


สารบัญ 
            
                                                                                                         หน้า 
กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ๑ 

ก าหนดการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย     ๕ 

การขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีท่ี ๒       ๑๒ 

- ก้าวแรกสู่การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย     ๑๒ 
- การขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีท่ี ๒          ๑๗       
- ตัวอย่างความส าเร็จการขับเคลื่อนชุมชน/องค์กรคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ๒๐ 

ภาคผนวก 

- ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคล่ือนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม 
  

 
  



๑ 
 

 

กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

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 ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานพ้ืนที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมในจังหวัด
เชียงรายเป็นปีที่ ๒  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสาน
เชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรม
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพ้ืนที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพ้ืนที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมใน ปีที่ ๒ ได้แก่       

๑. ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย 
๒. มีการบรรจุการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุทธศาสตร์จังหวัด   
๓. เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ  
๔. มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย 
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๒ 
 

๕. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย และระหว่างกลุ่มเครือข่าย (รูปแบบสมัชชา/ตลาดนัด
คุณธรรม)  

การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ นี้ นับเป็นกระบวนการส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และเป็นการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน
จังหวัดเชียงรายให้เป็นคุณธรรมร่วมกันของผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย 
และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดยมีการปรับรูปแบบเป็นแบบ Hybrid Online เพ่ือให้สอดคล้องตาม
มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 

 

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  
      งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม  
ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” 
วันและสถานที่จัดงาน 
               ก าหนดจัดงานฯ  ๓ วัน  ระหว่างวันอังคารที่ ๖ -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๖ พ้ืนที่เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย 
 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม   
๑. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและก าหนดแนวทาง

ความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม  
๒. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  
๓. ด าเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพ้ืนที่เพ่ือประกาศเกียรติคุณและจัด

แสดงผลการด าเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  
๔. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย   
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนติดตามมติประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่การ

ปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
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๓ 
 

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 ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย อย่างกว้างขวางและ
สร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน  

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

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

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม   
เป็นการจัดแบบ  Hybrid Online  โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ๓ วัน มีเวที Kick off ในวันแรก ส่วนวันที่สอง

และวันที่สาม กระจายการจัดงานไปยังพ้ืนที่ของ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้มีระยะห่างทางสังคม 
และเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด ที่สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  ประกอบด้วยเนื้อหา
กิจกรรมดังนี้  

๑. ด้านวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่   

๑) จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19  
๒) นโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดเชียงราย”  
๓) การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”    
๔) การน าเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรม 
๕) เวทีแสดงความคิดเห็น “เหลียวหลังแลหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย New Moral 

New Normal” 
๖) การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุก

ภาคส่วน และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าพร้อม) 
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๔ 
 

๗) การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
สนใจและพร้อมจะด าเนินการ (ถ้าพร้อม)  

๒. ด้านนิทรรศการ  การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม
จังหวัดเชียงราย 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 การแสดงที่สร้างสรรค์และเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม 
รวมถึงบูธของหน่วยงานที่มาร่วมจ าหน่ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหรืออ่ืนๆ  

        ทั้งนี ้ นิทรรศการที่เก่ียวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต น าเสนอเนื้อหาและผลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ  
 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด พ้ืนที่ละ ๕๐ คน และผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบบออนไลน์
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ประกอบด้วย  
  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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ก ำหนดกำรงำนสมัชชำคุณธรรมและตลำดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรำย ปีท่ี ๒  (แบบ Hybrid Online)   

“เชียงรำยเมืองคุณธรรม ร่วมสร้ำงจิตส ำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”  
วันที่ ๖-๘ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมไชยนำรำยณ์ โรงแรมไชยนำรำยณ์ ริเวอร์ไซด์ อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  

(โปรดรับชมกิจกรรมทำง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และระบบ Zoom)  
 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

 วันแรก (วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - ภาคีเครือข่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบ ZOOM 
- เปิดงานผ่าน Facebook Live  

ห้องประชุมไชยนารายณ ์
โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอรไ์ซด์ 

 
ผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กร 

ลงทะเบียนเข้าระบบ zoom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนองค์กร ร่วมแลกเปลีย่น

และแสดงความคดิเห็น ผา่น

ระบบ zoom 

 
 
 

ห้องประชุมไชยนารายณ ์
โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอรไ์ซด์ 

 

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. การแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ขับซอเชียงรายเมืองคณุธรรม”   
โดยแม่ครูค าแสน แก้วสืบ สมาคมศิลปินปี่ซอลา้นนาเชียงราย   

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.  -พิธีกรน าเข้าพิธีการ  
-กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน  
  โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๕ น. น าเสนอวิดีทัศน์การขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒  
๐๙.๑๕ - ๐๙.๒๕ น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19”    

   โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คณุธรรม  
         และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

๐๙.๒๕ - ๐๙.๓๐ น.  มอบนโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย  
   โดย นายประจญ ปรัชญส์กุล ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมชูป้ายสัญลักษณร์่วมแสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมเชียงราย ผ่านระบบ Zoom พร้อมเพรียงกัน     

๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๐ น. VTR การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) 
    โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “การส่งเสรมิคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน”    
   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี   
         ผู้อ านวยการศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : 
New Moral New Normal”     
- มุมมองสะท้อนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย  
  โดย พระรตันมุน,ีผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และ 
       ประธานคณะท างาน ๑๓  เครือข่ายคุณธรรมทางสังคมจังหวดัเชียงราย  
- นายพิสันต์ จันทร์ศลิป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
                              ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
- ผศ.ปรีดา  จันทร์แจ่มศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

                                 สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  
- นายยงจิรายุ อุปเสน  ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  
                            ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   
- นายพิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์) ศิลปินนักร้องชาวเชียงราย ผูม้ีวินัยสู้ชีวิต  
ด าเนินรายการโดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  อาจารย์ประจ าส านักวิชาศิลปศาสตร์  
                                                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- เปิดประเด็นซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

รับชมกิจกรรมผ่านทาง 

Facebook live : ศูนย์คุณธรรม 

Moral Center Thailand)        

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น. TEEN Talk “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” และการแสดงร้องเพลง   
 โดย น้องเฟม นางสาวศณัฐชา จนัทร์ชุม  เยาวชนชนะเลิศอันดับที ่1 TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นท่ี 10  

๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ น. น าเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมผ่าน
นิทรรศการมีชีวิต  

๑. ชุมชนคุณธรรม  : ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม   

๒. องค์กรคุณธรรม  : เครือข่ายสวสัดกิารชุมชนจังหวัดเชียงราย   

๓. องค์กรคุณธรรม  : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย   

๔. องค์กรคุณธรรม :  โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธ
เศรษฐศาสตร์   

๕. อ าเภอคุณธรรม :  ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย   
ด าเนินรายการโดย นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก นักสื่อสารมวลชนช านาญการ  
                                                          สวท.เชียงราย    

๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักกลางวัน /ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
-การแสดงขับซอบายศรีรับขวัญตา้นภัยโควดิ-๑๙   
      โดย ดร.ศันสนีย์ อินสาร ครูใหญ่โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา  
                                   มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์    
-การแสดงเต้นบาสโลบ โดยนักเรยีนผู้สูงอายุบ้านใหม่เจริญมติร  
                           อ านวยการผลิตโดย มลูนิธิจิตอาสา   

รับชมกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook live : ศูนย์คุณธรรม 

Moral Center Thailand)        

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๑  เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม    
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  -น าเสนอกรณตีัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมของเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงราย”   
-เวทีเสวนา “รวมพล เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย คิดบวก”  
วิทยากรโดย   

๑. อาจารยส์ุรสิทธ์ิ ปสุุรินทร์ค า อาจารย์วิทยาลยัอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

๒. นายนันทวัฒน์ นันค า  อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
                            โฆษก Seed Thailand  

๓. นายจิระวัฒน์ แช่อ๋อง ประธานเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้อง

วัดฝั่งหมิ่น ต าบลรมิกก อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 

6 



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

คุ้มครองเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 

๔. อาจารย์พัชราวรรณ แก้วกันทะ หวัหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช วิทยาลัยเชียงราย   

ด าเนินรายการ โดย  นายธีระพงษ์ ผิวผ่อง  
                         รักษาการแทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
- น าเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม และให้ก าลังใจ
เครือข่าย   
โดย นางอรนุช ชัยชาญ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  
                               ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนคณุธรรม  

คอมเม้นท์ของ FB) 
 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๒  เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม   

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - ชมวิดีทัศน์เรื่องเล่าเร้าพลังสถานศึกษาคุณธรรม  (Success Story Telling)  กรณี
ตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย”  
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานศกึษาคุณธรรมสูเ่ชียงรายเมืองคุณธรรม”   

วิทยากรโดย  
๑. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
๒. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
๓. ดร.พฤทธ์ิ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
๔. ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
๕. ผศ.ดร.นิอร สริิมงคลเลิศกลุ ที่ปรกึษาสมาคมยักษ์ขาวจังหวัดเชียงราย   
                                        อาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา    
๖. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

ร่วมแลกเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.เลหลา้ ตรีเอกานุกลู  คณบดสี านักวิชาสังคมศาสตร์  
                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
 

ชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : 
ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

จบกิจกรรมวันแรก 

วันที่สอง (วันพุธ ที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย : ความรู้นอกต ารา 

๒. เทศบาลต าบลศรีดอนชัย: เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

๓. เทศบาลต าบลแม่สาย: โปร่งใส ใสใ่จบริการ 

๔. โรงพยาบาลแม่สรวย : คุณภาพ คูคุ่ณธรรม 
- พิธีกรหลักเปิดงานผ่าน Facebook Live แล้วโยนให้พิธีกรภาคสนาม  

