
 



สารบัญ 
            
                                                                                                         หน้า 
กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย     ๑ 

ก าหนดการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย        ๕ 

คู่มือการส่งเสริมและขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย     ๘ 

(ร่าง) แนวทางการส่งเสริมและขับเคล่ือนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ๒๙ 

- เครือข่ายด้านศาสนา                ๔๕       
- เครือข่ายชุมชนคุณธรรม          ๔๙ 
- เครือข่ายเกษตรคุณธรรม          ๕๑ 
- เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม        ๕๓ 
- เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม          ๕๕ 
- เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม        ๕๗ 
- เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม         ๖๐ 
- เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม        ๖๓ 
- เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม         ๖๕ 
- ครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม         ๖๗ 
- เครือข่ายสื่อคุณธรรม           ๗๐ 
- เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม         ๗๒ 
- เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม          ๗๕ 

รายงานสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย       ๗๘ 

ประกาศเจตนารมณค์วามร่วมมือขับเคล่ือนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม  ๙๐
รายชื่อหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย     ๙๒ 

 
  



 

 

 
กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย   

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” น าไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและ
แบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถี
วัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ 
ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่ส าคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  

 สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคม
ทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดทิศทาง และ
พัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม  และขยายผล
การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่
ละองค์กรและพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประกอบกับผลการจัดสมัชชา
คุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาคปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่ส าคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายและท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม  
ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด  

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพ้ืนที่จังหวัด ภูมิภาค เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการน าประกาศเจตนารมณ์ไปขยายผลในองค์กรและพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ สู่การปฏิบัติ  โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมิติคุณธรรม  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานพ้ืนที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมใน ๔ 
จังหวัดน าร่อง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย, ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรม
ต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพ้ืนที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพ้ืนที่ต้นแบบ โดย
มีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ปีที่ ๑ ได้แก่       

๑. จังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจแนวทางและร่วมขับเคลื่อน  
๒. เกิดการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  
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๓. มีการส ารวจสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัด 
๔. บุคลากร/แกนน าเครือข่าย/องค์กร ที่เข้าร่วมกระบวนการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากร

ส่งเสริมคุณธรรม 
๕. เกิดประเด็นคุณธรรมร่วม ของแต่ละเครือข่ายและภาพรวมจังหวัดที่จะเคลื่อนให้เกิดผลร่วมกัน 
๖. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเคลื่อนคุณธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
๗. มีการกระตุ้น ติดตาม ขยายผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ และแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมที่ก าหนดของทุกเครือข่ายทางสังคม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  

การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และแสดงพลัง “ประกาศเจตนารมณ์” การขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกัน ของผู้แทนหน่วยงาน
องค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 

๑. เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพ้ืนที่จังหวัด 

๒. เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย  

๓. เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม  

๔. เพ่ือค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่  และถอดบทเรียนแนวคิดจาก
ประสบการณ์ สู่ความส าเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง 
 
ชื่องาน  
      งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม น าพาประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข”   
 

วันและสถานที่จัดงาน 
               ก าหนดจัดงานฯ  ๑ วัน  ในวันศุกร์ที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม   
๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและก าหนดแนวทาง

ความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม  
๒. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  
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๓. ด าเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่เพ่ือประกาศเกียรติคุณและจัด
แสดงผลการด าเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  

๔. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ/ประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชา

คุณธรรมสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
๖. วิเคราะห์ผลการด าเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพ่ือเป็นข้อมูล

น าเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  
๗. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูล

น าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑   
 
เป้าหมายการจัดงาน 

     ๑.  เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิง
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชา
คุณธรรม 

     ๒. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    ๓. ใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่าง
กว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน 

    ๔. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและน า
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (จังหวัดคุณธรรมน าร่อง) ขององค์กรภาคี เครือข่ายทีเ่ป็นรูปธรรม 

    ๕. น าเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และ
น าผลการด าเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
เชียงรายไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม 
 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม   
๑. ด้านวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่   
๑) การรายงานสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย  
๒) การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (พอเพียง 

วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ และคุณธรรมอ่ืนๆ) ขององค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย และน าเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเชียงราย 

๓) การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วน และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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๔) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
สนใจและพร้อมจะด าเนินการ (ถ้าพร้อม) 

๒. ด้านนิทรรศการ  การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม
จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม”  โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้  

         ๑) แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม  ข้อมูลสถานการณ์
คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

         ๒) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ในจังหวัด
เชียงราย  

         ๓) ลานกิจกรรม/เวทีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรม การแสดงที่สร้างสรรค์และเก่ียวข้องด้านคุณธรรมลาน
กิจกรรม รวมถึงบูธของหน่วยงานที่มาร่วมจ าหน่ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหรืออ่ืนๆ  

        ทั้งนี ้ นิทรรศการที่เก่ียวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต น าเสนอเนื้อหาและผลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ  
 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด ( จ านวน ๔๐๐ คน) 
  ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน  ศาสนา สื่อมวลชน การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป   ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม  ๑๓ เครือข่าย  
  - บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องในองค์กร 
  - เครือข่าย /สมาชิกองค์กรเครือข่าย 
           - ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นท่ีของแต่ละองค์กรเครือข่าย 
   

งบประมาณด าเนินการ 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย องค์กรภาคี
เครือข่ายร่วมจัด และผู้สนับสนุนการจัดงาน  
   

สถานที่ติดต่อ (ฝ่ายเลขานุการร่วม)  
 ๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐  
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ – ๒  เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th  

 ๒. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวดัเชียงราย อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถนนแม่ฟ้าหลวง ต าบลริมกก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100   โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๖๙   
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(ร่าง) ก าหนดการสมัชชาคุณธรรมจังหวดัเชียงราย 

“เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   
ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ส านักงานจังหวัดเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 

 
 

วัน / เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน และรับเอกสาร  
- ชมบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย    
- การแสดงชุดร่มฟ้าบารมี โดยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 
- การแสดงตีกลองสะบัดชัย โดยศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา   

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
  

- ประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
- ประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ 
  โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม   
        อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. การประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  
  น าโดย *นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    
           และผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วน     

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. กล่าวสัมโมทนียกถา  

 โดย พระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์    
๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ “การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม”    

   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย 
- น าเสนอสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย    

       โดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ,  ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และ ดร.ภรณี  แก้วบวร 
            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

- ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด
เชียงรายสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม   

       ด าเนินรายการโดย นายยงจิรายุ  อุปเสน  ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่าย  
                            ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   



 
 

 
 

 

หมายเหตุ : * ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่ระบุ อยู่ระหว่างการประสานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

  

วัน / เวลา กิจกรรม 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (ชมนิทรรศการ)   

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองวันวาน โดยชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย 
การแสดงฟ้อนขันดอก โดยเยาวชนจากชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย    
การแสดงเต้นบาสโลบ โดยนักเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่เจริญมิตร   

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวทีเสวนา “ต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย”   

   โดย    
-   พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ปิยวณฺโณ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  
-   พระครูสุจิณวรคุณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย   
-   นายศุภเดช ไปรเวทย์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย   
-   นายเฉิด เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลแม่สรวย      
-   นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์    
-   นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียงของ      
     ด าเนินรายการโดย  นายประมวล บุญมา    
     หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)        

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ สรุปผลการจัดงานและปิดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  
     โดยนางจิตรา  สิทธนานวุฒัน์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
     และผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   



 
 

 

การแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”  
ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา GMS เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย          
ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม”  โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้   

         ๑) แสดงนิทรรศการกลาง  สื่อองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม
ของสังคมไทย นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม และนิทรรศการของศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)   

         ๒) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ในจังหวัดเชียงราย  
               (๑) เครือข่ายศาสนา                          
               (๒) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม    
               (๓) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม               
               (๔) เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม     
               (๕) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม  
               (๖) เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน  
               (๗) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม                  
               (๘) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม  
               (๙) เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม  
               (๑๐) เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
               (๑๑) เครือข่ายสื่อคุณธรรม  
               (๑๒) เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม   
               (๑๓) เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม   

 

หมายเหตุ :  นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต น าเสนอเนื้อหาและผลการ                 

เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

คู่มือการส่งเสริมและขับเคลือ่นจังหวดัคุณธรรม  

จังหวดัเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 

 
 

บทน า 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและขับเคลื่อน

เครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม  ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ  และขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมมาต่อเนื่อง 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘     

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ศูนย์คุณธรรม  ได้ริเริ่มการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ หรือเรียกกันสั้นๆว่า 
“จังหวัดคุณธรรม”ขึ้น เพ่ือสร้างต้นแบบและสร้างพลังพลเมืองในมิติของความดี ให้ภาคีทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่เป็นหลักในการขับเคลื่อน ไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งความดี ความงาม 
และความสุขที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างออกไปเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด 
ใช้การรวมพลังแบบกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูล เพ่ิมพลังให้กันและกัน มุ่งหวังให้ก่อเกิดเป็นประเด็น  
วาระร่วมระดับจังหวัด มีภาคส่วนต่างๆ ออกมาขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมความดีแบบเต็มพ้ืนที่ ไม่ต่างคน
ต่างท า  
 ในระยะเริ่มต้น ได้มีจังหวัดที่ได้เสนอตัวเอง เข้าร่วมพัฒนาเป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมน าร่อง ใน
ภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย   
 ภาคเหนือ  :  จังหวัดพิจิตร  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อมาขยายไปสู่จังหวัดศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด)   
 ภาคกลาง   :  จังหวัดราชบุรี  
 ภาคใต้   :  จังหวัดพัทลุง  

การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด ศูนย์คุณธรรมร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ไดเ้ชื่อมโยงกับพลังทางวิชาการในท้องถิ่น เพ่ือประเมินสถานการณ์คุณธรรม หรือต้นทุน
คุณธรรม และประสานพลังนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทาง
สังคม เกิดเป็นการรวมพลังที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา จนเป็นที่ยอมรับให้เป็นรูปแบบจังหวัดคุณธรรม  
ที่เป็นการขับเคลื่อนสามพลัง คือ เครือข่ายปฏิบัติ เครือข่ายทางนโยบาย และเครือข่ายทางวิชาการ และ
ได้น าไปสู่การเสนอเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญ ในการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๐   

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างระบบนิเวศน์ทางสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จึงได้น าแนวคิดจังหวัด
คุณธรรมมาขับเคลื่อนอีกครั้ง โดยเน้นน าหลักวิชาการมารองรับ และการจัดระบบกลไกเครือข่ายปฏิบัติที่
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดโมเดลระบบนิเวศน์ทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก และตอบโจทย์
คุณภาพของจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  

ในปี พ.ศ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม จึงได้ร่วมมือกับจังหวัด ๔ จังหวัด เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาให้
เป็นจังหวัดคุณธรรมเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการทางวิชาการรองรับ ประกอบด้วย   
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 ภาคเหนือ  :  จังหวัดเชียงราย  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  จังหวัดอุดรธานี   
 ภาคกลาง   :  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ภาคใต้   :  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
แนวคิดส าคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) 

“คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติ 
และประชาชน สังคมประเทศใดผู้น าและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล    
สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งมั่นคง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใด  
ขาดเสียซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยก และอาจถึงขั้นล่ม
สลายได”้  
 
ท าไมต้องส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
  บทเรียนที่ศูนย์คุณธรรมได้เรียนรู้จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาคุณธรรมความดี  
ที่เหมาะกับสังคมไทย(ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)) ให้เกิดประสิทธิผลจริง
นั้นนอกจากการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม การส่งเสริมการรวมพลังเครือข่ายทางสังคม การจัดสมัชชา
คุณธรรม และการสื่อสารรณรงค์แล้ว จ าเป็นต้อง สร้างรูปธรรมความส าเร็จของสังคมคุณธรรมในระดับ
พื้นที่ให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เป็นรูปแบบที่ชัดเจน สามารถน าไปขยายผลได้ โดยที่คณะกรรมการ          
ศูนย์คุณธรรมเห็นชอบในแผนการส่งเสริม “จังหวัดคุณธรรม”    

