ทั้งอ าเภอ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร หน่วยงาน 

กรมการปกครอง 

ท้องถิ่น ท้องที่ ราชการ 

และประชาชนในพ้ืนท่ี 

- จัดกิจกรรมเดือน
ละ ๒ ครั้ง  

- แจ้งในที่ประชุม
หัวหน้าส่วน
ราชการก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐  มีความรู้ 
ความเข้าใจและ
ตระหนักร่วมแรง
ร่วมใจท าความดี 
มีธรรมาภิบาล
และจิตอาสาเพื่อ
สังคมส่วนรวม 

- ที่ท าการปกครอง
อ าเภอทั้ง  ๑๘  อ าเภอ  
- ท้องที่  
- ท้องถิ่น 

- คณะกรรมการ
ส่งเสริมคณุธรรม
อ าเภอ 

- ศูนย์อ านวยการจติ
อาสาพระราชทาน
จังหวัดเชียงราย/

อ าเภอ 
 

 

กรอบการพัฒนา ข้อที่ 

10. การส่งเสรมิการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

๔.๑ การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการ
พัฒนาสังคมรองรับการเฝ้า
ระวังป้องกัน และแก้ไข
สถานการณ์ทางสังคม 

๔.๒ สร้างการมีส่วนร่วม
แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างภาคีภาค
สังคม  

๔.๔ เสริมสร้างบทบาท
และกลไกการท างานของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมของสถาบัน
ทางการจังหวัดการ
ปกครอง (ภาคราชการ
และภาคการเมืองทุก
ระดับ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพดว้ย
คุณธรรม  



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด  

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๕. มีนโยบาย
สนับสนุน /หนุน
เสรมิอย่าง 
เข้มแข็ง     

และท ากิจกรรม
สมุดสะสมความด ี

ชุมชนตามแนวประชารัฐ  

๔.๕ พัฒนาและขยายผล
กิจกรรม/โครงการธนาคาร
ความดี   

 

 
๑๐. เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม 
 สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 

 หน่วยงานในเครือข่ายสาธารณสุข มีแผนด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมในเครือข่ายตามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรควบคู่
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ปัญหาที่อยากแก้  

๑.พัฒนาองค์กรควบคู่กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

๒.หน่วยงานในเครือข่ายมีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมซึ่งปฏิบัติเป็นประจ า แต่ขาดการน าเสนอและรายงานแผนตามกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ความดีที่อยากท า   

๑. สร้างศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน และพัฒนาองค์กรคุณภาพควบคู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 



 
 

๒. เพิ่มช่องทางการรายงาน (ประชาสัมพันธ์) ให้แก่แต่ละหน่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ และอ านวยความสะดวกให้แต่ละหน่วยงานในการน าเสน อผลงานด้าน
พัฒนาคุณธรรมที่ได้ปฏิบัติ       

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. สร้างศักยภาพ
ชุมชนและจิตอาสา
เพื่อสุขภาพท่ียั่งยืน 

๒. พัฒนาองค์กร
คุณภาพควบคู่การ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

๓. สร้างจิตส านึกให้
บุคลากรมีความสุข 
คู่คุณธรรม 

๔. สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ยก
ย่องการท าด ี

๑. ต่อยอดกิจกรรม
ให้ดีขึ้น อาทิ ITA , 
รพ.สต.ติดดาว, 
HA/ Green & 
Clean Hospital, 
รพ.คุณธรรม , 
PMGA /SMART 
Hospital , คนดี
ศรีสาธารณสุข 
และ Happy ๘+
๑  

๒. จัดท าธรรมนูญ
สุขภาพต าบล 
ผ่านกลไก อสม. 
จิตอาสา และ
ชุมชน 

๓. มีการประชุม

เป้าหมายปีที่ ๑  

- พัฒนาบุคลากรให้เป็น

คนดีมีคณุธรรม และมี

ความสุขบนฐานการ

ด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เป้าหมายปีที่ ๒ 

-สร้างและพัฒนา

หน่วยงานให้เป็นองค์กร

คุณธรรม โรงพยาบาล

คุณธรรม 

เป้าหมายปีที่ ๓ 

-เสริมสรา้งขีด

เชิงคุณภาพ 
๑. ชุมชนมีสุขภาวะ 
๒. ผู้รับบริการมี

ความสุข  
๓. บุคลากรมี

ความสุขและ
จิตส านึก  

๔. โรงพยาบาล
คุณภาพคู่
คุณธรรม 

 