 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๓  เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย สโมสรฝึกการพูด
เชียงราย  กลุ่มพลังแห่งการเปลีย่นแปลง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย 
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน และเครือข่ายจิตอาสาอ าเภอพาน   
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. มหกรรมเสริมสร้างความดี “รวมพลคนสามวัย พลเมืองดี มีคุณธรรม” 
-การแสดงตีกลองสะบดัชัย โดยนกัเรียนโรงเรียนบา้นแซววิทยาคม  
-การแสดงร้องเพลงและการแสดงจินตลลีาของเยาวชนคนดี มีคณุธรรม  
 น าโดยนางสาวชลธร ไคร้ศรี  นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย  
          ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับประเทศ  
-เวทเีสวนา  “พลเมืองดี มีคณุธรรม น าเชียงรายเป็นสุข”  
วิทยากรโดย   

๑. นายแพทย์อ าพน ศิริบุญมา   วิทยากรสโมสรฝึกการพูดเชียงราย 
๒. ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สรุิยะ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย 
๓. นายเมธา นาคะ  ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย 
๔. ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 

๕. นางสาวชลธร ไคร้ศรี  นักเรียนโรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  ดร.รัชฏ์พันธ์ รัชนีวงศ์  นายกสโมสรฝึกการพูดเชียงราย 
-น าเสนอกรณีตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมจังหวดัเชียงราย 
ผ่านนิทรรศการองค์กรดีเด่นด้านคณุธรรม”  ได้แก ่
- โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวริุณบริหารธุรกิจ 
พิธีกรประจ าเวที โดย คณุสริิลักษณ์ สุประการ   วิทยากรสโมสรฝึกการพูด 
พิธีกรภาคสนามโดย  นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ท่ีปรึกษาชมรมคนดีศรเีชียงราย 
เชียงราย 
 

ห้องต้นไทร โรงแรมคงการเ์ด้นท์
วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดประเด็นซักถามแลกเปลีย่นเรยีนรู้    
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๔  เครือข่ายชุมชนคุณธรรม / เครือข่ายศิลปินพ้ืนบ้านคุณธรรม/เครอืข่ายศาสนา   
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์ชุมชนคุณธรรม /องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   

๑. วัดท่าข้ามศรดีอนชัยไทลื้อศรีดอนชัย: หัวใจใฝ่ธรรม 
๒. ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครก : สามวัย ใจเดียวกัน 
๓. ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง : วิธีธรรม วิถียอง 
๔. ศูนย์ดนตรีกวีศิลปล์้านนา: องค์กรแห่งการให้  

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - รับชมกรณีตัวอย่าง “ความส าเรจ็ในการขับเคลื่อนคณุธรรมในชุมชนคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย”  ผ่านวิดีทัศนร์้อยเรียงเรื่องราวเครือข่ายชุมชนคณุธรรมเชียงราย  
-เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ “ความอยูร่อดและอยู่ร่วมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
                            หลังสถานการณโ์ควิด- ๑๙”  
วิทยากรโดย  
ช่วงที่ ๑  

ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๑. พระพุทธิญาณมุนี  รองเจ้าคณะจงัหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา  

๒. พระครูปยิวรรณพิพัฒน์ ปิยวณโฺณ เจ้าคณะต าบลสันกลาง เขต ๒ เจา้อาวาสวัด 
หัวฝาย    

๓. พระครสูุจณิวรคณุ เจ้าคณะต าบลศรีดอนชัยเขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย  

๔. นายศุภกิจ นวนพนัส ผู้น าชุมชนคุณธรรมบ้านโพธนาราม 

๕. นางสดใส วงค์เมืองมา ประธานกลุ่มสมุนไพร 3 รส ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยจ าป ี
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย 
      อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        
ช่วงที่ ๒ 

๑. นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ส านักงานปฏิบัติการภาคเหนือ   

๒. นายประนอม เชิมชัยภูมิ  ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวดัเชียงราย 

๓. พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิตจิตโต เจา้อาวาสวัดหนองครก  
๔. นางสังเวียน ปรารมภ์ ประธานกลุม่ท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทยวิถียองสันทางหลวง 

                            ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง   
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย อาจารย์ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม  
                          ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ด าเนินการ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น  
                     ประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาคปรญิญาเอก  
                     ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์
ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

วันที่สาม  (วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   
๑. ไร่รื่นรมย:์ ชีวิตรื่นรมย ์
๒. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ : ยุทธศาสตร์ 5 ดวงใจ 
๓. สถานีวิทยุฯ อสมท.จังหวัดเชียงราย: สื่อคุณภาพ คู่คุณธรรม 

- พิธีกรน าเข้าสู่งาน   

 
 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”    พ้ืนที่คุณธรรม ๕  เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม  
 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. -น าเสนอวิดีทัศน์กรณีตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมขององค์กรธุรกิจ

ในจังหวัดเชียงราย”  อาทิ  ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรยี์  , สบันงา แฟลตฟอรม์ธุรกิจ
ออนไลน์ ,Smile Hub Tour รถตูคุ้ณภาพท่องเที่ยวชุมชน , ททท.เชียงราย ,สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  เป็นต้น 
 

-เวทีเสวนา การพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติคุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมด ี
วิทยากรโดย  

๑. นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์  

ร้านสบันงาขันโตก จ.เชียงราย 
 

รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๒. นายกิตติ  ทิศสกลุ ประธานคณะท างานเครือข่ายธุรกิจคณุธรรมจังหวัด
เชียงราย  

๓. นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานเชียงราย 
๔. นางพร้อมพร  จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย 
๕. นางสาวรัตนา บญุเลิศ  กรรมการผู้จัดการ หจก.อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย 

                  คณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสรมิพลังจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  นางสาวสุมินตรา  บุญเรือง   นักจัดรายการวิทยุ  

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดประเด็นซักถามแลกเปลีย่นเรยีนรู้    
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”  พ้ืนที่คุณธรรม ๖ เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม โดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  
ร่วมกับสมชัชาสขุภาพจังหวัดเชยีงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอ าเภอพาน ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน เครือข่ายชาติ
พันธุ์เมืองเชียงราย มูลนิธิจิตอาสา สภาคนฮักเจียงฮาย สมาคมสรา้งสรรคช์ีวิตและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนป่าแดงวิทยา     
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

๑. โรงเรียนผูสู้งอายุวัดหัวฝาย จ.เชียงราย :การเรียนรู้ของผูสู้งอายุ ใน 6 มิติ  
๒. ศูนย์การเรียนรูเ้ยาวชนรักษ์ศลิป์ลา้นนา :เยาวชนรักษ์ศิลปล์้านนา 
๓. ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้า: ปางหา้หน้าใส ใฝ่ใจคณุธรรม  

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - ร้อยเรียงเรื่องราวภาพความส าเรจ็เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมจงัหวัดเชียงราย  
- ชมวิดีทัศน์โครงการรถพระธรรมน าสุข : คนไทยไม่ทิ้งกันยุคโควดิ  
- รับชมผลงานส่งเสริมคณุธรรมผ่านบูธนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่   
๑.วิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น /กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน  
๒. บทบาทอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.เชียงราย) 
๓.ชุมชนคุณธรรม/ธนาคารความด/ีโรงเรียนคณุธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ธรรมนูญ Save กลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์/สูงอายุ/ผู้พิการ) ปลอดภัยจากโควดิ 
๕.บทบาทพระคลิานุปฏัฐาก (พระอสว.) ในการป้องกันโควิด-๑๙ 
 

-เวทีเสวนา “ถอดรหสัความส าเร็จองค์กรคุณธรรมต้นแบบสูส่ังคมคณุธรรม”  
วิทยากร โดย   
๑. พระครูปยิวรรณพิพัฒน์ ปิยวณโฺณ ประธานเครือข่ายประชาสังคมคณุธรรม 
๒. นายนิรันดร์ แปงค า  ประธานสมชัชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
๓. นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๔. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอ าเภอพาน     
๕. นายจุมพล  กิตติสาร ประธานเครอืข่ายชาติพันธุ์เมืองเชียงราย  
๖. นายราชัน มานะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา 
ด าเนินรายการโดย นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก นักสื่อสารมวลชนช านาญการ  
                                                          สวท.เชียงราย    

วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย 
 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์
ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 
 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคณุธรรมจังหวัดเชียงราย   
    โดยนายยงจิรายุ อุปเสน  ผู้จดัการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  
                                    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    

รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 
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วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

- กล่าวปิดงาน โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
                                            ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชยีงราย        

  

 
หมำยเหตุ :   -แต่ละพื้นท่ีจะมกีารรวมคนที่เขา้ร่วมกิจกรรม (ไม่เกินพ้ืนท่ีละ ๕๐ คน /หากเกินกว่านั้นให้อยู่กับมาตรการเฝ้าระวังโควดิของ ศบค.จังหวัด)  
         -ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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*เอกสารประกอบในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒  (แบบ Hybrid Online) “เชียงรายเมือง
คุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”  วันที่ ๖-๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมไชย
นารายณ์ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์  อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่คุณธรรม ๖ เครือข่ายทางสังคมจังหวัด
เชียงราย   
 

 

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ ๒  
 
ก้าวแรกสู่การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย  

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีภูมิทัศน์บ้านเมืองสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน มีหน่วยงาน
องค์กรที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนที่พร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยครบวงจรทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต่างมุ่ง
ช่วยกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยยาเสพติดและอาชญากรรม ภัยจากอุบัติเหตุ 
และภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงภัยจากสารพิษตกค้างในอาหาร ต่างร่วมสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสาน 
กลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มุ่งเน้นให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกมิติอย่างรอบด้าน โดยมีนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์ (Vision Model) “จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง”  และมีวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)  
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดคุณธรรมคือ จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม
ล้านนา น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  และจังหวัดได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดคุณธรรมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้ด าเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการระเบิดจากข้างในของจังหวัดเป็นต้นทุนเดิมแล้ว  