 
จังหวัดคุณธรรมเป็นอย่างไร 

“สร้างบ้าน แปงเมือง” 
จังหวัดคุณธรรม คือ จังหวัดที่ประชาชน องค์กร หน่วยงาน เครือข่ายทางสังคมที่ท างานส่งเสริม

คุณธรรมความดีต่าง ๆ ที่มีอยู่ มีความตื่นตัว กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการท างานด้านคุณธรรมของตนให้ดี
ขึ้นมากขึ้น เปรียบเสมือนการ “สร้างบ้าน” แต่ละหลังให้เข้มแข็งเป็นชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม 
ขยายสู่อ าเภอคุณธรรม พร้อมกับการเชื่อมโยงประสานพลังกับองค์กรเครือข่ายทางสังคมอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น 
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม วัดและองค์กรทางศาสนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สื่อมวลชน เป็นต้น  และมีกระบวนการยกระดับการท างานระหว่างเครือข่าย
มาสู่ความร่วมมือที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การขับเคลื่อน “จังหวัด
คุณธรรม” ตามบริบทที่เหมาะสมกับจังหวัดของตนเอง เปรียบเสมือนการ “แปงเมือง” ให้มั่นคงยั่งยืน  
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แนวคิดการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในฐานะเป็นจังหวัดคุณธรรมน าร่อง  เป็นการพัฒนาต้นแบบ 
(Prototype)  ด้วยรูปแบบการเพ่ิมคนดี องค์กรดี ชุมชนดี เครือข่ายดี ให้กับบ้านเมือง ที่เรียบง่าย ไม่ต้อง
อบรมชี้แจงมาก เน้น ททท (ท าทันที) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม โดยผสมผสานกับ
กระบวนการท าแผนของส่วนราชการ แนวคิดนี้  ไม่ได้มุ่งท าให้เป็นจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องคุณธรรม  ซึ่งถ้า
หากท าได้ดียิ่งๆขึ้นไป ปัญหาทางด้านสังคม ที่เกิดจากฐานคุณธรรม ความดี ก็จะลดลง และเพ่ิมในด้านคนดี 
องค์กรดี  ชุมชนดีมากขึ้นได้ด้วย  
 
เป้าหมายการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคืออะไร 

เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมที่ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในพ้ืนที่ หลักคุณธรรมความดีอยู่ในวิถี
การด ารงชีวิตของประชาชน วิถีปฏิบัติของชุมชน และการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมั่นคง มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน ดีขึ้น   
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ความส าเร็จ ๓ ระดับ ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
๑. กลุ่ม องค์กรเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด เกิดการตระหนักและเข้าใจในเจตนารมณ์และ

จุดมุ่งหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม เกิดการพัฒนาแกนน า  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หรือโครงงานคุณธรรม ซึ่งกันและกัน  มีการก าหนดเป้าหมายและข้อตกลงที่เป็น
เจตนารมณ์ร่วมที่ชัดเจน  ท าให้เกิดการรวมพลัง ทั้งจากภาคนโยบาย ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม   
ท าให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ส าคัญอยู่เสมอ   

๒. เกิดการยอมรับในระดับนโยบาย มีการประกาศวาระจังหวัด เป็นนโยบายการพัฒนาของจังหวัด   
และผลักดันสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด  สามารถค้นพบรูปธรรมองค์กรดี  คนดี  ชุมชนดี เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สามารถ
จะเป็นต้นแบบที่ดีเพ่ือการขยายผลในอนาคต และมีเวทีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง  

๓.  ประชาชนจะมีความสุขมากขึ้น เนื่องจากมีส่วนร่วมในการท าความดี ได้รับรู้ ถึงสิ่งที่เป็นคุณธรรม
ความดีงาม ที่แต่ละภาคส่วน  ได้ท า  และปัญหาทางสังคมที่เคยมี ลดลง เป็นผลกระทบที่ตามมา อีกทั้งยัง
สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่ดี เพ่ือการขยายผลและเชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัด  

 
อย่างไรเรียกว่ามีคุณธรรม 
 การส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเป็นการสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองในมิติของความดีซึ่งต้องคู่กับ
การสร้างความสามารถ และความสุข ที่ยั่งยืน สืบทอดถึงลูกหลานในอนาคต   
 คุณธรรม จึงหมายถึง สภาพความด ีที่ประชาชนพึงมีและพึงปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้ง
บุคคล ครอบครัว เช่น ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ความพอเพียง จิตอาสา รู้ผิดชอบ ชั่วดี ละอายชั่ว
กลัวบาป ฯลฯ และการบริหารองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติประชาชน   
 จังหวัดคุณธรรม ไม่ใช่จังหวัดที่มีคุณธรรมความดีสมบูรณ์แล้ว แต่เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการ
และกลไกที่ช่วยลดความไม่ดี ลดสิ่งท่ีท าให้ตนเองและคนอ่ืนเดือดร้อน และเพิ่มความดีให้มีมากขึ้นอย่าง
มีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน  
 
หลักการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีอะไรบ้าง  

จังหวัดคุณธรรม เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนคุณธรรมโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Based) เป็น
การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นขบวน  โดยมีเป้าหมายไปสู่สังคมท่ีใช้หลักคุณธรรมในการพัฒนาเป็นฐาน  
ซ่ึงศูนย์คุณธรรม ขอเสนอบทเรียนในการส่งเสริมเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ไว้เป็นหลักการ ดังนี้ 
 ระเบิดจากภายใน  เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ (สมัครใจ) 

เป็นความต้องการการเปลี่ยนแปลง และเห็นพ้องต้องกันของคนในจังหวัด เห็นปัญหา 
ตระหนักในคุณค่า และมีเป้าหมายการพัฒนา“สังคมคุณธรรม” ร่วมกัน เป็นไปตามความสมัครใจ 
ความเห็นพ้องต้องกัน และความพร้อมของคนที่เกี่ยวข้อง  เพราะเป็นที่ปรากฏทางวิชาการ
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โดยทั่วไปว่าหากการพัฒนาใด ๆ ไม่เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่การพัฒนานั้นจะไม่
ยั่งยืน เช่นเดียวกับการพัฒนาเรื่องคุณธรรม หากคนในองค์กรไม่ต้องการ ความส าเร็จที่ยั่งยืนย่อม
ไม่เกิด 

 บริหารจัดการบนฐานคุณธรรม  (เคารพและให้เกียรติกัน) 
การขับเคลื่อนงานให้ความส าคัญกับคุณธรรมความดี ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และ

บุคคล มากกว่าการใช้อ านาจ ต าแหน่ง การสั่งการ หรือการบังคับ โดยบูรณาการระบบ กลไกต่างๆ
เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงาน การไม่ใช่ฐานอ านาจเพราะคุณธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจ  
ไม่สามารถสั่งได้โดยอ านาจภายนอก ถึงแม้จะสั่งก็จะได้ผลเพียงรูปแบบภายนอกไม่สามารถท าให้
เกิดความยั่งยืนได้ ดังนั้นจึงต้องใช้หลักให้ความดี “ระเบิดจากภายใน” คิดเองท าเองด้วย สมาชิก 
กลุ่ม หรือองค์กรภาคีเครือข่ายเอง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รวมคนเข้า ไม่กันออก  (มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ) 
  เพราะความหลากหลายแตกต่างคือความงดงาม ดังนั้นสิ่งส าคัญคือ การยอมรับ การให้
คุณค่า และเคารพซึ่งกันและกัน  ทุกองค์กรเครือข่ายยังคงด าเนินกิจกรรมเพ่ือเป้าหมายของตนได้ 
แต่ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันในการขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม” 
ไม่กีดกันผู้อ่ืน หรือผูกขาดการท าความดี แต่ควรเชื่อมโยงอย่างเป็นขบวนการ การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม ต้องการการส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกันในทุกรูปแบบ ทุกภาคส่วน ทั้งเล็ก
และใหญ่ เพ่ือหนุนเสริมกันจนเป็นพลังที่เข้มแข็ง 
  มีค ากล่าวว่าคนไม่ดีรวมตัวกันง่าย คนดีรวมตัวกันยาก หากลองสังเกตดูอาจเป็นเพราะคน
ไม่ดไีม่กังวลว่าใครไม่ดีกว่าใครกว่าใครเป็นข้อรังเกียจในการรวมตัวกัน แต่คนดีมักมีความรู้สึกว่าไม่

*การขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมผู้บริหารจึงต้องบริหารด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่อาศัยเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม พิจารณาว่าเรื่องใดควร
ใช้ ห่วง “เหตุ-ผล” ใช้คุณธรรมให้สมาชิกองค์กรเรียนรู้คุณธรรมโดยการคิดเอง
ท าเองระเบิดจากภายใน หากเร่ืองที่เป็นเร่ืองส าคัญกระทบต่อความอยู่รอด หรือ
เป็นหลักทางกฏหมาย ความเป็นธรรมขององค์กร ผู้น าควรใช้ห่วง “ภูมิคุ้มกัน” 
คือสั่งการให้ชัดเจน เน้นฐานความรู้ ไม่ควรปล่อยให้ระเบิดจากภายใน จะไม่ทัน
การกับการแก้ไขปัญหา เมื่อผู้บริหารสร้างสมดุลระหว่าง การระเบิดจากภายใน
สร้างคุณธรรมและสั่งการใช้อ านาจในการวางภูมิคุ้มกันได้ ห่วงพอประมาณจะ
เกิดขึ้นในองค์กร 
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อยากรวมกลุ่มกับคนไม่ดี ดังนั้นในการรวมพลังภาคีเครือข่ายครั้งนี้จึงเน้นการรวมพลังส่วนดี 
ส่วนที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องของบุคคล กลุ่ม องค์กรไปแก้ไขเอง ไม่ตั้งข้อรังเกียจในการจับมือร่วมกัน
ท างานในส่วนที่ดีที่เห็นพ้องร่วมกันของ สมาชิกและภาคีเครือข่าย แม้แต่คนที่คิดดี เราก็จะให้
ก าลังใจจนกว่าเขาจะท าได้ โดยทางปฏิบัติให้เน้นการชื่นชมให้ก าลังใจคนท าดี (ถึงแม้ว่าเขายังพ่ึง
เริ่มท า) ดีกว่าการกีดกันไม่ให้ร่วมกลุ่มท าความดี ค่อยขยายผลความดี  
 
 
 
 

 เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง ( เริ่มท าท่ีตนเอง เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข) 
การท างานเริ่มจากคิดเป็นระบบ ท าจากความเป็นจริง ท าอย่างประณีต ต่อเนื่อง เรียนรู้ 

ร่วมกันท่ามกลางการปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ท างานตามบริบทของจังหวัดตนเอง เรียนรู้
จากผู้อื่นได้ แต่ไม่ลอกเลียน และครอบง าผู้อ่ืน  

การพัฒนาคุณธรรมนั้นจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ต้นทุนคุณธรรมเดิมที่มี  ทั้งภายในและ
ภายนอก  ไม่อาจเร่งรัดให้เกิดความส าเร็จโดยไว  หากเร่งรัด โดยเฉพาะจากผู้บริหารองค์กร หรือ
ผู้บริหารเครือข่าย ก็อาจเกิดการพัฒนาปลอมๆ คือมีผลงานส่งให้ผู้บริหารดูแต่ไม่ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง  นอกจากนี้คุณธรรม เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจ ผู้ที่ เกี่ยวข้องจึงต้องคอย
สังเกตและติดตามอย่างจริงจังจึงจะค่อย ๆ เห็นความส าเร็จทีละน้อย ยิ่งประณีตก็จะยิ่งเห็น
ความส าเร็จที่ปรากฎมาให้เห็นง่ายขึ้น 

 
 
 
 

 
 ชื่นชมยกย่อง  

ยกย่อง  เชิดชู ให้คุณค่ากับการท าความดี ทุกรูปแบบ และยกความส าเร็จ ให้เป็นเรื่อง
ร่วม  การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมไม่จ ากัดรูปแบบในการขับเคลื่อน  ไม่จ าเป็นต้องรับการ
ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่เลือกเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือชาติพันธุ์ใด 
ชาติพันธุ์หนึ่ง หากกลุ่มหรือภาคีเครือข่ายยังสามารถขับเคลื่อน “สังคมคุณธรรม” ไปได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีเป็นเพียงทางเลือกให้กับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้ว่าจะแสวงหาความรู้
จากที่ใด เท่านั้น แต่กระนั้น ก็ควรจะมีการส่งเสริมยกย่องการท าความดีทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การท าความดี เป็นภาพลักษณ์ที่สังคมนั้นๆ ยอมรับ ในอนาคต 