เชิงปริมาณ 

๑. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่อง
เป็นคนด ี

๒. อัตราการคงอยู่

องค์กรในเครือข่าย

สาธารณสุขคณุธรรม  

ทุกหน่วย 

กรอบการพัฒนาข้อที่ ๕  

การยกระดับคณุภาพ
บริการดา้นสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

กลยุทธ์ที่ ๘ วางระบบ
รากฐานการเสรมิสร้าง
คุณธรรมในภาควิชาชีพ 

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

(ตามนโยบายรัฐบาล) 

แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

วิชาการเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
วิชาการ และการ
ป้องกันฟ้ืนฟู
ประจ าป ี

 

 

ความสามารถและ

สัมพันธภาพที่ดีกับ

เครือข่ายให้เกดิพันธ

สัญญาในการขับเคลื่อน

องค์กรคุณธรรม 

โรงพยาบาลคุณธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

๑.ชุมชนที่มีการ

ประกาศนโยบาย

สาธารณสุขด้านสุขภาพ 

๒. จ านวนองค์กร/

หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานก าหนด 

 

ของบุคลากร
มากกว่าร้อยละ 
๙๐ 

๓. จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม ๓๐๐ คน  

 
 
 



 
 

๑๑. เครือข่ายสื่อคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
ต้นทุนคุณธรรม และต้นทุนด้านบุคคล 

- ในจังหวัดเชียงรายมีจ านวนสื่อท้องถิ่นมากกว่า ๒๐ แห่ง ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสื่อแต่ละ
ประเภท  

- มีนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เป็นบุคคลที่เครือข่ายสื่อให้ความเคารพศรัทธา 
ปัญหาที่อยากแก้ 

๑.การท างานร่วมกันในกลุ่มสื่อจังหวัดเชียงราย  (เนื่องด้วยสื่อแต่ละแขนงมีวัฒนธรรมการท างานเฉพาะของตนเองและมีสภาพปัญหาที่ต่างกันออกไปท าให้สื่อในจังหวัด
เชียงรายไม่เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายกันได้)  

๒.การขาดการกลั่นกรองของข่าวสาร และเสนอข่าวด้านเดียว  (เนื่องด้วยสื่อมีการเร่งรัดว่าต้องเสนอข่าวให้เร็ว ท าให้ขาดการกลั่นกรองเนื้อหาข่าว และมีการเสนอข่าว
ด้านเดียว )  

  ความดีที่อยากท า  

๑.สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในกลุ่มสื่อ     

๒.กลั่นกรองวิเคราะห์ข่าวก่อนเผยแพร่ และมีมาตรการก ากับดูแล  

๓.สร้างจิตส านึกให้สื่อมีคุณธรรมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์  

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. ผู้บริหารองค์กรภาคี
ด้านสื่อร่วมหารือและ
ก าหนดเป้าหมายการ

๑. จัดท าฐานข้อมูล
เครือข่ายสื่อมวลชน 
เพื่อให้เห็นภาพ

๑. เกิดความสามัคคี

สมานฉันท์ในกลุ่มสื่อ  

๑.ได้ฐานข้อมูล

เครือข่ายสื่อมวลชน ๑ 
องค์กรในเครือข่ายสื่อ
คุณธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบ



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

ท างานร่วมกัน   
 
๒. เร่งปลูกฝังจิตส านึก
ให้แก่สื่อภาคประชาชน  

    
๓. ร่วมกันรณรงค์
ขับเคลื่อนร่วมกันใน
ภาพจังหวัด รณรงค์ 
เตือนการโพสต์ แชร์ 
และมีกฎหมายก ากับ
ดูแล  