ในปี ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้ามาหนุน
เสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมแบบเข้มข้น น าสู่การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย
ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมเป็นครั้งที่ ๒ ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานถึง ๒๑๓ หน่วย และได้จัดให้มีเวทีระดมความเห็นด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมจนเกิด
ข้อสรุปการขับเคลื่อนร่วมกัน ดังนี้  

แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย   
๑.สานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุน สร้างการรับรู้ 

สร้างความเข้าใจเรื่องคุณธรรมและประเด็นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง    
๒.ยกระดับต่อยอดจากต้นทุนเดิม พัฒนาให้เป็นตัวแบบทั้งชุมชนคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม  ผ่านการ

ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวรพลัส คือ ใช้พลังบวร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่รวมกับพลังภาคี
ความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ อาทิภาคเอกชน ประชาสังคม พร้อมใช้นวัตกรรมคุณธรรมเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ    

๓.ใช้ระบบข้อมูลสื่อสารสนเทศ และสื่อมวลชนทุกรูปแบบ ทุกระดับเพ่ือเสริมพลังและรณรงค์ สร้าง
ภาพลักษณ์การเป็นจังหวัดคุณธรรม  ผ่านการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่  โดยท าให้คุณธรรมเป็นวิถี 
มุ่งเน้นคุณธรรมน าการพัฒนาในทุกเรื่อง    

๔.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตลาดนัดความดี เป็นเวทีเชื่อม แชร์ โชว์พ้ืนที่เรียนรู้ และขยายผลต่อเนื่อง   
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๕.ค้นหาต้นแบบคนท าดี องค์กรดี ยกย่องเชิดชู ชื่นชมบุคคลและองค์กรต้นแบบที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การ
ยกย่อง และขยายผลท าความดีทุกรูปแบบ โดยการปรับ mind set เพ่ือสร้างคนดีให้มีที่ยืน  ท าให้คนในสังคมมองมุม
ใหม่ให้คนดีได้รับค าชื่นชม  

๖.รณรณงค์ส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย จิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง  

๗.บรรจุงานจังหวัดคุณธรรมอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีพันธกิจที่เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดมาตรการให้ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อน โดยประกาศเป็นวาระจังหวัด   

 
รูปแบบและกระบวนการท างาน    
๑)ใช้นโยบายจังหวัดคุณธรรมน าและมีเครือข่ายทางสังคมเป็นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม

คุณธรรม  
๒)จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายทางสังคม/เครือข่ายคุณธรรม ส ารวจปัญหา ความต้องการ และต้นทุนคุณธรรม

ขององค์กร/เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน      
๓)ก าหนดคุณธรรมเป้าหมายจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบด้วย

การบูรณาการการท างานร่วมกัน     
๔)อบรมพัฒนาศักยภาพคนท างานเชิงคุณภาพ จัดเวทีสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและ

ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามบริบทวิถีวัฒนธรรมประเพณีของตน 
๕)ใช้ระบบข้อมูล สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ และสื่อมวลชนทุกรูปแบบ ทุกระดับ ทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง Social Movement ในประเด็นคุณธรรม เพ่ือสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงและความ
ตระหนักในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมกับส่งเสริมให้ภาคประชาชนที่เข้าถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ร่วมสานพลังเครือข่ายสื่อ (ใครๆก็มีคุณธรรม ใครๆก็ใฝ่คุณธรรม ใครๆก็ไปร่วมกิจกรรมคุณธรรม)  

๖)สถาบันการศึกษาและวิชาการ ร่วมด าเนินการประเมินผลติดตามอย่างต่อเนื่อง ถอดบทเรียนจัดการความรู้ 
และพัฒนาเป็นโมเดลขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ       

๗)คัดเลือกหน่วยงานที่มีความพร้อมเพ่ือเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมให้กับชุมชน/องค์กรอ่ืนๆ    
 
กลไกการท างาน และการบูรณาการความร่วมมือ 
๑)จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจาก ๑๓ เครือข่าย เพ่ือเป็นกลไกการท างาน

แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย   

๒)สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมสนับสนุนการด าเนินการทางวิชาการ โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกระบวนการทางวิชาการและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมทั้งเชิงนโยบายและการ
ปฏิบัติในสถาบันให้เกิดการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น     
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๓)ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานแกนหลักในการประสานเชื่อมโยง ติดตามการขับเคลื่อน
คุณธรรมของทุกกลุ่ม หนุนเสริมให้เครือข่ายในพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  และบูรณาการ
ทรัพยากร/งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม)   

๔)ส านักงานจังหวัดเชียงราย สนับสนุนเชิงนโยบาย  จัดกลไกการขับเคลื่อนในจังหวัด  ขับเคลื่อนเป็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด และบูรณาการทรัพยากร/งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  (ตามความเหมาะสม)  

๕)หน่วยงานภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด และส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง   

๖)ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นองค์กรเชื่อมร้อยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด
เชียงราย เพ่ือให้เกิดเวทีพบเจอกันและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน   

๗)หน่วยงานจากส่วนกลาง ท าหน้าที่เป็นผู้ติดตาม หนุนเสริมและสนับสนุนความรู้ สื่อ งบประมาณตามความ
จ าเป็น   

 

เป้าหมายและผลลัพธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ระยะ ๑-๓ ปี    
ปีที่ ๑ 
๑. จังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจแนวทางและร่วมขับเคลื่อน  
๒. เกิดการรวมตัวขององค์กรเครือข่ายทางสังคมใน ๑๓ เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม  
๓. บุคลากร/แกนน าเครือข่าย/องค์กร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม) 
๔. ได้ประเด็นคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายและภาพรวมจังหวัดที่จะเคลื่อน 
๕.มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเคลื่อนคุณธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรม จังหวัด/ภาค 
ปีที่ ๒ 
๑. ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย 
๒. มีการบรรจุการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุทธศาสตร์จังหวัด   
๓. เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ  
๔. มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย 
๕. เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย และระหว่างกลุ่มเครือข่าย (รูปแบบสมัชชาคุณธรรม/ตลาดนัด

คุณธรรม) 
ปีที่ ๓  
๑. เกิดแหล่งเรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบจากการขับเคลื่อนใน ๑๓ กลุ่ม 
๒. เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่

ขยายผลแก่จังหวัดอ่ืนได ้
  

14 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ขั้นตอน     
 ขั้นที่ ๑  การเข้าใจเป้าหมาย เกิดการรวมตัว รวมพลังองค์กรคนดี เติมเต็มศักยภาพ  ได้ประเด็นร่วม 

และมีเจตจ านงร่วมขับเคลื่อน  
 ขั้นที่ ๒ ขั้นการขับเคลื่อนปฏิบัติ  มีการก าหนดวาระ /ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการก าหนดกลไกการ

ติดตาม มีองค์ความรู้ และมีการจัดตลาดนัดคุณธรรมเพื่อชื่นชม แชร์ โชว์ เชื่อมเรื่องดีๆ   
 ขั้นที่ ๓ เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีตัวอย่างดีๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีเครื่องมือในการขยายผลและเป็นตัว

แบบให้ที่อ่ืนๆ ได้    
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เป้าหมายการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม สู่ความส าเร็จเชิงพฤติกรรม      
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนี้มุ่งสู่เป้าหมาย “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุข สะอาด 

ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง” โดยภาคี ๑๓ เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงรายได้ร่วม
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง ประกอบด้วย   

๑.สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นอันดับแรกที่คนเชียงรายต้องการผลักดันร่วมกัน มุ่ง
แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าหมอกควัน การเผาป่า ไร่นา ฝุ่น PM๒.๕ และการจัดการขยะ เป็นต้น 

๒.แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  คนเชียงรายอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่ มีพฤติกรรมสืบสาน รักษา
ต่อยอดสิ่งดีงามให้คงอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ลดพฤติกรรมความรุนแรง การติดเกม และสารเสพติด เป็นต้น  

๓.สร้างจิตส านึกด้านวินัยจราจร คนเชียงรายต้องการแก้ปัญหาความมีวินัยต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้าน
การจราจร การใช้รถใช้ถนน การมีน้ าใจและมีมารยาทในการขับขี่  

 

 
 

เครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  
จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความเห็นด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมผ่านเวทีต่างๆ ตั้งแต่ปี 

๒๕๖๓ จังหวัดเชียงราย ท าให้เกิดเครือข่ายทางสังคมจ านวน ๑๓ เครือข่าย ดังนี้   
๑) เครือข่ายศาสนา    
๒) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม   
๓) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม   
๔) เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม  
๕) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม   
๖) เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม  
๗) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม  
๘) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม  
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๙) เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม  
๑๐) เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
๑๑) เครือข่ายสื่อคุณธรรม   
๑๒) เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม   
๑๓) เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม    
 
 

สามารถกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีต้นทุนด้านคุณธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์ที่
พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ประกอบกับการมีพลังนโยบายจากผู้บริหารจังหวัด  ท าให้เห็นศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และก้าวสู่ปีที่ ๒ อย่างมั่นคง 
 
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีท่ี ๒ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ๑๓ เครือข่ายเครือข่ายทางสังคม ได้ขับเคลื่อนคุณธรรม
เชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นปีที่ ๒ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ อาทิ 
การประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรม
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพ้ืนที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ ดังนี้  

การพัฒนาศักยภาพแกนน า ผ่านหลักสูตรอบรมการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ๑ 
รุ่น  และหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักภาพแกนน า "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” จ านวน ๒ รุ่น     
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ด้านการวิจัยติดตามประเมินผล  ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อนโครงการส ารวจ
ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนพ้ืนที่ภาคเหนือและโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงในจังหวัด
เชียงราย  และร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนวิชาการของ
จังหวัดคุณธรรม จัดท าฐานข้อมูลกลางองค์กรและเครือข่ายที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็น
จังหวัดคุณธรรม จ านวน ๒๑๓ แห่ง การประเมินตนเองขององค์กรคุณธรรม 3 ระดับ ตามเกณฑ์คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และถอดบทเรียนกรณีองค์กรคุณธรรมที่น ามติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ  และมุ่งสู่การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชนต้นแบบ เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่ายเพ่ือ
เผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป   