สร้างบรรยากาศ “มุทิตาจิต” ชื่นชมความดี 
 

ผู้น าควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการ ททท ท าทันที แต่ ไม่เน้นว่าผลงาน
ต้องเกิดทันท ีค่อยดูและความดีเล็กๆ ใหเ้กิดการขยายตัว 

 

14 



 

 
 

  
กลยุทธ์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม”   

“ย้ า” : การย้ ารากฐานความส าคัญในหลักคุณธรรมความดี ให้ด ารงอยู่ในวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติของ
ชุมชน องค์กรให้เข้มข้น แข็งขันมากยิ่งข้ึน เช่น หลักการให้ ความเอ้ืออาทร ซื่อสัตย์ จิตอาสา กตัญญูกตเวที 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

“โยง” : การเชื่อมโยงกลุ่มคน ขยายวงองค์กรที่ท าความดีให้เกิดการรวมพลัง “สร้างบ้าน แปลง
เมือง” สร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ สังคมคุณธรรม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ลดความทุกข์ 
เพ่ิมความสุขให้มากขึ้น 

“ยก” : การส่งเสริมยกย่องความดี คนดี องค์กรที่ท าความดี ให้มีที่ยืนในสังคม 
“ขยาย” : การขยายผลความรู้ จากการท าความดีความงามไปสู่สังคม กลุ่มคนต่างๆ รวมถึง

เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีการผลิตซ้ าความดีอย่างต่อเนื่อง  
 

รูปแบบการส่งเสริมและขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม”  
 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  สามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นรูปแบบหลักๆได้ ๓ รูปแบบ 
ดังนี้  

๑. รูปแบบจากการขับเคลื่อนจากเครือข่ายท่ีหลากหลาย  ขับเคลื่อนจากรูปธรรมล่างสู่บน ด้วยพลัง
ของเครือข่าย ในจังหวัด และสามารถประสานภาคส่วนนโยบายจากภายนอก เข้าไปหนุนเสริมได้ เช่น กรณี
จังหวัดพิจิตร  โดยมีเครื่องมือหลัก คือ การให้แต่ละเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเสนอความดีที่อยากท า 
และปัญหาที่อยากแก้  และมีการสร้างพ้ืนที่กลาง เพ่ือการเรียนรู้ การยกย่อง ให้ก าลังใจ  และรางวัล 
ลักษณะการขับเคลื่อนด้วยเครือข่าย อาจไม่เต็มพ้ืนที่ แต่เกิดการครอบคลุมทุกกลุ่มที่หลากหลาย เช่น กรณี
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดร้อยเอ็ด  

๒. รูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วม แบบเต็มพื้นที่  เน้นการสร้างกระบวนการพัฒนาเครื่องมือกลาง 
ที่สามารถใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด  โดยผ่านกลไกระดับหมู่บ้าน ต าบล ด้วยการออกแบบเครื่องมือกลางร่วมกัน  
และประกาศใช้ทั้งจังหวัด เช่น กรณีจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประกาศใช้ธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้านพร้อมมกัน ทั้ง 
๒,๔๓๖ หมู่บ้าน   

๓. รูปแบบผสมผสาน เป็นการบูรณาการจากสองแบบข้างต้น โดยข้อกลางที่ส าคัญคือ นายอ าเภอ  
เป็นรูปแบบเปิดอิสระ ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้มีทางเลือกที่หลากหลาย ในการด าเนินการ เพ่ือให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง แต่มีความผสมผสานไปกับการน านโยบายไปด าเนินการผ่านฝ่ายปกครอง  
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักของจังหวัดที่ได้ก าหนดร่วมกัน  เช่น จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดพัทลุง  
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องค์ประกอบส าคัญของการเป็น “จังหวัดคุณธรรม”  

๑. มีคุณธรรมหลัก ร่วมกัน ของจังหวัด เช่น พอเพียง วินัย มีน้ าใจ รับผิดชอบ จิตอาสา ซึ่ง
จะต้องเป็นเป้าหมายร่วม ที่ต้องสะท้อนได้จากพฤติกรรมของคนในจังหวัด อย่างเป็นอัตลักษณ์  

๒. ตอบโจทย์ประเด็น ปัญหาร่วมที่ส าคัญของจังหวัด  คุณธรรมหลักที่ก าหนดร่วมกันนั้น ต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปัญหาทางสังคมของจังหวัด เช่น ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร   
ปัญหาการเสพติดในบริโภคนิยม ปัญหาการขาดจิตส านึกส่วนรวม เป็นต้น   

๓. มีการขับเคลื่อน “เครือข่ายคุณธรรม” ซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคชุมชนท้องถิ่น 
เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่าย
ภาครัฐ เป็นต้น 

๔. มีการขับเคลื่อนการเป็น “หน่วยงานคุณธรรม” ของหน่วยงานระดับจังหวัด ที่ เป็น
แรงผลักดัน และหนุนเสริม โดยมีบทบาทในการสนับสนุน ชื่นชม เชียร์ และช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละเครือข่าย ที่ต้องการสนับสนุน  โดยที่ภาครัฐจะต้องไม่ไปด าเนินการแทน  

๕. มีการขับเคลื่อน เชื่อมสู่ระดับฐานราก ในเชิงโครงสร้าง เกิดเป็นองค์กรคุณธรรมจากจุดเล็กๆ 
เชื่อมโยงเป็นชุมชนคุณธรรม ต าบลคุณธรรม อ าเภอคุณธรรม ในจังหวัดนั้น พลังการเปลี่ยน ต้องท าไปอย่าง
สอดรับ เป็นระบบ  
 
กระบวนการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมท าอย่างไร 
 กระบวนการส่งเสริมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนั้น หากจะท าให้บรรลุความส าเร็จ ตามเป้าหมาย 
๓ ระดับ ดังที่กล่าวมานั้น จะต้องอาศัยกระบวนการส าคัญ ๘ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ชวนกันก่อการดี 

โดยการประสานแกนน าที่เชื่อมั่นว่าคุณธรรมความดีจะเป็นฐานส าคัญของการพัฒนา เป็นบุคคลที่
มีประสบการณ์ในการท างานจริง หรือมีความมุ่งม่ันอยากสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งอาจเป็นประชาชน ประชา
สังคม ผู้น าศาสนา ภาคเอกชน หรือข้าราชการก็ได้ ไม่ติดยึดกับต าแหน่งเพียงอย่างเดียว ชักชวนคนเหล่านี้
มาริเริ่ม ร่วมมือ และขยายวงออกไป  
 ค้นหาความจริงของพ้ืนที่  

ประเมินสถานการณ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของคนและองค์กร ในระดับพ้ืนที่
และจังหวัด ค้นหาคุณค่า หรือต้นทุนที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาคุณธรรมความดี ทั้งระดับบุคคล ระดับ
หน่วยงานองค์กร รวมถึงค้นหาตัวอย่าง ต้นแบบของความส าเร็จเพ่ือยกระดับต่อยอดขยายผล  
 เชื่อมโยงประสานพลัง 
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สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายคุณธรรมความดี ทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากที่สุด และสร้างสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตน
และพลังของขบวนเครือข่ายคุณธรรม เช่น ธงคุณธรรม เป็นต้น 
 พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  = ประชา+รัฐ: 

มีคณะท างานที่เป็นกลไกที่มาจากบุคคลหน่วยงานองค์กรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นคล่องตัว เหมาะสม
กับสถานการณ์และบริบทของแต่ละจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และความสุขในการ
ท างานร่วมกัน  กลไกการท างานอาจแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเป็นกลุ่ม
ประสานงานที่เหมาะสมก็ได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการท างานเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีมีการประเมินร่วมกัน   
 สร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ในจังหวัด 

บูรณาการ ยกระดับจากงานของแต่ละองค์กรเครือข่ายสู่การสร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
รว่มกัน คือ การมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก ของคนในจังหวัด โดยจัดกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมก าหนดรูปแบบกลาง ให้ได้เป้าหมาย แนวทาง  และตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงบวกร่วมกัน    
 ลงมือท าตามแผน  

ลงมือปฏิบัติ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้วางแผนร่วมกัน โดยหัวใจส าคัญอยู่ที่ การ
เรียนรู้  ไม่ยึดติดกับผลของการด าเนินกิจกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งสู่ผลลัพธ์/เป้าหมายที่คาดหวัง 
เพราะกิจกรรมเป็นเพียงเครื่องมือ บางครั้งการด าเนินกิจกรรมล้มเหลวหากแต่ผู้เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ก็จะ
น าไปสู่การปรับปรุงการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพของงานในอนาคตต่อไป  การปฏิบัติงานนั้นหมายรวมถึง 
ทั้งในเครือข่ายของตน และงานร่วมของจังหวัดคุณธรรม 
 พัฒนาเพื่อความม่ันคง ยั่งยืน 

การท างานต้องท าซ้ า และยกระดับงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตรวจสอบว่า ผลที่เกิดขึ้นน าไปสู่การ
สร้างสังคมคุณธรรมในจังหวัดได้มากน้อยเพียงใด จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เร็วขึ้นอย่างไร เมื่อท าได้ดีแล้ว
ต้องขยายผลการด าเนินงานโดยการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้น จัดท าสื่อรณรงค์เผยแพร่ การผลักดันเชิง
นโยบาย และส่งเสริมให้ค าแนะน าจังหวัดอ่ืนๆที่สนใจ 
 สร้างข่าย ขยายผล      

เป็นการยกระดับการท างานระดับจังหวัดสู่การรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับประเทศ ให้
เกิดแนวร่วมในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วม 
และยกระดับสิ่งที่ได้ค้นพบไปสู่นโยบายสาธารณะ เพ่ือให้สังคมเกิดการตื่นตัว และการปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย    
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กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่ดีควรเชื่อมโยงบูรณาการกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ภายในจังหวัดร่วมกับเครือข่ายด้านอ่ืนๆ อย่างเป็นขบวนร่วมกัน จนมีพลังมากกว่าการ
ท างานเชิงเดี่ยว  

 

 
 
 
 
 
พลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคืออะไร 

พลังส าคัญท่ีท าให้การส่งเสริมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย  

 พลังเครือข่ายทางสังคม : คือ พลังของเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ
องค์กรนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทส าคัญ เป็นแนวหน้า หรือแกนกลางของการ
ขับเคลื่อนงานที่ต่อเนื่อง 

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
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 พลังทางนโยบาย : คือ พลังของราชการและการเมืองทั้งภายในจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ
จังหวัด การเมืองท้องถิ่น และระดับนโยบายส่วนกลาง ถ้าสนับสนุนจะท าให้การขับเคลื่อนงาน
รวดเร็ว กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

 พลังความรู้ : คือ ข้อมูล และองค์ความรู้ที่จะเป็นฐานในการขับเคลื่อนงานได้อย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ และประเมินผล 

 พลังศาสนา  :  คือ พลังทางจิตวิญญาณ ความเชื่อ ความดีงาม ที่มีการใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา 
หรือ องค์กรทางศาสนา เข้ามาร่วมปฏิบัติขับเคลื่อน  เสริมหนุน  ชี้ให้เห็นถึงการละชั่ว กลัวบาป  
จะช่วยให้การขับเคลื่อนทั้งจังหวัด มีประสิทธิภาพสูง  

 พลังสื่อสร้างสรรค์ : คือ เครื่องมือที่สร้างความเข้าใจ จิตส านึก การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ ขยายผล 
ที่ถ่ายทอดจากความจริงให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ พลังของสื่อมีความส าคัญและต้องยึดโยง
สัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล จึงจะมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้  

 
ตัวอย่างเครื่องมือ1 ที่ใช้ส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม   

 
 ธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี1 –เป็นกระบวนการน าจารีต ความเชื่อ ประเพณี และสิ่งที่ประชาชนเคารพ 

มาจัดท าเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ครบทุกมิติของของคนในพ้ืนที่ ภายใต้หลัก
ศาสนา “ท าดี ละช่ัว กลัวบาป”  

 แผนที่ความดี2 - เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือค้นหาคุณค่าความดี คนดี เพ่ือน ามาถอดองค์ความรู้  
ยกย่อง ขยายผล  

 ธนาคารความดี3  – เป็นกระบวนการสร้างเป้าหมายความสุขชุมชน และกระบวนการส่งเสริมการ
ท าความดี ที่ผู้ท าได้ผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 ตัวชี้วัดความสุขชุมชน4 – เป็นกระบวนการค้นหาความดี ความสามารถ ความสุขร่วมของชุมชน
ในอดีต ปัจจุบัน เพ่ือสร้างเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขในอนาคตร่วมกัน และสร้างกลไกกลางมา
ขับเคลื่อนโดยบทบาทของสภาผู้น า แต่ละระดับ  

 โครงงานคุณธรรม5 – เป็นกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาในองค์กร  และสถานศึกษา มีสโลแกน
ในการด าเนินงานคือ  “ร่วมกัน ท าดี อย่างมีปัญญา” เป็นการน าต้นแบบจากโครงงาน
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้  

                                                           
1
 เครื่องมือต่างๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

2
 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และ มิรา ชยัมหาวงศ์. รายงานการวจิัยแผนที่คนดี(People mapping). ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). 