๔. ตั้งแกนน าคณะท างาน 
คิดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
และหางบประมาณ
สนับสนุน     

๕. ให้แต่ละชมรม/กลุ่ม
สื่อแต่ละแขนง
น าเสนอบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้าน
คุณธรรมของตน  

ความเชื่อมโยง   
๒. จัดกิจกรรมเชื่อม

สัมพันธ์สร้างสรรค์
กิจกรรมสื่อคุณธรรม 
“รวมพลคนท าสื่อ
เชียงราย” ผ่าน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
มหาสนุก  

๓. การจัดอบรมสื่อ
คุณธรรม /จดัวง
เสนาวิชาการ  

๔. จัดกิจกรรม 
workshop อบรม
การตัดต่อภาพใน
โทรศัพท์ และมีการ
มอบรางวัลผลงาน
ดีเด่น 

๕. คัดเลือกและประกาศ
ยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม  

 

๒. สรา้งจิตส านึกให้สื่อ

มีคุณธรรมในการผลิต

สื่อสรา้งสรรค ์

๓. มุ่งเน้นคณุธรรมน า

สื่อ โดยเสนอข่าวอย่าง

ตรงไปตรงมา รวดเร็ว มี

ความรับผิดชอบ สื่อสาร

เป็นธรรม ไดม้าตรฐาน 

 

      

ฐาน 

๒.เกิดกจิกรรมเช่ือม

สัมพันธ์สร้างสรรคส์ื่อ

คุณธรรมปลีะ ๑ ครั้ง  

๓.มีการรณรงค์

ขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม เตือนการ

โพสต/์ชัวร์ก่อนแชร์

อย่างต่อเนื่อง  

๔.ได้บุคคลต้นแบบ

ด้านคุณธรรม  

 

 

รากฐานการใชสื่อมวลชน
เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมคณุธรรม  

 



 
 

๑๒. เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม 
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
- มีบุคลากร องค์กร หน่วยงานที่มีจิตอาสาพร้อมร่วมมือส่งเสริมและขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมและงานด้านคุณธรรม   
- มีโครงการที่เป็นต้นแบบความส าเร็จจ านวนมาก อาทิ โครงการกองทุนวันละ ๑ บาท,  โครงการคนดีศรีเชียงราย ซึ่งมีกิจกรรมยกย่อง มอบรางวัลและอบรมให้ความรู้
การท าความดีอยู่เสมอ,  โครงการหมู่บ้านศีล ๕,  โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทย,  โครงการต้นกล้าผู้น า , ค่ายปฏิบัติธรรมรักษาศีล ๕ /ศีล ๘  , โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
คลังปัญญา, โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา สร้างพื้นที่ให้เยาวชนท ากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน , สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและสวัสดิการให้คนพิการ , โครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ทั้งที่ดินใหม่และที่ดินเดิม 
ปัญหาที่อยากแก้  

๑.สร้างจิตส านึกด้านวินัยและความรับผิดชอบในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

๒.ส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในกลุ่มผู้ใหญ่ 

ความดีที่อยากท า  

๑.ขับเคลื่อนงานคุณธรรมด้วยนวัตกรรมคุณธรรมที่มีตัวชี้วัดชัดเจน โดยสอดแทรกคุณธรรมในงานที่เครือข่ายด าเนินการอยู่ อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัย
พิบัติ หมอกควัน การขับขี่บนท้องถนนด้วยความมีวินัยและน้ าใจ เป็นต้น    

๒.จัดกิจกรรมเชิงรุก อาทิ อบรมหลักสูตรวิทยากรคุณธรรม, ค่ายเด็กและเยาวชน, พัฒนาศักยภาพและสร้างบุคลิกภาพให้แก่คนในชุมชน เป็นต้น   

๓.ขยายเครือข่าย ยกย่องส่งเสริมคนท าดีร่วมอุดมการณ์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด    

  



 
 