การขับเคลื่อนกลไกในพ้ืนที่ ได้หนุนเสริมให้เกิดเวทีหารือกลไก ๑๓ เครือข่ายทางสังคม สร้างกลไกกระตุ้น
ติดตามเสริมพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย โดยน าประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติใน
ระดับองค์กร-เครือข่าย- จังหวัด สื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม  และจัดสมัชชาคุณธรรม
และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพ่ือแชร์ โชว์ เชื่อมความดี โดยในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเวที
ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ   

๑. วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 เวลา ๐๙.00 น. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม เพ่ือพิจารณาผลการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ 1) และหาแนวทางการเสริมหนุนเป้าหมายและ
แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 พร้อมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 13 เครือข่าย เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม (ปีที่ 2) และเพ่ือให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมก าหนดเป้าหมาย กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
ของ 13 เครือข่ายทางสังคม ปีที่ 2 ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน ๒๐๔  คน จาก 143 หน่วยงาน      

๒. วันที่ 22  เมษายน  2562  เวลา  0 ๙ .๐ 0  น  . จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนน า 23 
เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เพ่ือหารือขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 2 โดยมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย มีแผนจัดท าฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย 223 หน่วยที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงราย
ให้เป็นจังหวัดคุณธรรม  ถอดบทเรียนชุมชน องค์กรและอ าเภอคุณธรรม ๕๐ กรณีต้นแบบ และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ ๒  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ และโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยการสนับสนุนจากศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-29 มีความจ าเป็นต้องปรับแนวทางการท างานให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ โดยจะเร่งประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรมและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ
ดังกล่าว และน ามาเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป และที่ประชุมได้หารือการเสริม
หนุนกลไก 23 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ให้สามารถขับเคลื่อนตามคุณธรรมเป้าหมายในประกาศ
เจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การสร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วม
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แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  และสร้างจิตส านึกด้านวินัยจราจร โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายยินดีร่วมเป็นองค์กรประสานความร่วมมือหนุนเสริมกลไกในระดับพ้ืนที่  
 นอกจากนี้เครือข่ายคุณธรรม ยังได้ระดมความเห็นเพ่ือเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 ที่ประชุมเห็นควรให้จัดงานในพ้ืนที่จริงและจัดในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกัน เพ่ือให้มีพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเวทีจริง โดยปรับรูปแบบให้เป็น new 
normal ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งได้เสนอทางเลือกให้จัดสมัชชาคุณธรรมจากสี่มุมเมือง โดยกระจายการจัด
กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มตามเครือข่ายของตน ประมาณ 50-200 คน และผสมผสานกับระบบออนไลน์  เพ่ือ
เปิดโอกาสให้แต่ละเครือข่ายออกแบบงานของตนเอง แล้วน าผลงานมาเสนอในสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และเครือข่าย
คุณธรรมจะร่วมกันผลักดันแนวคิดเมืองคุณธรรม (Moral City) “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี 
สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้
ร่วมกันทั้งจังหวัด  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๓  คน จาก ๔๐ หน่วยงาน     

๓. วันที่ 22  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00  น  .ศูนย์คุณธรรม   )องค์กา รมหาชน   (จัดประชุมออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชั่น  Zoom ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนน า 23  เครือข่ายคุณธรรมจังหวัด

เชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม   )องค์การ
มหาชน   (เป็นประธานการประชุม มีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานคณะท างานประชาสังคม คุณธรรม ดร  .วิรุณ  

ค าวิโลที่ ปรึกษาเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม  นายกิตติ ทิศสกุล ประธานคณะท างานเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม  
ดร  .ศันสนีย์ อินสาร ผอ .ศูนย์ดนตรี กวี ศิลปิล้านนา รองประธานคณะท างานเครือข่ายศิลปินพ้ืนบ้านคุณธรรม   
นายโชติศิริ ดารายนต์ รองประธานคณะท างานเครือข่ายสื่อคุณธรรมให้เกียรติเข้าร่วมประชุม นางบังอร มะลิดิน  
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะรองประธานเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม พร้อมด้วยเลขานุการและผู้แทน
คณะท างาน 23  เครือข่าย เข้าร่วมประชุม จ านวน  62  คน จาก  2 ๓ หน่วยงาน เพ่ือเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม
และตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2  ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่  2   ) พ  .ศ .2559-2562   (ที่ประชุมได้ร่วมออกแบบและน าเสนอเนื้อหากิจกรรมส าคัญผ่านตลาดนัด
คุณธรรมเพ่ือชม แชร์ เชียร์ความดีของแต่ละเครือข่ายใน  6  พ้ืนที่คุณธรรมต้นแ บบ  โดยงานสมัชชาคุณธรรมและ

ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ มีก าหนดจัดในวันที่ 6-2  กรกฎาคม  2562  ในรูปแบบ  Hybrid Online  
ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ๖ พ้ืนที่คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้
แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” 
 นอกจากนี้กลไกคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย ยังมีการจัดประชุมคณะท างาน
เครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือจัดเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและวางแผนการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมใน
ระดับเครือข่าย อาทิ เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม  เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายประชาสังคม
คุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เครือข่ายศาสนาและศิลปินพ้ืนบ้านคุณธรรม เป็นต้น  ท าให้องค์กรเครือข่ายทาง
สังคมจังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายการขับเคลื่อนชุมชนและองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรมเชียงรายเป็นภาพ
เดียวกันอย่างมีพลัง ตามท่ีได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบท
ของหน่วยงาน”     
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การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่ ๒ นี้ นับเป็นกระบวนการส าคัญที่จะ
ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และเป็นการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อน
จังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมร่วมกันของผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัด
เชียงราย และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป  ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมจังหวัดเชียงรายเป็น Hybrid Online เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยก าหนดจัดงานฯ  ๓ วัน  
ระหว่างวันอังคารที่ ๖ -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๖ พ้ืนที่เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่
จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  ท าให้หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็น
เวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์กรณีศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายอย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน และมีการ
น าเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และน าผลการด าเนินงานกรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายไปขยายผลและผลักดันเป็น
นโยบายสาธารณะด้านคุณธรรมต่อไป  

 
ตัวอย่างความส าเร็จการขับเคลื่อนชุมชน/องค์กรคุณธรรมของ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย 

ชุมชน/องค์กรคุณธรรมใน 23 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มี
ความโดดเด่น มีวิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและปฏิบัติ ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจและเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ต่างๆ ของสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในเอกสารฉบับนี้ขอน าเสนอตัวอย่างความส าเร็จบางส่วนในจังหวัดเชียงราย ดังนี้    
๑. เครือข่ายศาสนา ตัวอย่างเช่น   

๑) วัดพระธาตุผาเงา    
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีพระพุทธิญาณมุนี (เจ้าอาวาส) 

เป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมร่วมกับชุมชนบ้านสบค า โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
การสร้างกิจกรรมที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องก าหนด เพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ธรรมชาติเป็นสื่อให้คนเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการปลูกแปลงพืชสมุนไพรและ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพ้ืนบ้านไทย ด้วยการจัดหาวิทยากรให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการใช้
สมุนไพรมาถ่ายทอดความรู้ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา
ในปี พ.ศ.2550 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนและการจ าหน่าย นอกจากนั้นยังมีโครงการที่สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ในการงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการสืบชะตาและบวชป่า รวมถึง
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้เข้าใจป่า รู้จักป่าสมุนไพรและพุทธสถานในวัด และรวมถึงการขยายเครือข่ายไปยัง
ชุมชนอ่ืน ๆ อีกด้วย 
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๒) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน /มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่สันป่าเหียง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยการก่อตั้งของ 

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น“ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก” 
(International Meditation Center) และเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติภาวนาของศาสนิกชน นอกจากนี้ 
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของส านักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย และมหาวิชชาลัย
พุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ มีการจัดตั้ง
โรงเรียนชาวนา เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพและน าธรรมะไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพ  โดย
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสลับสับเปลี่ยนเป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร รวมถึงยังได้ก่อตั้งโรงเรียน
สืบศิลปิแผ่นดินล้านนา ศูนย์ดนตรี กวี ศิลปิ โดยมอบหมายให้ ดร.ศันสนีย์  อินสาร เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
กิจกรรมการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านดนตรี กวี และศิลปะแห่งการด ารงชีวิต โดยมีปราชญ์ท้องถิ่น
และสากลในศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมถึงครูจิตอาสามาเป็นผู้ให้ความรู้ภายใต้หลักคิด “ท ามาหากินและท ามาหาธรรม” 
ให้สามารถน าความรู้ไปใช้เลี้ยงตนอย่างมีคุณธรรมได้ นอกจากนี้ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังมีโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและคุณธรรมที่ด าเนินการโดยศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันและที่ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งปี เช่น การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การจัดหลักสูตรสมาธิ
ภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นต้น  

๓) วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตั้งอยู่ในต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชาวไทลื้อวัดท่าข้ามศรีดอน-

ชัย มีธรรมนูญชุมชนที่มุ่งเน้นให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสุข เน้นความสุขมวลรวมของชุมชน ให้คนพออยู่ พอกิน 
พ่ึงพาอาศัยกัน มีวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นศูนย์กลางชุมชนในการท ากิจกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยหลักศีล สมาธิ 
ปัญญา มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ผ่านคุณธรรมเป้าหมาย “สามัคคี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู” 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  ชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความเป็นชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อาทิ  
มีการใช้ภาษาไทลื้อในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มีการแต่งกายด้วยผ้าทอมือไทลื้อที่มีความประณีตและสวยงาม
มาก อีกทั้งยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของบรรพบุรุษมาอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีก าบ่อ พิธีสืบชะตา 
ลูกโยน เป็นต้น   
 