2547   
3 องค์กรชุมชนต าบลหนองสาหรา่ย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
4แนวคิดจาก อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
5 พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตว โส คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
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 การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม  – เป็นกระบวนการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในมิติต่างๆ 
ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เช่น 
โรงงานคุณธรรม  โรงพยาบาลคุณธรรม  ธุรกิจคุณธรรม  อบต.คุณธรรม  หน่วยงานภาครัฐ
คุณธรรม เป็นต้น  

 ดัชนีชี้วัดความซื่อตรง6- เป็นเครื่องมือวัดความซื่อตรงที่สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของตนเองที่น าไปสู่การพัฒนาและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตลาดนัดความดี7 - เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเปิดพ้ืนที่ความดีงาม ในการเสนอรูปธรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม ในรูปแบบต่างๆ  ที่เป็นต้นทุน ในจังหวัด พร้อมกับการเสนอประสบการณ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขยายผล  

 สมัชชาคุณธรรมจังหวัด8  - เป็นพ้ืนที่กลาง ในการรวมพลังเครือข่ายต่างๆทางสังคม เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม ความดี การเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ   การพัฒนา
ข้อเสนอทางนโยบายสาธารณะ และติดตามมติสมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนที่    
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและรูปแบบการท างานอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ 

การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมได้ แม้ไม่ใช้ชื่อคุณธรรมโดยตรง แต่มีเนื้อหา การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ความดี เช่น หมู่บ้านศีลห้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ชุมชนตั๊กวา เป็นต้น  
 
กลไกการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  
 
๑. จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจังหวัดคุณธรรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประกอบด้วย  

๑.๑ กลไกการส่งเสริมคุณธรรม ระดับนโยบาย  
ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงในระดับจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบาย แผนงานหลัก ก ากับติดตามและสนับสนุน  ปัจจุบันเทียบได้กับ อนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด   ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ซึ่งจะต้องอาศัยการท า
หน้าที่ที่ยึดหลัก  ๔  ช.  คือ  “ชม” ชื่นชมความดีแม้เพียงเล็ก ๆ “แชร์” เผยแพร่ความดีไปในจุด
ที่อาจต้องการตัวอย่างความดี “ช่วย” เมื่อทีมมีปัญหาอุปสรรคในการท าความดี หรือสนับสนุนให้

                                                                                                                                                                               
หลวง”.www.moralproject.net .2552  

6 โครงการพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมนิความซ่ือตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน).2557 
7  เครื่องมือ  สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
8  เครื่องมือ  สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
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ท าความดี  “เชื่อม” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการประสานผ่านผู้น าองค์กร  ผู้บริหารร่วม
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินเชิงคุณภาพที่แสดงใด้
ยากด้วยตัวเลขเชิงปริมาณ 

๑.๒ คณะท างานเครือข่ายคุณธรรม 
คณะท างานมีหน้ าที่ ในการวางแผนการปฏิบัติ งาน และด า เนินการ  สนับสนุน 

กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และอ านวยการทั่วไป
ตลอดจนให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายทางสังคม เช่น 
คณะท างานเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเอกชน  เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อ
คุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เป็นต้น   
๑.๓ ทีมงานทางวิชาการส่งเสริมคุณธรรม  

ทีมฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายข้อมูลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ประกอบไปด้วยผู้ที่
สามารถศึกษารวบรวมข้อมูล รายงานสถานการร์คุณธรรม  รวบรวมกิจกรรมความดี ที่มีการค้นพบ 
น ามาจัดหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกในการค้นหา/เผยแพร่ (ไม่จ ากัดว่าเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่) 
๑.๔ ทีมเครือข่ายปฏิบัติ  

 ทีมจิตอาสาขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคนที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน และอยากท าความดี ท าทันที ท าตามก าลังโดยไม่ต้องรอ ว่าจะมีคนท าด้วยหรือไม่ 
มีบทบาทในการติดตามเสริมพลัง เมื่อท าแล้วพร้อมที่จะแชร์แบ่งปันช่วยเหลือให้ผู้ที่อยาก
ท าตาม โดยการร่วมกิจกรรม ตามกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม  

 ทีมองค์กร/หน่วยงาน หมายถึง คณะท างาน กลุ่มจิตอาสาในองค์กร และชุมชน ที่ร่วมกัน
ท ากิจกรรมความดี เพ่ือขับเคลื่อน “ปัญหาที่อยากแก้  ความดีที่อยากท า” หรือการ
พัฒนาคุณธรรมระดับพ้ืนที่ ด้วยเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น ธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้าน ระดับบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน  

 ทีมองค์กร/หน่วยงาน ระดับต าบล หมายถึงทีมงานระดับต าบลที่น าความดีเล็ก ๆ มา
แก้ไข “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ระดับต าบล  (ถ้ามี)  

 ทีมระดับอ าเภอ หมายถึงทีมงานระดับอ าเภอ ที่น าความดีเล็ก ๆ มาแก้ไข “ปัญหาที่อยาก
แก ้ความดีที่อยากท า” ระดับอ าเภอ (อ าเภอคุณธรรม)  

 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
 

กระบวนการติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม เป็นการติดตามที่ไม่เร่งรัดความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด แต่เป็นการติดตามการด าเนินการ “กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม” ติดตามการค้นหาต้นทุนความ
ดี (ใคร,หน่วยงานใหน,เรื่องอะไร) ติดตามการเปิดพ้ืนที่ให้ความดีเล็กๆ ได้มีการน าเสนอให้กับผู้บริหารและ 
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจขับเคลื่อนโครงการ (ใครเข้าร่วม , ที่ใหน ,เมื่อไหร่ , ผลหลังจากการเปิดพ้ืนที่
แล้วใครได้รู้อะไรเพ่ิมเติมบ้าง) ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กล่าว “ชม” ความดี ที่ได้รับจากการเปิด
พ้ืนที่/เยี่ยมชม  “แชร์” ความดี “ช่วย” ในจุดที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องช่วยได้ “เชื่อม” จัดให้มีการ
ประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนโครงการ  

 
 
 
กระบวนการสรุปประเมินผลการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ควรมีการสรุปตาม

แผนงานโครงการปกติของหน่วยงาน โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและคัดเลือกชุมชน องค์กร 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  การติดตามผล
ความก้าวหน้าตามประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (กรณีที่เป็นโครงการด้าน
คุณธรรมที่ส าคัญ  หากมีการสรุปเชิงปัญหาอุปสรรค ควรสรุปด้วยว่าจะมีการ “ช่วย” หรือ “เชื่อม” 
อย่างไรจากกลไกแต่ละระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ควรงดเว้นการต าหนิทุกกรณี 

“จัดให้มีการน าเสนอผลงาน ผ่านตลาดนัดความดี หรือสมัชชา

คุณธรรม ในแต่ละปี  เน้นให้สะท้อนความคิดในแง่มุม  

“ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” เพื่อขยายผลความดี” 

22 



 

 
 

คณะอนกุรรมการ
สง่เสริมคณุธรรมฯ 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเครือข่าย 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเครือข่าย 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเครือข่าย 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเครือข่าย 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานเลขาฯ 

ระดบัจงัหวดั 

คณะท างานวิชาการ
คณุธรรม 

ระดบัจงัหวดั 

 
โครงสร้างการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
 

ระดับจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับอ าเภอ 

 
 
 

คณะกรรมการ
สง่เสริมคณุธรรมฯ 

ระดบัอ าเภอ 

ภาคีเครือขา่ย
คณุธรรม 

ระดบัอ าเภอ 

สว่นราชการ 
คณุธรรม 

ระดบัอ าเภอ 

ท้องที่ 
คณุธรรม 

ระดบัอ าเภอ 

ท้องถ่ิน 
คณุธรรม 

ระดบัอ าเภอ 

คณะท างานเลขาฯ 

ระดบัอ าเภอ 

คณะท างานแผน/
วิชาการคณุธรรม 

ระดบัอ าเภอ 
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ระดับต าบล 

 
 
 

ระดับองค์กร/หน่วยงาน/กลุ่มบุคคล 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สง่เสริมคณุธรรมฯ 

ระดบัต าบล 

ภาคีเครือขา่ย
คณุธรรม 

ระดบัต าบล 

สว่นราชการ 
คณุธรรม 

ระดบัต าบล 

ท้องท่ี 
คณุธรรม 

ระดบัต าบล 

คณะท างานเลขาฯ 

ระดบัต าบล 

คณะท างานวิชาการ
คณุธรรม 

ระดบัต าบล 

คณะท างานสง่เสริม
คณุธรรมฯ 

ระดบัองค์กร 

กลุม่สนใจ 

ระดบัองค์กร 

กลุม่สนใจ 

ระดบัองค์กร 

กลุม่สนใจ 

ระดบัองค์กร 

กลุม่สนใจ 

ระดบัองค์กร 

คณะเลขาฯ 

ระดบัองค์กร 

คณะวิชาการ
คณุธรรม 

ระดบัองค์กร 
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ปัจจัยส าคัญ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

๑.การมีบุคคลคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
จังหวัดทุกจังหวัดย่อมจะมีคนดี องค์กรที่ดี ที่มุ่งมั่นด าเนินการในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่

ในพ้ืนที่ หรือนอกพ้ืนที่ และเข้ามามีบทบาทส าคัญในบ้านเกิดตนเอง คนเหล่านี้ เราต้องมีแมวมองสืบเสาะ 
และด าเนินการถักทอ  เชื่อมร้อยพลัง โดยให้ทุกพลัง เป็นคนที่มีบทบาทส าคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่
สูญเสียสถานะ และบทบาททางสังคมใดๆ หากบุคคลเหล่านี้  ท างานร่วมกันได้ ย่อมมีพลังต่อการ
เปลี่ยนแปลง   

๒. การมีกลุ่มเครือข่ายที่พร้อมท าเรื่องคุณธรรมเป็นต้นทุน อาทิ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  
เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน และเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายจิตอาสา ชมรม  
สมาคมก านันผู้ใหญ่บ้าน สโมสรโรตารี เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด ต้องอาศัย
แรงของเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดนั้นๆ มากกว่าโครงสร้างของส่วนราชการเท่านั้น   

๓. การขับเคลื่อนคุณธรรม  เริ่มจากฐานราก 
 เริ่มต้นจากการเป็นจังหวัดคุณธรรม ควรเริ่มต้นจากประชาชนฐานราก หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัด  
ที่ได้มองเห็นสถานการณ์ปัญหาบ้านเมือง และแนวโน้มในอนาคต โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาที่อยากแก้ 
และความดีที่อยากท า หรือได้ลงมือแล้ว แต่ยังขาดพลังทางนโยบายสนับสนุน การมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหัวหน้าส่วนราชการให้การสนับสนุน ติดตามประเมินผล สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะส าคัญของการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด ที่เป็นปัจจัยของความส าเร็จ คือ ภาครัฐให้ความเห็นชอบ และภาคเครือข่าย
ร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี   

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด 
 เพราะ ปัญหาด้านคุณธรรมเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง และเป็นวาระที่ประชาชน 
และเครือข่ายต่างๆ ให้ความสนใจ ดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มีบทบาทถือธงน า  จึงมีความส าคัญต่อการสร้างขวัญก าลังใจ ของเครือข่าย
ต่างๆ อย่างยิ่ง   