 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

๑. ขับเคลื่อนงาน
คุณธรรมด้วยนวตักรรม
คุณธรรมที่มีตัวช้ีวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน   
๒. ส่งเสริมให้คณุธรรม
เป็นเรื่องของวิถีชีวิต  
ขับเคลื่อนให้เกิด
รูปธรรมที่ชัดเจน  
๓. ถอดบทเรียน ต่อ
ยอดการพัฒนาสูส่ังคม  
พัฒนาศักยภาพแกนน า
ให้เป็นวิทยากรส่งเสรมิ
คุณธรรม     
๔. ส่งเสริมยกย่องคน
ท าดีและองค์กรดีให้
สามารถขับเคลื่อน
ครอบคลมุ ๑๘ อ าเภอ
ทั่วทั้งจังหวัด  
๕. พัฒนาเครือข่ายจิต
อาสาเฝ้าระวัง สร้างเด็ก
ด้านนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมเชียงราย      

กิจกรรม 
๑. จัดอบรมหลักสตูร
วิทยากรคุณธรรม ใน
เครือข่ายภาคประชา
สังคม    
๒. จัดท าฐานข้อมูลภาค
ประชาสังคม และ 
mapping เครือข่าย
คนท างานภาคประชา
สังคมในจังหวัด   
๓. ถอดบทเรียนการ
ท างาน และจัดการ
ความรูผ้่านมิติคณุธรรม   
๔. ขยายเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและคนมี
อุดมการณ์ร่วมท าดี
อย่างต่อเนื่อง 
๕. ด าเนินโครงการ
คุณธรรมสร้างคนดี โดย
วิธีการ คือ   
- ค้นหาคนดี ๓ วัย ทุก
สาขาอาชีพใน ๑๘ 
อ าเภอ   

จังหวัดเชียงรายเป็น
เมืองน่าอยู่ ผู้คนมี
คุณธรรมทีจ่ับต้องได้ 
และเป็นจดุขยายผล
ความดีไปให้ทั่วทั้ง
จังหวัด ทุกสาขาอาชีพ 
และช่วงวัย      

๑. ฐานข้อมูลและ
เครือข่ายภาคประชา
สังคม จ านวน ๑ ฐาน 
๒. บทเรียนการท างาน/
องค์ความรู้ผ่านมิติ
คุณธรรมของเครือข่าย
ภาคประชาสังคม 
๓. เกิดต้นแบบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ  ได้แก่  
 ๑) ด้านสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการน้ า 
(ภัยแล้ง น้ าท่วม)  ป่า 
อากาศ  และขยะ  

 ๒) ด้านเยาวชน/การ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ในกลุ่มเยาวชน   

 ๓) ด้านสังคม
สวัสดิการ ซึ่งมี
เครือข่ายกลุ่มผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ เด็กและ

องค์กรในเครือข่าย
ประชาสังคมคุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

๑.พัฒนาระบบข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายและกลไก
ทางสังคม  

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและ
ขยายเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนคณุธรรมในทุก
ภาคส่วน  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
เครือข่ายขับเคลื่อน
คุณธรรม  

 

 



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

 - อบรมความรู้ด้าน
คุณธรรม 

- สร้างเครือข่ายโดย
การเลือกประธาน
คณะกรรมการชมรม
คนดีศรีเชียงราย 
สาขาประจ าอ าเภอ 

- ให้แต่ละอ าเภอ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
อบรมเพื่อรับรางวัล
บุคคลด้านคุณธรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๓  

แผนก าหนดการ  

- เริ่มกิจกรรมแต่ละ
อ าเภอระหว่างเดือน
พ.ค.-ส.ค.๖๓ 

 

เยาวชน เครือข่ายบ้าน
มั่นคง บ้านพอเพียง 
สภาเด็กและเยาวชน
เป็นผู้ขับเคลื่อน   

 ๔) ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียงเจมส์คันนา
ทองค า    

๓. คิดค้นนวัตกรรม 
(Innovation) ผ่าน 
Application ที่
น่าสนใจ    

 
  



 
 