๒. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) ชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย    
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้านหัวฝายเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท าสวนและรับจ้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีลักษณะเด่นทางด้าน
การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าไทยยวนและไทยลื้อ มีการจัดท าปฏิทินความดีของชุมชน มีประเพณี
วัฒนธรรมที่ส าคัญซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันสม่ าเสมอ คือ ประเพณีการทอดกฐินสามัคคี การสืบชะตาหลวง การแห่ไม้ค้ า
สะหลี เลี้ยงจ้าวบ้าน มีภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนเมือง ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น การจักสาน การท าไม้กวาด และมี
หมอพ้ืนบ้านด้านสมุนไพร นอกจากนี้ ชุมชนวัดหัวฝาย ยังมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนทั้งคน 
วัยท างาน ผู้สูงอายุ และเยาวชนได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิดแบบ “บวร” คือบ้าน (ชุมชน) วัด และ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้และ
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คุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย และการตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมราช  โรงเรียน
ผู้สูงอายุวัดหัวฝาย เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชนเอง ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูปิยวรรณ-
พิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองให้เป็นคนทันสมัยทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้พัฒนาวางตัวให้
เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือ เข้าใจบุตรหลาน เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของตนเอง มีชีวิตอยู่กับลูกหลานได้อย่างมี
ความสุข และเพ่ือให้ผู้สูงอายุ สามารถดึงศักยภาพของตนเองไปช่วยเหลือชุมชนได้ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น 22 เดือน การเรียนรู้หลักศาสนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและการพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอีกด้วย   

 
๒) ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย  
ตั้งอยู่ในต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน มีวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นศูนย์กลางชุมชนในการท ากิจกรรมขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ผ่านคุณธรรมเป้าหมาย “สามัคคี พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสาและกตัญญู” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตัวอย่างของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม ได้แก่ การประกาศธรรมนูญธรรมนูญชุมชนที่มุ่งเน้นให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสุข เน้นความสุขมวลรวม
ของชุมชน ให้คนพออยู่ พอกิน พ่ึงพาอาศัยกัน การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากท า” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมของชุมชน ได้แก่ ปัญหาที่อยากแก้ 3 อันดับแรกคือยาเสพติด  การพนัน 
และสุรา  ส่วนความดีที่อยากท า 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริมให้มีรายได้  การรวมกลุ่มจิตอาสา และการออมทรัพย์ 
เป็นต้น   

  ชุมชนไทลื้อบ้านศรีดอนชัย มีต้นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สามารถรักษา สืบสาน ต่อยอด
วิถีไทลื้อให้คงอยู่อย่างภาคภูมิใจ ทั้งบ้าน วัด โรงเรียนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมส่งต่อสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่   
มีพระครูสุจิณวรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ในฐานะประธานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรไทลื้อ 
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย เป็นศูนย์กลางผลักดันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดผลรูปธรรม มีผู้น าและกลุ่มต่างๆ รวมพลังกัน
อย่างเข้มแข็ง รวมถึงมีวิถีวัฒนธรรมและประเพณีที่ยังคงอัตลักษณ์ โดยเฉพาะผ้าทอไทลื้อได้สร้างชื่อไปถึงไทลื้อใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส าคัญมีการเสริมแรงพลังบวกด้วยคุณธรรม สามัคคี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู 
เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยไม่รอหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาสนับสนุน มีความสามัคคีเป็นอาวุธที่
จะคอยแก้ไขปัญหาหรือสร้างคุณงามความดีร่วมกัน  นอกจากนี้ชุมชนต่างร่วมกันก าหนดทิศทางและแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนว่าต้องผลักดันเป็นวาระส าคัญของชุมชน แม้จะหมุนเปลี่ยนผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน เปลี่ยนเจ้าอาวาส แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของไทลื้อศรีดอนชัย ทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน ความ
ร่วมมือร่วมแรงใจกัน การสืบสานต่อศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการฟื้นฟูการทอผ้าลายดั้งเดิม การเขียนภาษาไทลื้อ 
และภาษาล้านนาให้ลูกหลานใส่ใจค าสอนของบรรพบุรุษต่อไป 
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๓) ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน   
ชุมชนบ้านสันทางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับ "วิถีชาวไทยอง" และได้รับการ

คัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์" จากกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง  
อ.แม่จันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับวิถีชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวเอง
โดยพยายามอนุรักษ์เรื่องราวที่สะท้อนและแสดงความเป็นตัวตนคนยองเอาไว้ให้มากที่สุด เช่น การแต่งกายแบบคน
ยอง  ชุมชนมีฐานการเรียนรู้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และฝึกท าด้วยตัวเอง มีด้วยกันอยู่ทั้งหมดจ านวน 25 ฐาน
การเรียนรู้ และมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ไว้ให้เลือกชม เลือกซื้ออีกมากมาย  คนในชุมชนใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันซึ่งกันและกัน มีวินัยต่อตนเองและต่อชุมชนของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจุดเด่นเกี่ยวกับ “วิถีชาวไทยอง” ที่มอัีตลักษณ์เฉพาะ  

ในส่วนของผลส าเร็จและความภาคภูมิใจของบ้านสันทางหลวงที่เป็นตัวอย่างแห่งความส าเร็จ เนื่องจากเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีคนยองรวมถึง
เป็นหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์” จากกระทรวงวัฒนธรรม และปัจจุบันได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ ยวเองและเป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนในการจัดการแบบกลุ่มโดยผู้น าชุมชนกับคนในชุมชน อีกทั้งเป็นอีกหนึ่ง “หมู่บ้านต้นแบบ” ที่มีศักยภาพใน 16 
หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกและเป็น
หมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ถึงหลักล้านบาท จากการท่องเที่ยวใน
ชุมชนที่อยู่อาศัยของตัวเองและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในเวลาเพียง 3 ปี และบ้านสันทางหลวงยังได้รับการยอมรับให้
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 4 ชุมชนอุดมสุข ประกอบกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้
เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านสันทางหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยองที่มีความสามัคคีกันและมีการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยองเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น รวมไปถึงมีผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน
แผนส่งเสริมคุณธรรมจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ  

 ชุมชนบ้านสันทางหลวงมีความตั้งใจที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดวิถีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยองให้สืบต่อไป
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต เพ่ือให้คนรุ่นหลังหรือผู้ที่ต้องการศึกษาดูงานวิถีชุ มชนเช่นนี้ได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงการพัฒนาดูแลทรัพยากรในชุมชนของตนเองให้ดีมากข้ึน    

 
๓) ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้า  
ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้าเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีจุดเด่นเรื่องกิจกรรม

และผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักคุณธรรมการร่วมมือร่วมใจและแบ่งปันของกลุ่มสมาชิก ชาวปางห้าได้เปลี่ยนวิถีจากชุมชนที่
มีอาชีพท าการเกษตร มาท าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ ท าให้ชาวบ้านมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ครอบครัวมีความสุข คนในชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้มีพลังในการ
พัฒนาสิ่งดีๆในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ชาวปางห้าประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่
ด้วยภาวะปัจจุบันอาชีพนี้ไม่ยั่งยืนด้านรายได้ สาเหตุจากต้นทุนที่สูงขึ้น ผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
สภาวะอากาศร้อนจัด  แล้งจัด น้ าท่วม โรคระบาด ฯ และราคาที่ไม่สามารถควบคุมได้ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนปางห้า
โฮมสเตย์จึงได้ร่วมกันค้นหากิจกรรมสร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพหลัก จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ได้น าหลักคิด
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เรื่องการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักของชุมชนปางห้า มาส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้
ที่มาศึกษาดูงาน พร้อมปลูกฝังให้รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยชุมชนมีการมองเป้าหมายและเห็น
ประโยชน์ร่วมกัน จึงส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้าเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถน าไปต่อยอด และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาองค์กรอ่ืนได้อย่างยั่งยืน 

สมาชิกในชุมชนได้น าหลักคุณธรรมความอดทน เสียสละของแกนน ากลุ่มและสมาชิก  และยึดหลักความ
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจและแบ่งปันมาใช้ในการส่งเสริมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม จนประสบผลส าเร็จ เกิด ความ
ภาคภูมิใจในทุกวันนี้ คือ ได้เกิดการพัฒนาจนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้ จักทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 10 
สถานที่ของจังหวัดเชียงรายที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
ส านักงานเชียงราย ได้รับรางวัลกินรีทองค า สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกของจังหวัด
เชียงราย  และที่ส าคัญท าให้มีรายได้เพ่ิม ครอบครัวมีความสุข คนในชุมชนมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน และมี
พลังในการพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน  

ในส่วนของความมุ่งม่ันตั้งใจจะท าต่อไปคือ สร้างจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ได้มาตรฐาน สะดวก และ
ปลอดภัย  สร้างฐานการเรียนรู้เพ่ิม อาทิ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานใยไหมทองค า และปรับปรุงฐานกิจกรรม
เดิมให้ดีข้ึน เช่น ฐานบ้านตีมีด บ้านพักโฮมสเตย์ เป็นต้น 

 
๔) ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม   
ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม  ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 22 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็นชุมชนที่

มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ มีวัดพนาลัยเกษมเป็นศูนย์กลางในพัฒนาจิตใจ โดยมีหลักเบญจศีลเบญจธรรม
เป็นฐานในการพัฒนา มุ่งเน้นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยทุกปีจะจัดงาน
มหกรรมระดับต าบลขึ้นในชื่องานว่า “งานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลเวียงเหนือ” เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการน าชุมชนเข้าสู่คุณธรรมที่พึงประสงค์ของท้องถิ่น โดยมีเทศบาลต าบลเวียงเหนือเป็นกัลยาณมิตรในการ
ด าเนินกิจกรรม  ชุมชนวัดพนาลัยเกษมเป็นชุมชนของไทยวนดั้งเดิมที่อพยพมาจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดล าปางเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมมีเพียงหมู่บ้านเดียว ปัจจุบัน
มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านพนาลัย หมู่ที่ 22  และ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลเวียงเหนือ เป็นชุมชนที่ยึดมั่นในหลัก 
ค าสอนพระพุทธศาสนา ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านคุณธรรมเป้าหมายของชุมชนคือ “สามัคคี มีคุณธรรม 
น าชีวิต จิตอาสา”  เพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นชุมชนคุณธรรมที่อบอุ่น มีน้ าใจ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 

 2) ด้านศีลธรรมคุณธรรม ได้แก่ กิจกรรมนอนวัดจ าศีลในพรรษา ภายใต้หลักคุณธรรม “เบญจศีล
เบญจธรรม” ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และยังต้องท าต่อไป 

 2) ด้านสามัคคีธรรม ได้แก่ กิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ ภายใต้หลักคุณธรรม “ความ
สามัคคี” เพ่ือปลูกฝังความมีน้ าใจ ใฝ่อาสาพัฒนาสังคม 

 3) ด้านสัมมาชีพ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมฝีมืองานจักสานชุมชนคุณธรรมวัด
พนาลัยเกษม กลุ่มเย็บเสื้อผ้าเกียรติกนก กลุ่มงานฝีมือเย็บปักถักร้อย ภายใต้หลักคุณธรรมสัมมาชีพ เพ่ือมุ่งไปสู่การ
เสริมรายได้แก่ครอบครัว 

 2) ด้านศาสนาวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรม “ท าบุญทุกวันพระตลอดปี” ภายใต้หลักคุณธรรม “บุญ
กิริยาวัตถุ 3” คือ ทาน ศีล ภาวนา 
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 5) ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ กิจกรรม “ออกก าลังกายร าวงย้อนยุคและร าไม้พอง” ภายใต้หลัก
คุณธรรม “สัปปุริสธรรม 7” คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้งาน รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้
พ่ึงตนเองได ้

แรงบันดาลใจในการท าชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมคือ “เบญจศีลเบญจธรรม” ตราบใดที่ประชาชนมี ศีล 5 
ประการ และมีธรรม 5 ประการ สังคมนั้นย่อมมีความสุข ความเจริญ ตลอดไป  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้
น าหลักเบญจศีล เบญจธรรมมาใช้ในชุมชน พบว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับตัวประชาชน มีบุคคลงดเหล้าเข้าพรรษา
แต่ละปีเป็นจ านวนมาก  ในระดับสังคม ท าให้ชุมชนงดการเล่นการพนัน การเลี้ยงสุรา ในงานศพ ท าให้เจ้าภาพ
ประหยัดรายจ่ายในการจัดงาน และมีรายได้เสริมในครอบครัว ในระดับองค์กร/ชุมชน ท าให้เกิดธรรมเนียมใหม่ในการ
จัดงานต่าง ๆ ไม่มีการเลี้ยงสุรา เล่นการพนัน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มรดกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และในระดับ
จังหวัด ท าให้เกิดการร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกของแผ่นดินล้านนา  ทั้งนี้
กิจกรรมที่อยากท าในอนาคต ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมชุมชน คือ การสร้างอาชีพเสริมรายได้แก่
ประชาชนให้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน การรวมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ตลอดถึงการน าชุมชนให้เป็นชุมชนหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ที่เข้มแข็ง   (ข้อมูลจากชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม ปี ๒๕๖๔) 

 
๓. เครือข่ายเกษตรคุณธรรม ตัวอย่างเช่น  

๑) โรงเรียนชาวนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์    
โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่ งของมหา วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  อันเป็น 

"สถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์" มีการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์กับการท าเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธเต็มรูปแบบ โดยผู้ศึกษาทุกคน
จะต้องเรียนรู้การท าเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 2 ปีเต็ม จากการ
ถ่ายทอดของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ รวมถึงปราชญ์พ้ืนบ้านและผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับ โดยการเรียนการสอนเน้นทักษะการท ามาหากินควบคู่กับการท ามาหาธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ศึกษาทุก
คนถึงพร้อมด้วยความรู้คู่กับความดีงาม สามารถหยัดยืนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ในทางเศรษฐกิจและจิตใจอย่างแท้จริง 

๒) เจมส์คันนาทองค า ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์   
ตั้งอยู่ ณ บ้านหงาวศาลาวาส ม.2 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  โดย ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ผู้จัดการศูนย์

การเรียนรู้) เจมส์คันนาทองค า ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธเศรษฐศาสตร์วิถีพ่ึงตนเอง ที่มี
จุดเด่นผสมผสาน "การท ามาหากินคู่กับการท ามาหาธรรม" โดยยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ สนับสนุนโดย 
มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชา  
"ในหลวง ร.9" มาปรับใช้ สู่ท้องนาเกษตรกร ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืนได้จริง   

 
๔. เครือข่ายเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น 

๑) ศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลปิล้านนา     
ตั้งอยู่ที่วัดท่าเดื่อ หมู่ 2 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529  โดยการน าของ 

พระอาจารย์สมคิด จิตฺตส วโร (ชมภูถี) ได้เป็นแกนน ารวมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ศิลปะการตีกลองล้านนา เช่น กลองปู่จา กลองสะบัดชัย ดนตรีพ้ืนเมือง (วงสะล้อ ซอ ซึง) 
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และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น การท าโคม การต้องลาย เป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลปิล้านนา  
มีวิสัยทัศน์เพ่ือศึกษา สืบสาน สืบทอดศิลปะการตีกลองล้านนา ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนเมือง และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออกห่างจากอบายมุข และสิ่ง
เสพติด สามารถน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ไปแสดงออกในทางที่ดี และมีรายได้ในระหว่างเรียน เป็นที่ยอมรับของ
สังคม  

ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลปิล้านนา มีความโดดเด่นในใช้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓-๒๕ ปี เข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ ให้อิสระในการเลือกท ากิจกรรม 
และการฝึกซ้อมตามความถนัดของตนเอง โดยไม่มีการจ ากัดระยะเวลา ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง จนสามารถน าความรู้ความสามารถไปแสดงออกในทางที่ดีงาม และถ่ายทอดให้รุ่นน้อง กลุ่มเด็กและ
เยาวชนหรือคนทั่วไปท่ีมีความสนใจได้  

ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
บุหรี่ สุรา ยาเสพติด และอบายมุข ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างเรียน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ได้พัฒนาคุณธรรมในตนเอง ในเรื่องความขยันหมั่นเพียร สามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และความ
เสียสละ มีน้ าใจ เอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ 

ความตั้งใจที่จะท าต่อ เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใดๆ  เพ่ิมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตามความสนใจของเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น พัฒนาความรู้
ความสามารถ และถ่ายทอดสู่รุ่นน้องเพ่ือความยั่งยืนของกิจกรรม  

๒) กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพ่ือพ่อของแผ่นดิน  
ตั้งอยู่ที่เฮือนชมจันทร์ บ้านป่าแดง ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวคิด  

“เปิดบ้าน ให้เป็นโรงเรียนหลังเลิกเรียน”  กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพ่ือพ่อของแผ่นดิน อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย     
(ในเครือข่ายโรงเรียนสืบศิลปิแผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ) เป็น
กลุ่มบุคคลที่มีการจัดสรรพ้ืนที่บ้านเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพ้ืนเมือง โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดนตรีพ้ืนเมือง นาฏศิลปิพ้ืนเมือง วิถีชีวิต (การท านา) ศิลปะ การเรียนอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง)  ศิลปะ
ในการด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
จิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูล มีความกตัญญูและมีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด โดยการสืบทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามให้ด ารงคงอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  

๓) โฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา   
โฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยโอ่ง อ.เมือง 

จ.เชียงราย โดยเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ค าว่า “โฮงยาหมอเมือง” ก็คือ การแพทย์แบบพ้ืนบ้านล้านนา โดย
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้อย่างใกล้ชิด ศูนย์เรียนรู้นี้ก่อตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์สืบสาน
ศาสตร์ล้านนาและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงต้องการที่จะสร้างงานสร้างคน สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ซึ่งมีพระเมธาวินทร์ แสนธิ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตุ๊เม (ตุ๊ ภาษาเหนือ 
แปลว่า พระ) เป็นผู้ฝึกสอน  (ปัจจุบันท่านมรณภาพแล้ว)  ซึ่งวิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณนั้นจะใช้พืช
สมุนไพรในการรักษา ผ่านวิธีรักษาแบบพ้ืนบ้านหลากหลายรูปแบบ   อาทิ “การตอกเส้น” เป็นการตอกเส้นแบบ
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ล้านนา โดยจะเป็นการน าไม้ที่โดนฟ้าผ่าหรือไม้มงคล มาท าเป็นอุปกรณ์ในการรักษา จะประกอบด้วยไม้ฆ้อนและไม้
ลิ้ม ผู้เป็นหมอจะต้องเรียนรู้เรื่องแนวเส้นและกล้ามเนื้อเสียก่อน ถึงจะท าการรักษาให้ผู้ป่วยได้ หลักการของการตอก
เส้นแบบล้านนา จะถูกถ่ายทอดมาจะพ่อครูแม่ครูจากรุ่นสู่รุ่น  โฮงฮอมผญ๋าฯ ยังเป็นศูนย์ให้พ้ืนที่พักพิงแก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาส และมอบโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี เพื่อให้เกิดการยอมรับ โดยมีวิสัยทัศนใ์นการท างาน 
คือ ให้ก าลังใจ ให้อภัย และให้โอกาส   
(ข้อมูลจาก https://mgronline.com/travel/detail/9620000068306)     