๕. การประสานพลังเครือข่าย คือ มีการประสานเชื่อมโยงให้เกิดการรู้จัก สร้างความคุ้นเคยและ
ผูกความสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมาย ทิศทางร่วมกัน ช่วยเหลือกันเมื่อลงมือปฏิบัติ ต้องให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุน ชื่นชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ การท าความดีทุกรูปแบบ ไม่ต าหนิกัน ขยายผล สื่อสาร ให้เกิดการ
รับรู้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันต่อสาธารณะ    
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สิ่งท่ีควรท า และไม่ควรท า ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

 เป้าหมายสุดท้ายของการท าเรื่องคุณธรรม คือ ความสุข  ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  หากท า
แล้ว รู้สึกเป็นทุกข์ ไม่สบายใจ คนก็จะไม่อยากท า ไม่อยากเข้าร่วม ต้องท าให้เป็นเรื่องสนุก แต่ท า
อย่างจริงจัง แข็งขัน และบันเทิง  

 ความดี มีมากมายในทุกพ้ืนที่  ในจังหวัด  แต่ยังขาดการถักทอ  เชื่อมร้อย  เป็นพลัง ต้องสร้าง
พ้ืนที่กลางเพ่ือการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลักดันไปสู่จุดหมายร่วมให้ได้   

 ท างานด้านคุณธรรมความดี ต้องไม่ติดดี  ไม่ยึดติดหัวโขน  ไม่คิดว่าเราดีกว่าคนอ่ืน คนอ่ืนไม่ดี
เท่าเรา หรือเรายังไม่ดีพอเท่าเขา ต้องรู้สึกมีใจปราถนาอยากท าดี  

 การขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายคุณธรรม พึงระลึกไว้ว่า ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร ไม่มีใครเป็นนาย
ใคร ไม่มีใครสั่งการใครได้ ต้องเน้นการท างานด้วยใจ ไม่มีการใช้อ านาจบังคับ  

 การท าความดี พึงระลึกเสมอว่า ต้องมีการสื่อสารต่อเนื่องบ่อยๆ ท าให้ตระหนัก และทุกคนเห็น
คุณค่าเรื่องความดีงาม    

 ความส าเร็จของการท าเรื่องคุณธรรม คือ ได้ความสุข  ไม่มุ่งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ แต่อาจวัดผลได้
จากการที่ทุกข์ลดลง และความดีงามเพ่ิมขึ้น เม่ือใดที่เห็นความส าเร็จ ให้น าความส าเร็จนั้น มา
ชื่นชมด้วยกัน ให้เป็นความส าเร็จร่วม ไม่ยกมาอวดอ้าง เป็นของตนเองแต่ผู้เดียว  

 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ความส าคัญอยู่ที่เครือข่ายและประชาชน ไม่ได้อยู่ที่โครงสร้าง
อ านาจ หรือรอแต่ค าสั่งการของผู้ว่าราชการแต่เพียงผู้เดียว  แต่ควรใช้โครงสร้างอ านาจเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่าง แต่ไม่ติดยึด  
 

บทบาทของศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
ศูนย์คุณธรรม มีนโยบายส่งเสริมเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่เน้นตามความสมัครใจ และความ

พร้อมของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัด  ควบคู่กับการประเมินสถานการณ์ต้นทุน ศักยภาพ โอกาส และปัจจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยมีบทบาทภารกิจ ดังนี้  

 ด้านการประสานเชื่อมโยง 
o เชื่อมโยงแกนน าผู้ก่อการดี ในทุกภาคส่วนของสังคม  
o ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๕ กระทรวงหลัก ใน

คณะกร รมกา รส่ ง เ ส ริ ม คุณธ ร รมแห่ ง ช าติ  ป ร ะกอบ ไปด้ ว ย  ก ร ะทร ว งมหาด ไท ย  
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงวัฒนธรรม  

o เชื่อมโยงและสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม องค์กรคุณธรรมของเครือข่ายด้าน
คุณธรรมความดีทุกภาคส่วน 
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 ด้านองค์ความรู้และนวัตกรรม 
o สนับสนุนการวิจัย และการประเมินสถานการณ์คุณธรรม จัดท าข้อมูลองค์ความรู้/องค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ 
o พัฒนาศักยภาพแกนน า วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้ครอบคลุมหลากหลาย ในทุกพ้ืนที่  
o ร่วมออกแบบการท างาน เชื่อมโยงแผนงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนงานจังหวัด

คุณธรรม 
o สนับสนุนองค์ความรู้ การเรียนรู้ และการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติภายในจังหวัดและระหว่าง

จงัหวัดอย่างเหมาะสม 

 ด้านการสื่อสารและขยายผลต่อสาธารณะ 
o สนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด หรืองานตลาดนัดความดี ในระดับจังหวัด  
o การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ เข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  
o การสื่อสารสาธารณะ ผลงานของจังหวัดน าร่องทุกช่องทาง  

 
ทั้งนี้ การสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ ตามบทบาทข้างต้นเป็นไปตามความพร้อมของ    

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในแต่ละปี โดยศูนย์คุณธรรม พร้อมให้การสนับสนุนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างจังหวัดหรือพ้ืนที่ต่างๆ และพร้อมให้ค าปรึกษา เติมเต็มความรู้ และช่วยสร้างแรง
ให้กับจังหวัดขยายผลอ่ืนๆ ที่สนใจด าเนินการ  
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
๑. ยงจิรายุ อุปเสน  “บทเรียนการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม”   เอกสารคู่มือเพ่ือการส่งเสริมจังหวัด

คุณธรรมน าร่อง ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๒. 
๒. รายงานการประเมินผลการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมน าร่อง   โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
๓. เอกสารประกอบการบรรยาย  จังหวัดพิจิตรคุณธรรม  ทพ.ไพรัช  กาวประเสริฐ    คณะท างาน

ขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรคุณธรรม. 
๔. เอกสารประกอบการบรรยายอ าเภอคุณธรรม  นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร. 
๕. คู่มือขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี  นายเสรี  ศรีหะไตร  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์.  
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(ร่าง)แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  

จังหวัดเชียงราย 
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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
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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

31 



 
 

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  
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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 
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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  
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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   

36 



 
 

 
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    
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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  
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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 
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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       
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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  
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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    

  

43 



 
 

 
  

44 



 
 

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) ,  
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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    
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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   
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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 
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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 
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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 
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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
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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 
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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   
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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 
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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
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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 

 
  

56 



 
 

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 
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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 
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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
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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  
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- 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 
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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 
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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    
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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) 
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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   
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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  
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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 
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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 
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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  
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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
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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  
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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    
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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  
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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    
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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) 
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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  
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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   

77 



รายงานการวิจัย (ระยะท่ี 3) 

ชื่อเรื่อง  :  การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุน  

   กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม 

ผู้วิจัย  :  ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ, ดร.ภรณี  แก้วบวร และ ผศ.ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง 

สถาบัน  :  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

แหล่งทุน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัด ที่มีกระบวนการเชิงวิชาการ และมีการเชื่อมโยง

บูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่าย

องค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน 

และเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นการรวมตัวที่เข้มแข็งมีพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่

ละเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวคิด “จังหวัดคุณธรรม” อันเป็นแนวคิดการขับเคลื่อน

คุณธรรมโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

เห็นพ้องในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดย

ใช้วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง

ในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มเครือข่ายองค์กร  การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

ในพ้ืนที่ ตลอดจนการถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพ้ืนที่ต้นแบบ  เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะหน่วยงานด้าน

วิชาการจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ

จังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรมและความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

2) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่ จังหวัด
เชียงราย  
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3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1) การศึกษาสภาวการณ์ ปรากฏการณ์ด้านคุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวก
และทางลบในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ จ าแนกเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้อ ง 
ทางด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมอ่ืน ๆ  ในช่วงที่ผ่านมา (ภายใน 3 ปี) 
 2) การรวบรวมจัดท าระบบข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ในส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้  
 - ระดับของข้อมูล (บุคคล องค์กร เครือข่าย)  
 - แรงบันดาลใจในการด าเนินงาน (สภาพปัญหา หรือเพ่ือการพัฒนา)  
 - รูปแบบกิจกรรม / โครงการ  
 - รูปแบบของกลุ่มเป้าหมาย  
 - รูปแบบของผลผลิต ผลลัพธ์  
 - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 - แหล่งที่ตั้งและการติดต่อเครือข่าย 
          เป็นต้น 
 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 200 วัน  
 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ 
 1) พ้ืนที่ด าเนินงาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงราย 
 2) กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร แกนน า บุคลากร สมาชิกของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร   
            ชุมชนในเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 6 กลุ่ม ได้แก่  
   1.  เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  
   2.  เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  
   3.  เครือข่ายองค์กรการศึกษา  
   4.  เครือข่ายองค์กรทางศาสนา  
   5.  เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  
   6.  เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน ฯลฯ) 
  ทั้งนีโ้ดยครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้ง 13 เครือข่าย ได้แก่   
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1) เครือข่ายด้านศาสนา  
2) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม  
3) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม  
4) เครือข่ายเด็กและเยาวชน  
5) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม  
6) เครือข่ายศิลปะ-วัฒนธรรม  
7) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม  
8) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 
9)  เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม  
10)  เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
11)  เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม  
12)  เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม 
13)  เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 

  โดยมีกลุ่มเป้าหมายรองได้แก่ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง / เก็บข้อมูล 

 โครงการวิจัยนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่เผยแพร่แล้ว เช่น ข่าว สถิติ และการขอข้อมูลจาก
เครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560–พ.ศ.2562) โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม  
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
ทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม 
โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สนับสนุนกระบวนการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมด้วยการน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็นโมเดลคุณธรรม โดยใช้กรอบแนวคิดของปิแอร์ 
บูดิเยอ (Pierre Bourdieu) เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม และแนวคิดของอันโตนิโอแกรมซี่ (Antonio Gramsci)  
เกี่ยวกับการสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน 
 
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2  
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 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่เผยแพร่แล้วเช่น ข่าว สถิติ และการขอข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 
ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเก่ียวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 
  จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย และข้อมูลจากข่าวเด่นรายสัปดาห์  ย้อนหลัง 
จากแหล่งข่าวออนไลน์ (ระหว่างเดือน มกราคม2560– ธันวาคม2563) จ านวน 47 แหล่งข่าว จากเนื้อหาข่าว
ทั้งหมด จ านวน 499 ข่าว และมีการน าข้อมูลมาสังเคราะห์ และจ าแนกออกเป็นประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2561) สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด
เชียงรายที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 จ านวน 499 สถานการณ์ พบว่ามี
สถานการณ์คุณธรรมด้านดีมากกว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านที่ไม่ดี กล่าวคือ สถานการณ์คุณธรรมด้านดีมี
จ านวนทั้งหมด 275 สถานการณ์ และสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดี จ านวน 224 สถานการณ์ (คิดเป็น 
55.11% ต่อ 44.89%)   
 เมื่อพิจารณาสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายที่ได้จากการรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้นจ านวน 499 เหตุการณ์ ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยจ าแนกเป็นราย
ด้าน ได้แก่ 1) พอเพียง 2) วินัย 3) สุจริต และ4) จิตอาสา พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2562 มีการน าเสนอข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายในด้านสุจริตจ านวนมากที่สุด คือ 221 สถานการณ์ (44.28%) โดย
จ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 21 สถานการณ์ (9.50%) และข้อมูลสถานการณ์
ด้านลบจ านวน 200 สถานการณ์ (90.49%)  ด้านจิตอาสามีการน าเสนอในจ านวนที่รองลงมา คือ 215 
สถานการณ์ (43.08%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 214 สถานการณ์ 
(99.53%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 1 สถานการณ์ (0.46%) ส่วนข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้าน
วินัยมีการน าเสนอในจ านวนน้อย กล่าวคือมีเพียง 57 สถานการณ์ (11.42%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 34 สถานการณ์ (59.64%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 23 
สถานการณ ์(40.35%) และสถานการณ์คุณธรรมด้านพอเพียงมีจ านวนที่น้อยที่สุดเพียง 6 เหตุการณ์ (1.20%) 
โดยเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกทั้งสิ้น จ านวน 6 สถานการณ ์(100%)  
 และเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม พบว่ามีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
สถานการณ์คุณธรรมของเครือข่ายภาคประชาสังคมมากที่สุด จ านวน 260 สถานการณ์( 52.10%) โดยจ าแนก
เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 62 สถานการณ์ (23.84%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบ
จ านวน 198  สถานการณ์ (76.15%) รองลงมาคือเครือข่ายองค์กรภาครัฐ จ านวน 190 สถานการณ์ 
(38.07%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 176 สถานการณ์ (92.63%) และ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 14 สถานการณ์ (7.36%) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน จ านวน 25 
สถานการณ์ (5.01%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 21 สถานการณ์ 
(84.00%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 4 สถานการณ์ (16.00%) เครือข่ายองค์กรการศึกษา จ านวน 
18 สถานการณ์ ( 3.60%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 12 สถานการณ์ 
(66.66%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 6 สถานการณ์ (33.33%) เครือข่ายองค์กรทางศาสนา 
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จ านวน 5 สถานการณ์ ( 1.00%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 3 
สถานการณ์ (60.00%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 2 สถานการณ์ (40.00%)  และเครือข่ายองค์กร
สื่อมวลชน จ านวน 1 สถานการณ์ ( 0.20%) โดยเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 1 
สถานการณ์ (100%) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจาก
เอกสารที่เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560-2562 
ตารางท่ี1: ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560-2562 