๑๓. เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม  
สถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรม 
ต้นทุนด้านองค์กร 

- องค์กรธุรกิจหลายแห่งด าเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสุจริต โปร่งใส ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค   
- กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ๗ ดี ได้แก่ เจ้าบ้านที่ดี  ๒) อาหารดี ดี ๓) ที่พักดี ๔) ที่ท่องเที่ยวดี ๕)  ของฝากดี ๖) 

ผู้ประกอบการ/มัคคุเทศก์ดี และ ๗) เส้นทางด ี  

- มีองค์กรธุรกิจที่เป็นโมเดลตัวอย่าง ได้คือ ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ และมูลนิธิกาแฟดอยช้าง  เป็นต้น  
ปัญหาที่อยากแก้  

๑.แก้ปัญหาด้านจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

๒.การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง และขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความดีที่อยากท า  

๑.ท าเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเน้นเรื่องการสร้างสุขภาพที่ดีก่อนซ่อม และ สร้าง Safe Zone ด้านอาหาร     
๒.รณรงค์กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โดยเริ่มต้นที่ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) 

  



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

  

๑. รณรงค์ให้เกิดจติส านึก
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
ธุรกิจอุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยวและชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   

๒. ยกย่ององค์กร/ชุมชนที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และท าอาหาร
ปลอดภัยและขยายผลให้
ครอบคลมุทั้งจังหวัด  

๓. น ามิติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภูมิปญัญา
ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ใน
การขับเคลื่อนคู่ธรุกิจ
คุณธรรม   

 

๑. สร้างสรรค์กจิกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์งด
ใช้ถุงพลาสติกและลดขยะในชุมชน  /ประชาสมัพันธ์ให้ 
ลูกค้าและพนักงานเข้าใจในเป้าหมายและแนวทางของ
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม /แจกถุงผ้าให้พนักงาน และ
ลูกค้า 
๒. ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม CSR   จิตอาสา ,กิจกรรม 
Event รณรงค์ลดโลกร้อน, วิ่งเดินการกุศล เพื่อลดขยะ
จากการท่องเที่ยว 

๓. อบรมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดลอ้มในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ /บุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

๔. ประกวด มอบรางวัล ยกย่องและเผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ประกอบการต้นแบบ CSR ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/โครงการ Smart Hero (เป็นผู้น าด้านการ
เผยแพรคุ่ณธรรม เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิง
ท่องเที่ยว) 

๕. สร้างและขยายเครือข่ายธรุกิจคณุธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท ากิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงท่องเที่ยว
ร่วมกัน  

 

 

เป้าหมายการ
ขับเคลื่อน 

๑. คนเชียงรายเกดิ
จิตส านึก
ส่วนรวมต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

๒.  คนเชียงรายมี
สุขภาพดี อยู่
ในสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และมี
ความสุข  

 

กลุ่มเป้าหมาย  

- พนักงาน ลูกค้า ที่
เข้าใช้บริการ 

- ชุมชนโฮมสเตย ์
- โรงแรมที่พัก 
- แหล่งท่องเที่ยว 
- บริษัททัวร์ 
- ร้านขายของที่

 

๑. มีชุมชน
ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
ท่องเที่ยว ๕ 
ชุมชน   

๒. อบรม
เครือข่ายผู้
ประกอบ การ
ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ๔ 
ครั้งต่อปี  

๓. จัดงานรณรงค์
เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๒ ครั้ง
ต่อป ี
๔. ผู้ประกอบการ
ได้รับรางวัล

 

๑.สถาน

ประกอบการ  

องค์กรใน

เครือข่ายธุรกจิ

คุณธรรม 

โดยเฉพาะ 

ร้านค้า

ร้านอาหาร 

ร้านขายของที่

ระลึก 

๒.สภา

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

๓.หอการคา้

จังหวัด 

๔.การ

ท่องเที่ยว

แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3          
การด ารงฐาน
วัฒนธรรมลา้นนา 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบรูณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคเหนือ  

1. พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและความ

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
วางระบบ
รากฐานการ
เสรมิสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบัน
เศรษฐกิจ  



 
 

แนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมายการ

ขับเคลื่อน 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัด 

ระลึก  
 

 

 

 

มาตรฐาน
ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวด้าน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
น้อย ๑ แห่ง   
 

จังหวัด 

๕.พลังงาน

จังหวัด 

๖.พัฒนาชุมชน 

๗.ธุรกิจ

โรงแรม/ที่พัก 

บริษัททัวร์ 

๘.ปั้มน้ ามัน 

๙.บริษัทธุรกิจ

เอกชน 

 

 

 

 

 

ยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวบริการ 
สุขภาพและ
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน รวมทั้ง
ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์
ที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด 
(Strategic Issues)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุน
การยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
สุขภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน   



 
 

 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 

  เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 

๑ เรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย 
๒ เรือนจ าอ าเภอเทิง 
๓ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๒ 
๔ โครงการชลประทานเชียงราย 
๕ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงราย 

๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย 
๗ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย 

๘ ด่านศุลกากรเชียงของ 
๙ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย 

๑๐ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 
๑๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 
๑๒ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงราย 
๑๓ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ าเขต ๑ (เชียงราย) 
๑๔ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย 
๑๕ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 
๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๒ (เชียงราย) 
๑๗ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
๑๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชียงราย (เกษตรที่สูง) 
๑๙ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๒๐ สถานีต ารวจภูธรแม่จัน  
๒๑ สถานีต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย  
๒๒ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 
๒๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 
๒๔ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
๒๕ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
๒๖ ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 
๒๗ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 
๒๘ ส านักงานจังหวัดเชียงราย 
๒๙ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าจังหวัดเชียงราย 
๓๐ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 
๓๑ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
๓๒ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 
๓๓ ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๓๔ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย 
๓๕ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 
๓๖ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย 
๓๗ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 
๓๘ ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
๓๙ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
๔๐ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๔๑ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดเชียงราย 
๔๒ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย 
๔๓ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  
๔๔ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
๔๕ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 
๔๖ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๔๗ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
๔๘ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
๔๙ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 
๕๐ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย 
๕๑ ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 
๕๒ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม 
๑ โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย 
๒ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 
๓ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
๔ โรงพยาบาลแม่จัน 
๕ โรงพยาบาลแม่สรวย 

๖ โรงพยาบาลแม่สาย 
๗ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๘ โรงพยาบาลขุนตาล 
๙ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช (อ.เมืองเชียงราย) 

๑๐ โรงพยาบาลพญาเม็งราย 
๑๑ โรงพยาบาลพาน 
๑๒ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
๑๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย 
๑๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1เชียงราย 
๑๕ สภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย 
๑๖ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
๑๗ สาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย  
๑๘ ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย  
๑๙ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม 
๑ เทศบาลต าบลแม่สาย  
๒ เทศบาลต าบลป่างิ้ว 
๓ เทศบาลต าบลป่าตาล 
๔ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 
๕ เทศบาลต าบลห้วยสัก 
๖ เทศบาลนครเชียงราย 
๗ ชมรมองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๘ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
๙ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงเหนือ 

๑๐ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ลาว 
๑๑ ส านักงานเทศบาลต าบลไม้ยา 
๑๒ ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง 
๑๓ ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า 
๑๔ ส านักงานเทศบาลต าบลดงมะดะ 
๑๕ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
๑๖ ส านักงานเทศบาลต าบลนางแล 
๑๗ ส านักงานเทศบาลต าบลพญาเม็งราย 
๑๘ ส านักงานเทศบาลต าบลยางฮอม 
๑๙ ส านักงานเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
๒๐ ส านักงานเทศบาลต าบลสายน้ าค า 
๒๑ ส านักงานเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๒๒ ส านักงานเทศบาลต าบลหล่ายงาว 
๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญเมือง 
๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 
๒๖ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน 
๒๗ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา 
๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็น 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๒๙ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต  า 
๓๐ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา 
๓๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง 
๓๒ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
๓๓ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม 
๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน 
๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ 
๓๖ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งก่อ 
๓๗ องค์การบริหารส่วนต าบลธารทอง 
๓๘ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าหุ่ง 
๓๙ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนไชย 
๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล 
๔๑ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีถ้อย 
๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 
๔๓ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม  
    
  เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม 
๑ โครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย 
๒ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์ 
๓ กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพ่ือพ่อของแผ่นดิน 
๔ กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันต าบลศรีดอนชัย  



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๕ ชมรมเยาวชนนักเต้นเชียงรายสู่สากล 
๖ บ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงราย  
๗ มูลนิธิเพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  จังหวัดเชียงราย 
๘ มูลนิธิบ้านครูน้ า 
๙ มูลนิธิวัฒนเสร ี

๑๐ ศูนย์เพ่ือนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
๑๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย 
๑๒ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล (โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา)  

๑๓ ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา   
๑๔ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
๑๕ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
๑๖ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
๑๗ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเชียงราย 
๑๘ สถาบันภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
๑๙ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
๒๐ สภาเด็กและเยาวชนต าบลป่าตาล 
    
  เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 
๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 

๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า) 

๓ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๔ โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม 

๕ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 
๖ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 

๗ โรงเรียนป่าแดงวิทยาคม 
๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 
๙ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย 

๑๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

๑๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

๑๒ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  
๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 
๑๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๖ วิทยาลัยเชียงราย 

๑๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 
๑๘ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 
๑๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
๒๒ สมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
๒๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย  



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๒๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 
๒๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
๒๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
๒๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
๒๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
๒๙ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
๓๐ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายส่ือคุณธรรม 
๑ ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย 
๒ ชมรมวิทยุเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ 
๓ ชมรมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย   
๔ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต ๓๔ 
๕ ชมรมสื่อออนไลน์   
๖ ชมรมหนังสือพิมพ์และสื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
๗ บริษัทวีมีครีเอชั่น จ ากัด เชียงราย 
๘ สถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย               
๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) 

๑๐ สมาคมวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงราย 
๑๑ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย 
๑๒ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 
๑ เกียรติกนกการค้า ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม 
๒ ครัสเตอร์อาหารอนาคต (ประเทศไทย) 
๓ บริษัท Boss Progress Group 
๔ บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
๕ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 
๖ บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 
๗ บริษัทเซฟไลฟ์ โปรดักส์ จ ากัด  
๘ บริษัทธนพิริยะ ส านักงานใหญ่ จ. เชียงราย  
๙ มูลนิธิกาแฟดอยช้าง 

๑๐ ร้านจุฑาทิพย์ผ้าฝ้าย 
๑๑ ร้านทอรุ้งผ้าไทย 
๑๒ ร้านบัวละวงศ์  
๑๓ ร้านอาหารสบันงาขันโตก 
๑๔ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
๑๕ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  
๑๖ สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 
๑๗ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย  
๑๘ ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย  
๑๙ ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๒๐ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
๒๑ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  
๒๒ หจก.อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย  
๒๓ หอการค้าจังหวัดเชียงราย  
    
  เครือข่ายศาสนา 
๑ เทวสถานวิหารธรรม นิกายตันตระวัชระญาณ  
๒ คณะกรรมการคริสจักรภาคที่ ๒ เชียงราย 
๓ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงราย 

๔ ชมรมน้อย-หนานเวียงป่าเป้า  
๕ พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย 
๖ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย 
๗ วัดพนาลัยเกษม 
๘ วัดพระธาตุดอยตุง  
๙ วัดพระธาตุผาเงา 

๑๐ วัดร่องเผียว  
๑๑ วัดหัวฝาย 
๑๒ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 
๑๓ สมาคมชาวไทยอินเดียจังหวัดเชียงราย 
๑๔ สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย 

๑๕ ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๑๖ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
๑ เครือข่าย CBT จังหวัดเชียงราย 
๒ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย 
๓ เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย  
๔ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ  
๕ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย (องค์กรสาธารณประโยชน์)  
๖ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 
๗ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางขอน 
๘ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมฝีมือพนาลัย ต.เวียงเหนือ      
๙ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลริมกก จังหวัดเชียงราย 