 
๕. เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม  ตัวอย่างเช่น 

๑) เทศบาลต าบลแม่สาย  
เทศบาลต าบลแม่สาย มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติ ปฎิบัติที่สะท้อน

การมีคุณธรรม จริยธรรม โดยน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ได้แก่ ความโปร่งใส  ความซื่อสัตย์ 
คุณธรรมความขยัน อดทน และความรับผิดชอบ เป็นต้น ท าให้องค์กรได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
๒ สมัยซ้อน ในด้านการป้องกันการทุจริตที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน   

หลักธรรมาภิบาลที่เทศบาลต าบลแม่สายน ามาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรจนเกิดเป็นองค์กรคุณธรรม 
ประกอบด้วย ความโปร่งใส  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สายทุกคน จะกระท าการใดๆ  ตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง จะต้องมีความโปร่งใส ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น คาดเดา เข้าใจได้ และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบ ติดตาม
ได้ทันท ี  ความซื่อสัตย์  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สายทุกคน ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ได้เเก่ 
ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายต่อบาป ความไม่เห็นเเก่ตัว ไม่คดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนเเละความไม่มักง่าย 
หยาบคาย ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะต้องมีทั้งความคิดเเละการกระท า การท างานใดๆ ก็ตาม  ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อ
งานที่รับผิดชอบ คือ ท างานเต็มเวลา เต็มความสามารถเเละต้องซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ไม่เอารัดเอาเปรียบ เกี่ยง
งาน เเละซื่อสัตย์ต่อองค์กร คือ ไม่เอาข้อมูลความลับขององค์กรไปเผยเเพร่  
   เทศบาลต าบลแม่สาย ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสและรางวัลอ่ืนๆ จ านวนมาก นับเป็นความส าเร็จและ
ความภาคภูมิใจร่วมขององค์กร อาทิ รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของสถาบันพระปกเกล้า  รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่น ด้านการป้องกันทุจริต  ประจ าปี 2555  และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันทุจริต 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562)   

ในส่วนของความตั้งใจที่จะท าต่อไปในอนาคต คือ   
2. น ากฎ  ระเบียบ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้เป็นมาตรฐานขององค์กร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล ด้านคุณธรรมที่ว่า หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ให้
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแม่สายทุกคน ยึดถือหลักนี้ในการปฎิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี     

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ 
ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม วินัย และจรรยาบรรณของข้าราชการ  

3. มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศทางคุณธรรมองค์กร โดยยึดหลัก 20 ประการ 
คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  หลักพัฒนา 
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ทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ หลักการบริหารจัดการ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นเมืองอัฉริยะ (Smart City)  

๒) เทศบาลต าบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ  
เทศบาลต าบลศรีดอนชัยตระหนักว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคาม และเป็นบ่อนท าลายประเทศชาติ  จึงได้มุ่งเน้น

การป้องกัน โดยการสร้างรั้ว สร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรม ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร บริการด้วยจิตสาธารณะ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วย ๖ หลักคิด คือ ความ
ยุติธรรม นิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ โดยการเริ่มต้นที่
องค์กรให้เป็นแบบอย่างของสังคม   

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย ได้สร้างชมรม TO BE NUMBER ONE  ศรีดอนชัย โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณปีละ ๓ แสนบาท เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมต่างๆ และไม่ไปพ่ึงยาเสพติด จนได้รับรางวัลทั้งระดับเงิน 
ระดับทอง ระดับเพชร และระดับยอดเพชร  วิธีการส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมคือ การบริการคน ๕ วัย  
ด้วยจิตสาธารณะ (Public mind)  นั่นคือ พนักงานทุกคน ตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไป 
ต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะ  

ผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนที่เห็นชัดคือ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดคือ เปลี่ยน
จากการเป็นคนเงียบๆ อยู่คนเดียว ไม่ชอบคุยกับผู้อ่ืน ท าให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และ
การปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังท าให้เกิดเยาวชนจิตอาสาเพ่ิมขึ้น โดยร่วมกันท ากิจกรรม
อาทิ การก าจัดขยะ การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น   ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เห็นชัดคือ 
การอยู่แบบฉันท์พ่ีน้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้าน ท าให้ช่วยลดความขัดแย้งในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีดอน
ชัยได้เป็นอย่างดี  

ภายหลังที่เทศบาลมาหนุนเสริมกิจกรรมเหล่านี้ ท าให้ชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของชมรมต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยมีแผนสร้างความร่วมมือขยายความดีไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สปป.ลาว  โดยได้ท าความตกลง 
MOU ณ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว  เพ่ือเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา  ที่ส าคัญยัง
เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ และเป็นชุมชน OTOP Village ชุมชนท่องเที่ยวด้วย  ความส าเร็จที่เกิดขึ้นนี้เกิด
จากการมีผู้น าท้องถิ่นที่เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชนที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยเทศบาล
ต าบลศรีดอนชัยท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมร้อยพลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และน าหลักคุณธรรมจิต
อาสามาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

๓) เทศบาลนครเชียงราย    
ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ก าหนดนโยบายตามหลักการบริหาร จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ยึดถือระเบียบ กฎหมาย ด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
นครเชียงราย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล อันประกอบไปด้วย 2) การพัฒนาเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการด าเนินแนวทางพัฒนาเมืองเชียงรายให้น่าอยู่ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 2) ด้านเศรษฐกิจและ        
การท่องเที่ยว ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคตในฐานะที่จังหวัดเชียงรายเป็นประตูสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และรองรับประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมแนวทางประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 3) ด้านการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา สู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการฟื้นฟูพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในทุกแขนง มุ่งสู่ "เชียงรายเมืองวิถีพุทธ เชียงรายเมืองวัฒนธรรม และ เชียงรายเมืองศิลปิน" ยึดถือ
จารีตประเพณและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของคนในสังคม 5) ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการสนับสนุนการบริการประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 6) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาเมืองเชียงรายให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่น สวยงาม 
มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดของเมืองเพ่ิมมากขึ้น เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าท่วมขัง และการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า และการเตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ประชาชน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7) ด้านการบริหารจัดการ ด้วยการยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้
ยกระดับการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ เน้นการกระจายภารกิจและอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับ
ปฏิบัติการ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การปฏิบัติงาน  

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม  
ตั้งอยู่ที่ 325 หมู่ที่ 23 ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม มีหลักการ

ใช้แนวคิด  “คุณธรรมน าการพัฒนา” เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมและมุ่งมั่นในการพัฒนา “คน” ให้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามัคคีและเอ้ืออาทร ตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ต่าง ๆ ผ่าน ธนาคารความดี อันเป็นกลไกหลักที่ท าให้ความดีก้าวไปพร้อม ๆ กับโครงการที่ถูกบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  ชุมชนหัวง้มเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี ที่ดีงามภายใน
ชุมชน ประกอบกับการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม เข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังในชุมชน   

ทั้งนี้ อบต.ใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ผ่านธนาคารความดี อันเป็นกลไกหลักที่ท า
ให้ความดีก้าวไปพร้อมๆ กับโครงการที่ถูกบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบลหัวง้ม  โดยธนาคาร
ความดีจะคอยตอบค าถาม ปลูกจิตส านึกในใจของทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ ว่าก าลังท าดีเพ่ือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมรอบข้าง  ธนาคารความดีจึงเปรียบเป็นร่มใหญ่ของโครงการกิจกรรมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือร่วมใจของผู้คนและของหน่วยงาน และมีการขยายธนาคารความดี ไปสู่งานพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม 
อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น    

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://kpi3.uds.co.th/award/award-detail/202) 
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๖. เครือข่ายศิลปนิพื้นบ้านคุณธรรม  ตัวอย่างเช่น   
๑) โรงเรียนสืบศิลปิแผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  
โรงเรียนสืบศิลปิแผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดย  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (2) ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้
เรียนรู้ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา (2) ให้ครู ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีจิตอาสาในสาขาต่าง ๆ 
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยการจัดการเรียนการสอนดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ (3) อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ 
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แพร่หลาย และด ารงอยู่คู่กับสังคมล้านนาอย่างต่อเนื่อง และ (2) สร้างการมีส่วนร่วม
และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการเครือข่ายเพ่ือ 
ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบสาน และอนุรักษ์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ รู้จักการเคารพ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทนมีความเสียสละ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มี
ความสามัคคี และเอ้ืออารีมีน้ าใจต่อกัน  ปัจจุบันโรงเรียนสืบศิลปิแผ่นดินล้านนามีเครือข่าย ทั้งองค์กรทางวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันในการด าเนินงานจ านวนหลายแห่งซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีเด็กเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้าร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาเป็นจ านวน
มาก มีการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมทุกรูปแบบโดยยึดหลักปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง น าสู่การอยู่รอด (ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน) 

๒) ศูนย์ดนตรีกวีศิลปิล้านนา  
ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ศันสนีย์ อินสาร เพื่อส่งเสริม สานต่อ ส่งต่อด้วยการเรียนการสอนดนตรีกวีศิลปิล้านนาให้กับ

เด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจ  ส่งเสริมศิลปินล้านนาไทย ให้ท าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาเพ่ือถ่ายทอดการเรียนการ
สอนดนตรี กวี ศิลปิสู่คนรุ่นต่อรุ่น  และส่งเสริม สานต่อ ส่งต่อดนตรีกวีศิลปิล้านนาสู่ชุมชนคุณธรรมเพ่ือสันติภาพโลก 
โดยมีหลักคิดส าคัญว่า “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”  เนื่องด้วยคนทั่วไปให้ความสนใจในการส่งเสริม 
สานต่อ ส่งต่อ ดนตรี กวี ศิลปิล้านนาน้อยมากประกอบกับผู้ทรงปัญญา หรือ ครูภูมิปัญญาในท้องที่ ท้องถิ่น ขาดการ
ส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านดนตรี กวี ศิลปิล้านนา ในการใช้เป็นสื่ อให้ชุมชนมีคุณธรรม และนอกจากนี้ครู 
ภูมิปัญญาเหล่านี้มีรายได้ไม่พอส าหรับเลี้ยงดูตนเอง จนน าไปสู่ปัญหาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพราะต้องไปรับจ้าง
ท างานเป็นรายวันเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว จนไม่มีเวลาเหลือพอมาเป็นครูจิตอาสา จากสภาพปัญหาเหล่านี้
จึงเป็นที่มาของการเกิดศูนย์ดนตรีกวีศิลปิ  