ล าดับ เครือข่าย 

สถานการณ์ด้านบวก สถานการณ์ด้านลบ รวม 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

1 องค์กรภาครัฐ 176 92.63 14 7.36 190 38.07 

2 องค์กรภาคเอกชนธุรกิจ 21 84 4 16 25 5.01 

3 องค์องภาคการศึกษา 12 66.66 6 33.33 18 3.60 

4 องค์กรศาสนา 3 60 2 40 5 1.00 

5 องค์กรสื่อมวลชน 1 100 0 0 1 0.20 

6 ภาคประชาสังคม 62 23.84 198 76.15 260 52.10% 

รวม 275 55.11 224 44.88 499 100 

 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล 
องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ประกอบ
ไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา 4) 
เครือข่ายองค์กรทางศาสนา 5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  และ6) เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน 
ครอบครัว และเด็กและเยาวชน ฯลฯ) โดยการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
(ทั้งในรูปแบบ online และ offline)  และ 2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทั้งในรูปแบบ 
online และ offline) ปรากฏผลดังนี้  
 

1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ปรากฏผลดังนี้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 302 คน จ าแนกเป็นเพศหญิง 61.60% เพศชาย 

35.80%  และเพศทางเลือก 2.60%  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุช่วง 46-60 ปีมากที่สุด คิดเป็น 28.10% มี

อายุช่วง 36-45 ปี 27.50% มีอายุช่วง 26-35 ปี 20.50 % และมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 6.30% ทางด้านการศึกษา

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยคิดเป็น 51.70% ระดับปริญญาโท 

23.20 % ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11.60% ระดับปริญญาเอก 5.65%  ระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 4.30% และระดับประถมศึกษา 3.60%  ทางด้านอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ที่มีอาชีพ

ข้าราชการมากที่สุด กล่าวคือมีจ านวน 23.80%  รองลงมาได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ 19.20%  พนักงานของรัฐ 

15.90% เกษตรกร 14.60% นักศึกษา 7.00% พนักงานเอกชน 5.30% ลูกจ้างชั่วคราว 4.60% ลูกจ้างประจ า 

3.00% นักเรียน และ พระภิกษุ มีจ านวนเท่ากัน คือ 0.70%  และอาชีพอ่ืน ๆ อีก 5.90% ในด้านประเภทของ

หน่วยงานหรือองคก์รของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรภาครัฐ

มากที่สุด คิดเป็น 29.70% รองลงมาเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 27.70% เครือข่ายองค์กรการศึกษา 

27.30% เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 10.70% องค์กรสื่อมวลชน 2.00% องค์กรศาสนา 1.70% 

เครือข่ายองค์กรส่วนสื่อสารคุณธรรม 0.70% และไม่ระบุประเภทของหน่วยงานหรือองค์กรจ านวน 0.20%  

2) ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ 

พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ปรากฏผลดังนี้    

  2.1 คุณธรรมด้านความพอเพียง  
       จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความพอเพียงในพฤติกรรมการกิน / ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ และการออมใน
ระดับพอประมาณโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 137 คน (45.36% ) 
รองลงมาคือมีการค านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมก่อนประโยชน์ที่ตนจะได้รับเสมอในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 
34 คน (11.20%)  มีเหตุมีผลใช้ความรู้เพ่ือวางแผนการใช้ทรัพยากรของตนเองให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต
อย่างรอบคอบรอบด้าน และค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 19 คน (6.29%) มี
ภูมิคุ้มกันทางการใช้จ่ายที่ดี เช่น การท าบัญชีรายจ่ายให้สมดุลกับรายรับ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ในชีวิตในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 15 คน (4.96 %) 
 
  2.2 คุณธรรมด้านความมีวินัย 
       จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความมีวินัยในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมในระดับ
สม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 213 คน (70.52%)  รองลงมาคือการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและไม่ยอมให้ใครละเมิด
สิทธิของตนในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 202 คน (66.88%)  การให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงขององค์กรสังคมโดยสมัครใจในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 196 คน (64.90%) 
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และการยึดประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 154 คน 
(50.99%) 
 
  2.3 คุณธรรมด้านความสุจริต 
       จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความสุจริตด้วยการมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการรักษาความจริง 
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 216 คน (71.52 %) รองลงมาคือการไม่
สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 175 คน  
(57.94%) การใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติในระดับสม่ าเสมอ 
จ านวน 174 คน (57.61%) และการขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม และมีธรรมาภิบาลด้วยการพูด  การกระท า 
และการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 153 คน (50.66%)   
 
  2.4 คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 
                          จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความมีจิตอาสาด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณใน
ระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน  212 คน (70.19%) รองลงมาคือการไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูล
สังคมและผู้คนในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 152 คน (50.33 %) การท าความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรต่อคน/
สังคม โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 151 คน (50.00%) การให้และเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือท าด้วยความรัก ความสามัคคีในระดับสม่ าเสมอ จ านวน 123 คน (40.72%) 
 
  3) ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ปรากฏผลดังนี้   
       3.1 คุณธรรมด้านความพอเพียง 
       จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ด้านความพอเพียง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงาน
ของตนมีคุณธรรมด้านความพอเพียงในการมีความพอประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงาน / 
กิจกรรม / โครงการ และการมีเหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการใน
อัตราส่วนเท่า ๆ กัน จ านวน 157 คน (52.00%) รองลงมาคือ การมีความประหยัดในการใช้สอยทรัพยากรเพ่ือ
การด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ จ านวน 146 คน (48.30%) และการมีความพร้อมในการตัดสินใจ
เลือกใช้ทรัพยากรเมื่อได้รับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จ านวน 141 คน (46.70%) 
 
 
  3.2 คุณธรรมด้านความมีวินัย 
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        จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ด้านความมีวินัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของ
ตนมีคุณธรรมด้านความมีวินัยเกี่ยวกับการมีความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเสมอภาค 
มากที่สุด จ านวน 214 คน (70.90%) รองลงมาคือมีการรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดของหน่วยงาน / 
องค์กร จ านวน 149 คน (49.30 %)  มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน จ านวน 139 คน (46.00%) และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความ
ขยันหมั่นเพียร  จ านวน 114 คน (37.75%) 
 
  3.3 คุณธรรมด้านความสุจริต 
  จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน
ในจังหวัดเชียงราย ด้านความสุจริต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตน 
มีคุณธรรมด้านความสุจริตในการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน / องค์กรของตนเอง และ
หน่วยงาน องค์กรอ่ืนมากที่สุด  จ านวน 202 คน (66.90%) รองลงมาคือการมีความโปร่งใสและยุติธรรม ไม่ 
คดโกงใคร ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน จ านวน 178 คน (58.95%)  มีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมตามหลัก
ศาสนา หรือวัฒนธรรม จ านวน 141 คน (46.70%) และมีความจริงใจในการติดต่อประสานงานของบุคลากร
ทุกภาคส่วน จ านวน 137 คน (45.40%) 
 
  3.4 คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 
   จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย ด้านความมีจิตอาสา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงาน
ของตนมีคุณธรรมด้านความมีจิตอาสาในลักษณะของการที่หน่วยงาน/องค์กรส่งเสริมให้มีโครงการเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์มากที่สุด จ านวน 163 คน (54.00 %) รองลงมาคือการที่หน่วยงาน/องค์กรมีนโยบาย
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามัคคีมีจิตอาสา จ านวน 160 คน (53.00%) หน่วยงาน/องค์กรมีนโยบายที่แสดง
ถึงความมีน้ าใจไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง จ านวน  คน 153 คน (50.70%) และหน่วยงาน/องค์กรมี
ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 148 คน (49.00%) 
 
  4) ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ใน 4 ประเด็น 
ได้แก่  4.1) ความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่ละด้าน  4.2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นของชาว
จังหวัดเชียงราย  และ 4.3) คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุด ปรากฏผลดังนี้ 
 
       4.1 ความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่ละด้านของชาวจังหวัดเชียงราย   
       1) คุณธรรมด้านความพอเพียง 
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                 จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคมใน
จังหวัดเชียงราย ด้านความพอเพียง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมี
ความโดดเด่นในด้านความพร้อมในการรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็น 36.40%  
รองลงมาคือความพอประมาณ 4.10% ความประหยัดอดออม 13.90% ความมีเหตุผล 14.60% และอ่ืน ๆ 
1.00%   
 
        2) คุณธรรมด้านความมีวินัย 
            จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคม 
ในจังหวัดเชียงราย ด้านความมีวินัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมี
ความโดดเด่นในด้านความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมาย จ านวน 54.60% รองลงมา ได้แก่               
ความขยันหมั่นเพียร 20.20% ความสะอาด 12.30 % ความกระตือรือร้น 11.30%  อ่ืน ๆ 1.60% 
 
        3) คุณธรรมด้านความสุจริต 
                 จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคม 
ในจังหวัดเชียงราย ด้านความสุจริต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงราย 
มี      ความโดดเด่นในด้านความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรม 34.40% รองลงมาคือความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต่อผู้ อ่ืน 29.80% ความไม่คดโกงใคร ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน 18.20% ความจริงใจ 
16.20% และอ่ืน ๆ 1.40%   
 
          4) คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 
            จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคม 
ในจังหวัดเชียงราย ด้านความมีจิตอาสา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงราย 
มีความโดดเด่นในด้านความสามัคคีมีจิตอาสา 35.40%  รองลงมา ได้แก่ ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 31.50% ความมีน้ าใจไม่เห็นแก่ตัว 22.50% ความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ า 10.30% และอ่ืน ๆ 0.30% 
 
  4.2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดเชียงราย   
        จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคมในจังหวัด
เชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีคุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นใน
ด้านความพอเพียงมากที่สุด คิดเป็น 27.50% รองลงมาได้แก่ ความเมตตากรุณา 19.50% ความกตัญญู      
ด้านความเสียสละและความรับผิดชอบมีจ านวนเท่ากันคือ 8.90% ความขยันหมั่นเพียร 7.60 % ความมีวินัย 
6.00% ความอดทนอดกลั้น 5.00% ความซื่อสัตย์ซื่อตรง 4.30% และความมีสติ 0.30% 
 
  4.3) คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังมากท่ีสุด 
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              จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคมในจังหวัด
เชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรมในด้านความมีวินัยให้แก่
ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด 26.50%  รองลงมาได้แก่ ความรับผิดชอบ 22.50% ความซื่อสัตย์
ซื่อตรง 10.60% ความพอเพียงและความมีสติในจ านวนเท่ากัน คือ 10.30% ความเสียสละ 7.90% ความ
กตัญญูกตเวที 2.30% ความเมตตากรุณา 1.70% ความขยันหมั่นเพียร 4.60% และความอดทนอดกลั้น 
3.30% 
 