๑๐ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย 
๑๑ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง อ.เมือง 
๑๒ ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน 
๑๓ ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าแหย่ง ต.ห้วยสัก อ.เมือง 
๑๔ ชุมชนคุณธรรมบ้านปางขอน อ.เมือง 
๑๕ ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้า อ.แม่สาย 
๑๖ ชุมชนคุณธรรมบ้านร่องศาลา อ าเภอแม่ลาว 
๑๗ ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน 
๑๘ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครก อ.แม่จัน 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๑๙ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
๒๐ ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม อ.เวียงชัย 
๒๑ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตผาเงา อ.เชียงแสน 
๒๒ ธนาคารความดีหัวง้ม 
๒๓ สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงราย  
    
  เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม 

๑ โรงเรียนดนตรีไทยกาสะลองค า 
๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 
๓ โรงเรียนพานพิเศษวิทยา 
๔ ข่วงเฮียนฮู้เฮือนป้อครูมานิตย์ 
๕ ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย 
๖ ศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา 
๗ ศูนย์เรียนรู้ฟ้อนขับซอพ้ืนเมือง   
๘ ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ โรงเรียนบ้านร่องเผียว 
๙ ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา  

๑๐ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดหัวฝาย อ าเภอพาน 
๑๑ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๑๒ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเชียงของ 
๑๓ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
๑๔ สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า   



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๑๕ สภาวัฒนธรรมอ าเภอพญาเม็งราย 
๑๖ สมาคมขัวศิลปะเชียงราย 
๑๗ สมาคมศิลปินปี่ซอเชียงราย  
๑๘ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๑๙ ส านักซอทองสร้อย หนองเก้าห้อง 
๒๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
    
  เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม 
๑ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  
๒ เครือข่ายชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย 
๓ เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงราย 
๔ กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG) 
๕ กลุ่มรักษ์เชียงของ  
๖ จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย  
๗ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย 
๘ ชมรมเยาวชนนักเต้นเชียงรายสู่สากล 
๙ ชมรมคนดีศรีเชียงราย 

๑๐ ชมรมคนรักกีฬา  
๑๑ ชมรมคลังปัญญา อ.พาน จ.เชยีงราย 
๑๒ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย 
๑๓ ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ  



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๑๔ มูลนิธิกระจกเงา ส านักงานเชียงราย 

๑๕ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) 

๑๖ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าเชียงราย 

๑๗ สโมสรฝึกการพูดเชียงราย  
๑๘ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประชาสังคมเชียงราย (สรปส.) 

๑๙ สถาบันภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
๒๐ สภาคนฮักเจียงฮาย 
๒๑ สภาหมอเมืองล้านนา  
๒๒ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย 
๒๓ สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๒๔ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด  
    

  เครือข่ายเกษตกรคุณธรรม 
๑ 

เจมส์คันนาทองค า ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ 
๒ โรงเรียนชาวนา แห่งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
๓ ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ เชียงราย 
๔ ชมรม ๓ วัย บ้านหนองครก  
๕ ชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย (Young Smart Farmer Chiang Rai Club) 
๖ ชมรมวิถีไทยวิถียอง บ้านสันทางหลวง 
๗ สภาเกษตรกรเชียงราย 



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๘ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย SDGsPGS จังหวัดเชียงราย 
๙ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

๑๐ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
    
  เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม 
๑ ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงแสน 
๒ ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ 
๓ ที่ท าการปกครองอ าเภอเทิง 
๔ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย 
๕ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
๖ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น 
๗ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงชัย 
๘ ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงป่าเป้า 
๙ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน 

๑๐ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
๑๑ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
๑๒ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย 
๑๓ ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 
๑๔ ที่ท าการปกครองอ าเภอขุนตาล 
๑๕ ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวง 
๑๖ ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด  



 
 

รายช่ือหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 
๑๗ ที่ท าการปกครองอ าเภอพญาเม็งราย 
๑๘ ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 
    

 