  2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่าย  
     จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีการสัมภาษณ์และ
การเสวนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้แทนเครือข่าย จ านวน 6 เครือข่ายหลัก แบ่งเป็นเครือข่ายย่อย 
13 เครือข่าย เครือข่ายละ 2 คน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 60 คน เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  โดยรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ     
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 2) สถานการณ์/
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข และ3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีที่ต้องการให้เกิดข้ึน  สรุปผลได้ดังนี้   

1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร  
องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง ๆ โดย

ส่วนใหญ่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น โครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โครงการ    
ผืนผ้าแห่งศรัทธา  โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  โครงการ Green Tourism Network  โครงการ
ก่อตั้งโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา โรงเรียนชาวนามหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการจิตศึกษา โครงการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ของเครือข่ายย่อยกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มรวมพลังเพ่ือพ่อของแผ่นดิน ชมรมนักประชาสัมพันธ์
และสื่อมวลชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นต้น   

2) สถานการณ์/ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
        องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีทรรศนะเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาด้าน
คุณธรรม/จริยธรรมของจังหวัดเชียงรายที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไข จ าแนกเป็นประเด็นหลัก ได้ 3 ประเด็น 
ดังนี้  
   1) ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เช่น การไม่สามารถบริหาร
จัดการเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอบ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกินความ
จ าเป็น การขาดส านึกรักในท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการกระท าความผิด
ต่าง ๆ เป็นต้น    
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   2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์  เช่น การเผาป่า ไร่นา    
การทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นระเบียบ การขาดความรู้ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ การขาดความส านึกและความรู้ใน
การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์/เครื่องจักรอันจะส่งผลต่ออากาศและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
   3) ปัญหา/สถานการณ์ด้านการรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การไม่เคารพ
กฎจราจร การไม่ตรงต่อเวลา การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เป็นต้น   

3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีที่ต้องการให้เกิดข้ึน   
        เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในคุณธรรมด้านความพอเพียง จิตอาสา และ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคุณธรรมด้านอ่ืน  ๆ ตามมาเพ่ือก้าวเข้าสู่
คุณลักษณะของจังหวัดคุณธรรมได้ หากแต่จะต้องเริ่มจากการท างานอย่างเป็นระบบ และเป็นเครือข่าย ซึ่ง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถด าเนินการแต่เพียงล าพัง และต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นหลัก โดยองค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีทรรศนะเก่ียวกับสถานการณ์คุณธรรม/ความ
ดีที่ต้องการให้เกิดข้ึน ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
         1) การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจสู่ชุมชน แสดงประโยชน์ให้เห็นในเชิงประจักษ์   
         2) พัฒนาต้นแบบ ซึ่งกลุ่มต้นเป็นกลุ่มน าร่องที่พัฒนาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ด้วย
การบูรณาการจากศักยภาพของตนเอง มีการวางแผน ก าหนดรูปแบบ วางกรอบเงื่อนไข และมีกรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการตอบโจทย์ผลสัมฤทธิ์ โดยต้นแบบนี้จะเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่า การสร้างคุณธรรม  
ไม่ว่าด้านใดก็ตาม สามารถเกิดข้ึนได้จริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
          3) การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน เมื่อมีต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ จะต้องมีกลุ่ม
ท างานที่เป็นรูปธรรมในลักษณะเครือข่ายการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมโดยเน้นการท างานที่จริงจัง มีขั้นตอน 
และมีการประเมินผลในช่วงท้าย เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมให้ได้มากท่ีสุด       
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

 ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริม ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของ

จังหวัดเชียงราย ปรากฏผล ดังนี้  

 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย จ าแนก

เป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  1.1  ควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง ผ่านทั้ง online หรือ offline โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความมีคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม 

  1.2  ควรน าความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติด้านคุณธรรมต่าง ๆ สอดแทรกเข้าไปใน

กิจกรรม/งานประเพณีท่ีจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
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  1.3 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารในทุกระดับมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

  1.4 ควรควรปลูกฝังให้ประชากรเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองโดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม เช่น การเผาป่า การค้าขายยาเสพติด เคารพกฎและกติกาของสังคม การปฏิบัติ

ตามเครื่องหมายจราจร การปฏิบัติตามกฎและกติกาขององค์กร อย่างเคร่งครัด 

  1.5 ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมในสถานศึกษาในทุกระดับให้มากที่สุดและท าอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังให้มีจิตส านึกด้านคุณธรรมตั้งแต่วัยเรียน 

 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

จ าแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  2.1 การรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม  
  2.2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน 
  2.3 การมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   

 จากสถานการณ์คุณธรรมที่ส่งผลกระทบทางสังคมของจังหวัดเชียงรายดังที่ได้น าเสนอมาข้างต้นจะ
เป็นข้อมูลอันน าไปสู่การสร้างโมเดลคุณธรรมซึ่งจะเป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สนับสนุนกระบวนการทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมด้วยการน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็น
โมเดลคุณธรรม โดยใช้กรอบแนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอ (Pierre Bourdieu) เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม และ
แนวคิดของอันโตนิโอแกรมซี่ (Antonio Gramsci)  เกี่ยวกับการสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน
ต่อไป   
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ประกาศเจตนารมณ์  

ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม 

ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ องค์กรเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

 
 

     เราภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ

ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย ไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกของ

องค์กร ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ดังนี้ 

๑. เราจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ์การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยจะเน้น  “การระเบิดจากภายใน”   
ด้วยการมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร หรือชุมชนของตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม  

๒. เราจะร่วมกันสื่อสาร รณรงค์ และขับเคลื่อนเป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรมใน
จังหวัดเชียงรายทีไ่ด้เห็นชอบร่วมกัน อันได้แก่ “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” ให้
ครอบคลุมองค์กรเครือข่ายทางสังคม ทุกเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด โดยการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของจังหวัด และจะด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมเป้าหมายต่อไป  

๓. เราจะร่วมกันค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร  ชุมชน ที่มีแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง  หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับ
สังคม ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

๔. เราจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนน า บุคลากร ที่ท า
หน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
                       

 ประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างจังหวัดเชียงราย กับองค์กรเครือข่ายทางสังคม 

๑๓ เครือข่าย ทั้งนี้ เราจะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามประกาศ

เจตนารมณ์ความร่วมมือฉบับนี้ จึงได้ร่วมกันลงนามไว้เป็นหลักฐาน     
 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
ลงชื่อ………………………………………… 
         (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
    วันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

   
 ลงชื่อ  ……………………………………………….. 

 (รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี) 
  ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
         วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

    
ลงชื่อ  …………………………………………… 
         (นางจิตรา  สิทธนานุวฒัน์)        
          วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย    
     วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

90 



 
 

ประกาศเจตนารมณ์  

ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม 

ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ องค์กรเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

 
 

     เราภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทุกภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ

ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย ไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดยจะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกของ

องค์กร ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ดังนี้ 

๑. เราจะร่วมกันส่งเสริม พัฒนา หน่วยงาน องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ์การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยจะเน้น  “การระเบิดจากภายใน”   
ด้วยการมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร หรือชุมชนของตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม  

๒. เราจะร่วมกันสื่อสาร รณรงค์ และขับเคลื่อนเป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรมใน
จังหวัดเชียงรายทีไ่ด้เห็นชอบร่วมกัน อันได้แก่ “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” ให้
ครอบคลุมองค์กรเครือข่ายทางสังคม ทุกเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด โดยการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของจังหวัด และจะด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมเป้าหมายต่อไป  
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ลงชื่อ…………………………………………… 
               (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
             ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงราย 
          วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

    ลงชื่อ  ……………………………………………….. 
                       (………………………………….…) 
             หน่วยงาน …………………………………………... 
               วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 



เครือขา่ยส่วนราชการคุณธรรม

๑ เรือนจ ำกลำงจังหวัดเชียงรำย
๒ เรือนจ ำอ ำเภอเทิง
๓ แขวงทำงหลวงเชียงรำยที ่๒
๔ โครงกำรชลประทำนเชียงรำย
๕ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงรำย
๖ คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดเชียงรำย
๗ คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัดเชียงรำย

๘ ด่ำนศุลกำกรเชียงของ
๙ ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดเชียงรำย

๑๐ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรำย
๑๑ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเชียงรำย
๑๒ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่จังหวัดเชียงรำย
๑๓ ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำเขต ๑ (เชียงรำย)
๑๔ ศูนย์พัฒนำและสงเครำะห์ชำวเขำจังหวัดเชียงรำย
๑๕ ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพืน้ทีสู่งจังหวัดเชียงรำย
๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๒ (เชียงรำย)
๑๗ ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงรำย
๑๘ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรเชียงรำย (เกษตรทีสู่ง)
๑๙ สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
๒๐ สถำนีต ำรวจภูธรแม่จัน
๒๑ สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงรำย
๒๒ สถำนีพัฒนำทีดิ่นเชียงรำย
๒๓ สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนนำนำชำติเชียงแสน
๒๔ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย
๒๕ ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงรำย
๒๖ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงรำย
๒๗ ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงรำย
๒๘ ส ำนักงำนจังหวัดเชียงรำย
๒๙ ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำจังหวัดเชียงรำย
๓๐ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย
๓๑ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงรำย
๓๒ ส ำนักงำนท่องเทีย่วและกีฬำจังหวัดเชียงรำย
๓๓ ส ำนักงำนทีดิ่นจังหวัดเชียงรำย
๓๔ ส ำนักงำนธนำรักษ์พืน้ทีเ่ชียงรำย
๓๕ ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงรำย
๓๖ ส ำนักงำนปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดเชียงรำย

รายชื่อหน่วยงานภาคี ๑๓ เครือขา่ยทางสังคมจังหวัดเชยีงราย



๓๗ ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดเชียงรำย
๓๘ ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงรำย
๓๙ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย
๔๐ ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย
๔๑ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติประจ ำจังหวัดเชียงรำย
๔๒ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย
๔๓ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
๔๔ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย
๔๕ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงรำย
๔๖ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย
๔๗ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
๔๘ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย
๔๙ ส ำนักงำนสถิติจังหวัดเชียงรำย
๕๐ ส ำนักงำนสรรพสำมิตพืน้ทีเ่ชียงรำย
๕๑ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงรำย
๕๒ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยสาธารณสุขคุณธรรม
๑ โครงกำรทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงรำย
๒ โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ ศรีบุรินทร์
๓ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์
๔ โรงพยำบำลแม่จัน
๕ โรงพยาบาลแม่สรวย

๖ โรงพยำบำลแม่สำย
๗ โรงพยำบำลโอเวอร์บรุ๊ค
๘ โรงพยำบำลขุนตำล
๙ โรงพยำบำลค่ำยเม็งรำยมหำรำช (อ.เมืองเชียงรำย)

๑๐ โรงพยำบำลพญำเม็งรำย
๑๑ โรงพยำบำลพำน
๑๒ ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ
๑๓ ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศแม่สำย
๑๔ ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1/1เชียงรำย
๑๕ สภำหมอเมืองล้ำนนำเชียงรำย
๑๖ สมัชชำสุขภำพจังหวัดเชียงรำย
๑๗ สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองเชียงรำย
๑๘ ส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย
๑๙ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยท้องถ่ินคุณธรรม



๑ เทศบำลต ำบลแม่สำย
๒ เทศบำลต ำบลป่ำง้ิว
๓ เทศบำลต ำบลป่ำตำล
๔ เทศบำลต ำบลศรีดอนชัย
๕ เทศบำลต ำบลห้วยสัก
๖ เทศบำลนครเชียงรำย
๗ ชมรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จังหวัดเชียงรำย
๘ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเวียงเชียงแสน
๙ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเวียงเหนือ

๑๐ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่ลำว
๑๑ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลไม้ยำ
๑๒ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลคร่ึง
๑๓ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจันจว้ำ
๑๔ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลดงมะดะ
๑๕ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำข้ำม
๑๖ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำงแล
๑๗ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพญำเม็งรำย
๑๘ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลยำงฮอม
๑๙ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันมะเค็ด
๒๐ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสำยน้ ำค ำ
๒๑ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสิริเวียงชัย
๒๒ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหล่ำยงำว
๒๓ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
๒๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจริญเมือง
๒๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพำน
๒๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพำน
๒๗ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เปำ
๒๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เย็น
๒๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ต  ำ
๓๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งผำ
๓๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรงช้ำง
๓๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมหมอกแก้ว
๓๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยงำม
๓๔ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำดควัน
๓๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำก๊อ
๓๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่ก่อ
๓๗ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลธำรทอง
๓๘ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำหุง่
๓๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีดอนไชย



๔๐ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีดอนมูล
๔๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีถ้อย
๔๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง
๔๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวง้ม

เครือขา่ยเดก็และเยาวชนคุณธรรม
๑ โครงกำรทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงรำย
๒ โรงเรียนศูนย์กำรเรียนรู้ณชจันทร์
๓ กลุ่มเมล็ดพันธุพ์บดินเพือ่พ่อของแผ่นดิน
๔ กลุ่มทูบีนัมเบอร์วันต ำบลศรีดอนชัย
๕ ชมรมเยำวชนนักเต้นเชียงรำยสู่สำกล
๖ บ้ำนพักเด็กและครอบครัวเชียงรำย
๗ มูลนิธิเพือ่ยุติกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก  จังหวัดเชียงรำย
๘ มูลนิธิบ้ำนครูน้ ำ
๙ มูลนิธิวัฒนเสรี

๑๐ ศูนย์เพือ่นใจทูบีนัมเบอร์วัน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
๑๑ ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว จ.เชียงรำย
๑๒ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล (โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา) 

๑๓ ศูนย์กำรเรียนรู้เยำวชนรักษ์ศิลป์ล้ำนนำ
๑๔ สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำเชียงรำย
๑๕ สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
๑๖ สโมสรนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย
๑๗ สโมสรนักศึกษำวิทยำลัยเชียงรำย
๑๘ สถำบันภูมิปัญญำสร้ำงสรรค์
๑๙ สภำเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงรำย
๒๐ สภำเด็กและเยำวชนต ำบลป่ำตำล

เครือขา่ยสถานศึกษาคุณธรรม
๑ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ (เด่นห้า)

๓ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

๔ โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม

๕ โรงเรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม
๖ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

๗ โรงเรียนป่ำแดงวิทยำคม
๘ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน
๙ โรงเรียนสันติวิทยา อ.เมือง จ.เชียงราย



๑๐ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

๑๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

๑๒ มหำวิชชำลัยพุทธเศรษฐศำสตร์
๑๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ล้ำนนำ
๑๔ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๖ วิทยาลัยเชียงราย

๑๗ วิทยำลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหำรธุรกิจ
๑๘ วิทยำลัยเทคนิคเชียงรำย
๑๙ วิทยำลัยเทคนิคกำญจนำภิเษกเชียงรำย
๒๐ วิทยำลัยสงฆเ์ชียงรำย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๒๑ วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
๒๒ สมัชชำกำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย
๒๓ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 

๒๔ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงรำย
๒๕ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
๒๖ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
๒๗ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3
๒๘ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 4
๒๙ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36
๓๐ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยสื่อคุณธรรม
๑ ชมรมนักจัดรำยกำรวิทยุจังหวัดเชียงรำย
๒ ชมรมวิทยุเครือข่ำย 17 จังหวัดภำคเหนือ
๓ ชมรมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงรำย
๔ ชมรมวิทยุกระจำยเสียงจังหวัดเชียงรำย เขต ๓๔
๕ ชมรมส่ือออนไลน์
๖ ชมรมหนังสือพิมพ์และส่ือท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย
๗ บริษัทวีมีครีเอชั่น จ ำกัด เชียงรำย
๘ สถำนีวิทยุ อสมท.เชียงรำย
๙ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรำย (สวท.เชียงรำย)

๑๐ สมำคมวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงรำย
๑๑ สมำคมส่ือมวลชนและนักประชำสัมพันธ์เชียงรำย
๑๒ ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยธุรกิจคุณธรรม
๑ เกียรติกนกกำรค้ำ ชุมชนคุณธรรมวัดพนำลัยเกษม



๒ ครัสเตอร์อำหำรอนำคต (ประเทศไทย)
๓ บริษัท Boss Progress Group
๔ บริษัท ทวียนต์ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด
๕ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงรำย
๖ บริษัท สยำม แม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) สำขำเชียงรำย
๗ บริษัทเซฟไลฟ์ โปรดักส์ จ ำกัด
๘ บริษัทธนพิริยะ ส ำนักงำนใหญ่ จ. เชียงรำย
๙ มูลนิธิกำแฟดอยช้ำง

๑๐ ร้ำนจุฑำทิพย์ผ้ำฝ้ำย
๑๑ ร้ำนทอรุ้งผ้ำไทย
๑๒ ร้ำนบัวละวงศ์
๑๓ ร้ำนอำหำรสบันงำขันโตก
๑๔ สภำอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วจังหวัดเชียงรำย
๑๕ สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย
๑๖ สมำคมเสริมสร้ำงองค์กรสุขภำวะ
๑๗ ส ำนักงำนกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนเชียงรำย
๑๘ ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงรำย
๑๙ ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงรำย
๒๐ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย
๒๑ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงรำย
๒๒ หจก.อำร์ทีเอ็นทรำเวลเชียงรำย
๒๓ หอกำรค้ำจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยศาสนา
๑ เทวสถำนวิหำรธรรม นิกำยตันตระวัชระญำณ
๒ คณะกรรมกำรคริสจักรภำคที ่๒ เชียงรำย
๓ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงราย

๔ ชมรมน้อย-หนำนเวียงป่ำเป้ำ
๕ พุทธสมำคมแห่งจังหวัดเชียงรำย
๖ วัดท่ำข้ำมศรีดอนชัย
๗ วัดพนำลัยเกษม
๘ วัดพระธำตุดอยตุง
๙ วัดพระธำตุผำเงำ

๑๐ วัดร่องเผียว
๑๑ วัดหัวฝำย
๑๒ ศูนย์วิปัสสนำสำกลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงรำย
๑๓ สมำคมชำวไทยอินเดียจังหวัดเชียงรำย
๑๔ สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย

๑๕ ส ำนักงำนเจ้ำคณะจังหวัดเชียงรำย



๑๖ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยชมุชนคุณธรรม
๑ เครือข่ำย CBT จังหวัดเชียงรำย
๒ เครือข่ำยสภำองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรำย
๓ เครือข่ำยสวัสดิกำรชุมชนจังหวัดเชียงรำย
๔ โรงเรียนผู้สูงอำยุ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
๕ โรงเรียนผู้สูงอำยุวัดหัวฝำย (องค์กรสำธำรณประโยชน์)
๖ กลุ่มโฮมสเตย์บ้ำนท่ำขันทอง
๗ กลุ่มท่องเทีย่วชุมชนบ้ำนปำงขอน
๘ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมฝีมือพนำลัย ต.เวียงเหนือ
๙ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลริมกก จังหวัดเชียงรำย

๑๐ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลสันกลำง จังหวัดเชียงรำย
๑๑ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนเมืองรวง อ.เมือง
๑๒ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนท่ำขันทอง อ.เชียงแสน
๑๓ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนป่ำแหย่ง ต.ห้วยสัก อ.เมือง
๑๔ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนปำงขอน อ.เมือง
๑๕ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนปำงห้ำ อ.แม่สำย
๑๖ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนร่องศำลำ อ ำเภอแม่ลำว
๑๗ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนสันทำงหลวง อ.แม่จัน
๑๘ ชุมชนคุณธรรมบ้ำนหนองครก อ.แม่จัน
๑๙ ชุมชนคุณธรรมวัดท่ำข้ำมศรีดอนชัย อ.เชียงของ
๒๐ ชุมชนคุณธรรมวัดพนำลัยเกษม อ.เวียงชัย
๒๑ ชุมชนคุณธรรมวัดพระธำตผำเงำ อ.เชียงแสน
๒๒ ธนำคำรควำมดีหัวง้ม
๒๓ สมำคมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยศิลปินพ้ืนบ้านคุณธรรม

๑ โรงเรียนดนตรีไทยกำสะลองค ำ
๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม
๓ โรงเรียนพำนพิเศษวิทยำ
๔ ข่วงเฮียนฮู้เฮือนป้อครูมำนิตย์
๕ ชมรมดนตรีพืน้เมืองวันวำนเชียงรำย
๖ ศูนย์เรียนรู้เยำวชนรักษ์ศิลป์ล้ำนนำ
๗ ศูนย์เรียนรู้ฟ้อนขับซอพืน้เมือง
๘ ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ โรงเรียนบ้ำนร่องเผียว
๙ ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้ำนนำ

๑๐ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรำชวัดหัวฝำย อ ำเภอพำน
๑๑ สภำวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย



๑๒ สภำวัฒนธรรมอ ำเภอเชียงของ
๑๓ สภำวัฒนธรรมอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
๑๔ สภำวัฒนธรรมอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
๑๕ สภำวัฒนธรรมอ ำเภอพญำเม็งรำย
๑๖ สมำคมขัวศิลปะเชียงรำย
๑๗ สมำคมศิลปินปีซ่อเชียงรำย
๑๘ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย
๑๙ ส ำนักซอทองสร้อย หนองเก้ำห้อง
๒๐ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย

เครือขา่ยภาคประชาสังคมคุณธรรม
๑ เครือข่ำยโรงเรียนผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย
๒ เครือข่ำยชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย
๓ เครือข่ำยบ้ำนมั่นคงเมืองเชียงรำย
๔ กลุ่มพลังแห่งกำรเปล่ียนแปลง (PCG)
๕ กลุ่มรักษ์เชียงของ
๖ จุมนุมเก๊ำผญำเจียงฮำย 
๗ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จังหวัดเชียงรำย
๘ ชมรมเยำวชนนักเต้นเชียงรำยสู่สำกล
๙ ชมรมคนดีศรีเชียงรำย

๑๐ ชมรมคนรักกีฬำ
๑๑ ชมรมคลังปัญญำ อ.พำน จ.เชียงรำย
๑๒ ชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย
๑๓ ชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุต ำบลเวียงเหนือ 
๑๔ มูลนิธิกระจกเงำ ส ำนักงำนเชียงรำย
๑๕ มูลนิธิพัฒนำชุมชนและเขตภูเขำ (พชภ.)
๑๖ ศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำเชียงรำย
๑๗ สโมสรฝึกกำรพูดเชียงรำย 
๑๘ สถำบันกำรเรียนรู้เพือ่พัฒนำประชำสังคมเชียงรำย (สรปส.)
๑๙ สถำบันภูมิปัญญำสร้ำงสรรค์
๒๐ สภำคนฮักเจียงฮำย
๒๑ สภำหมอเมืองล้ำนนำ 
๒๒ สมำคมคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือร่ำงกำยเชียงรำย
๒๓ สมำคมสร้ำงสรรค์ชีวิตและส่ิงแวดล้อม
๒๔ สมำคมสหพันธ์ท่องเทีย่วภำคเหนือ ๑๗ จังหวัด 

เครือขา่ยเกษตกรคุณธรรม



๑ เจมส์คันนำทองค ำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์
๒ โรงเรียนชำวนำ แห่งมหำวิชชำลัยพุทธเศรษฐศำสตร์
๓ ไร่ร่ืนรมย์ เกษตรอินทรีย์ เชียงรำย
๔ ชมรม ๓ วัย บ้ำนหนองครก 
๕ ชมรมเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงรำย (Young Smart Farmer Chiang Rai Club)
๖ ชมรมวิถีไทยวิถียอง บ้ำนสันทำงหลวง
๗ สภำเกษตรกรเชียงรำย
๘ สมำพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงรำย SDGsPGS จังหวัดเชียงรำย
๙ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย

๑๐ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงรำย

เครือขา่ยอ าเภอคุณธรรม
๑ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเชียงแสน
๒ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเชียงของ
๓ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเทิง
๔ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองเชียงรำย
๕ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงเชียงรุ้ง
๖ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงแก่น
๗ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงชัย
๘ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ
๙ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแม่จัน

๑๐ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ฟ้ำหลวง
๑๑ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแม่ลำว
๑๒ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแม่สรวย
๑๓ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอแม่สำย
๑๔ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอขุนตำล
๑๕ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอดอยหลวง
๑๖ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอป่ำแดด 
๑๗ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพญำเม็งรำย
๑๘ ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอพำน



QR Code   กลุ่มไลน์  

ขับเคลื่อนจังหวัดคณุธรรมจังหวัดเชียงราย 

 
 
 

QR Code กลุ่มเฟสบุ๊ค    

ตลาดนัดคุณธรรมเชียงราย 

 

 
QR Code เอกสารประกอบการประชุม         
งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS 
เชียงราย  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
      

Application Moral Touch 