ดร.ศันสนีย์ อินสาร  ผู้อ านวยการศูนย์ดนตรีกวีศิลปิล้านนา ได้ใช้หลักวิธีการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติให้ผู้คน
อ่ืนได้เห็นว่า การที่จะท าการส่งเสริมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ไม่จ าเป็นต้องรอความพร้อม ถึงขั้นเป็นคนรวย (มีเงิน
มากมาย) ถึงจะมาท าหน้าที่เป็นผู้ให้ เพียงแค่สละเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเวลาเลิกงานก็สามารถท าได้  โดยใช้สิ่งที่
ตนเองมีความสามารถ หรือมีภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ ก็สามารถน ามาแบ่งปันด้วยการน้อมรับใช้
เพ่ือนมนุษย์ได้  น าหลักท ามาหาธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมน าพาวิถีชีวิต (ด้วยการเป็นผู้ให้ทุน ให้ทาน ให้
ปัญญา และให้โอกาสแก่เพ่ือนมนุษย์) และท ามาหากินควบคู่ไปด้วย  

 ความส าเร็จและความภาคภูมิใจคือการได้มีโอกาสน้อมตัวลงรับใช้เพ่ือนมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ได้น าความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่เป็นสื่อในการเผยแผ่ตามองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นชุมชนคุณธรรมจนเป็นที่
ยอมรับของสังคม ได้ท างานน้อมรับใช้เพื่อนมนุษย์ และน าสู่เป้าหมาย อยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี  ในส่วนของความตั้งใจที่จะ
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ท าต่อ คือมีความมุ่งมั่นปฏิบัติตัวด้วยการเป็นผู้ให้ ทุน ทาน ปัญญาและโอกาสกับเพ่ือนมนุษย์ทุกเพศทุกวัย อย่าง
ต่อเนื่องและจะท าต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ   

๓) สมาคมขัวศิลปะ   
ตั้งอยู่ทีเ่ลขที ่552 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งโดยกลุ่ม

ศิลปินเชียงราย โดยค าว่า ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน ขัวศิลปะจึงคือสะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม   
ขัวศิลปะเป็นหอศิลปิส าหรับแสดงงานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน โดยใน 2 ปีจะมี
นิทรรศการหลัก คือ นิทรรศการขัวศิลปะ ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย นิทรรศการศิลปินไทย 
นิทรรศการศิลปินเชียงราย และนิทรรศการของศิลปินนานาชาติเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค  

๔) ข่วงเฮียนฮู้เฮือนป้อครูมานิตย์   
ตั้งอยู่เลขที่ 121/7 หมู่ 13 หมู่บ้านเอกรินทร์ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  ข่วงเฮียนฮู้เฮือนป้อครู

มานิตย์ หรือ “ข่วงวัฒนธรรม” จัดตั้งโดยพ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
นับเป็นข่วงวัฒนธรรมที่มีชีวิต ด้วยกิจกรรมและรูปแบบการน าเสนอวัฒนธรรมไทยวนหรือพ้ืนเมืองล้านนา ที่เน้นการ
ถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม พ่อครูมานิตย์เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาลวิถีชาวบ้าน “ข่วง
วัฒนธรรม” หรือลานวัฒนธรรมส าหรับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงล้านนาที่เป็นทั้งเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ในการเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกในสังคม และเป็นพ้ืนที่ส าหรับการเรียนการสอน
ศิลปะการแสดง ทั้งการฟ้อน การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนยอง พ่อครูมานิตย์ยังท าหน้าที่เป็น 
“ครูภูมิปัญญา” ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการแสดงให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย และ
เป็นวิทยากรรับเชิญทั้งในพิพิธภัณฑ์ต่างจังหวัดและสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และส่งต่อมรดกวัฒนธรรมทาง
ศิลปะการแสดง ให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างเข้มแข็ง 
 
๗. เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม ตัวอย่างเช่น   

๑) โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 
มีจุดเด่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ได้ใช้หลัก “บวร” 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง มีอัตลักษณ์ด้าน
คุณธรรมที่ปรากฏชัดเจน โรงเรียนและชุมชนมีภารกิจร่วมกันด้วยการอนุรักษ์ความเป็นชุมชนไทลื้อ ปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และพิธีกรรมของชาวไทลื้อ  ได้จัดให้มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงให้นักเรียนไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยเน้นทั้งกิจกรรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  จากผลงานการด าเนินกิจกรรมจ านวนมากท าให้โรงเรียน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จ านวนมาก 
อาทิ ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาว ระดับเงิน ปีการศึกษา 2562  ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชร ปีที่ 3  ร่วมกับ
ชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน และได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปี ๒๕๖๓  เป็นต้น  ทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเด็กดี กล้า และเก่ง ภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นคนไทลื้อของ
ตน มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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๒) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย   
ตั้งอยู่เลขที่ 222 ม.6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย 

โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายวันชัย  จงสุทธานามณี และมีนายประชวน  เขื่อนเพชร เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน 
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมีสีประจ าโรงเรียนคือ สีฟ้า – ขาว ซึ่ง สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ ความคิดที่
กว้างไกล และสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความล้ าค่า คุณธรรม คุณงามความดี  โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมี
นโยบายในการพัฒนาการศึกษาคือ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ มีความภูมิใจในตนเอง และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ภาคภูมิในความดี 
มีจิตอาสา เก่งกล้าวิชาการ และมีการประกาศเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ “โรงเรียนคุณธรรม ผู้น าการศึกษา”  
ดังจะเห็นได้จากมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนหลายโครงการ เช่น โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวัน
ส าคัญทางศาสนา  โครงการ Zero Waste เป็นต้น   

นอกจากนี้เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมยังมีสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในจังหวัดที่มีโครงการกิจกรรมโดดเด่น
อีกมากที่ควรค่าแก่การถอดบทเรียนและเป็นต้นแบบให้ที่อ่ืนๆ ได้ อาทิ โรงเรียนป่าแดงวิทยา, โรงเรียนเทศบาล ๕ 
เด่น ๕ , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย,
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย,วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เป็นต้น  

 
๘. เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) สถานีต ารวจภูธรแม่จัน    
ได้น าหลักคิด ๓ ป.มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ 2.ปลูกฝัง  2. ปฏิบัติ ฝึกฝน ควบคุม  และ3. ประเมินผล  

นอกจากนี้ยังได้น าเจ้าหน้าที่ต ารวจและครอบครัวฟังพระเทศน์ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา มีการด าเนินโครงการบ้านสวยเมืองสุข และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงรายด้านชุดปฏิบัติการชุมชน
และมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้หลักคุณธรรม งานปราบปรามดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับภาค ใช้ข้อมูลจากการข่าวและ
ความร่วมมือของชุมชน (ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) งานป้องกันและการข่าวดีเด่น ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 ระดับภาค ต ารวจภูธรภาค 5 ระดับจั งหวัด
เชียงราย เป็นต้น   

๒) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ

ปัญหาทางสังคม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ในทุกๆ วัน จะมีกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
เดินทางมารับบริการจากส านักงานพัฒนาสังคมฯ อย่างต่อเนื่อง  จึงได้ท าหน้าที่เป็นแกนกลางในรับบริจาคเสื้อผ้า 
สิ่งของเหลือใช้ที่สภาพดี ของเด็กเล่น เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ท า
หน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และให้บริการด้วยความเต็มใจ ส านักงานมีโครงการ
โดดเด่นที่น่าสนใจ อาทิ โครงการศูนย์รับบริจาคระดับจังหวัดเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบาง
และผู้มีผลกระทบกับสถานการณ์ระบาดโควิด 29 จังหวัดเชียงราย “เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ทีไหนเราจะตามไปช่วย”
โครงการกองทุนสะสมบุญ  โครงการจิตอาสา ความดีท าได้ทุกที่ขอแค่มีจิตอาสาคุณค่าแห่งการแบ่งปัน  กิจกรรมมอบ
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รางวัลบุคคลต้นแบบชาว พม.ยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และตะกร้าหวาย ปิ่นโต ถุงผ้ารักษ์โลก เป็นต้น  ส านักงานพัฒนาสังคมฯ มีค่านิยม ๖ ประการ ได้แก่  
๑.โปร่งใส  ๒.สุจริต  ๓.เป็นมิตร  ๔.จิตอารีย์  ๕.สามัคคี  ๖.มีคุณธรรม   และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับคือ  

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมสร้างองค์กรคนดี เพ่ือสังคมดี 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมยกระดับน าไปสู่องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุก
คนจะเป็นคนมีคุณธรรม น าองค์กรให้เข็มแข็ง  
 ๔. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ได้เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม                      
มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายแหล่งสร้างคนดี เพ่ือสังคมดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม    (ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๔) 
๙. เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ 
      อ าเภอเชียงของเป็นอ าเภอที่มีประชากรและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง โดย  

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียงของ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณธรรมใน
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยกลยุทธ์การพัฒนา “ยุทธศาสตร์ 5 ดวงใจ สายใยคุณภาพชีวิต” ประกอบด้วย เยาวชน
สดใส สตรีสุขใจ วัยท างานแข็งแรง สูงอายุสูงค่า และเยียวยาผู้ด้อยโอกาส  การด าเนินกิจกรรมที่โดดเด่นของอ าเภอ
เชียงของ ได้แก่ โครงการออกก าลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน นับเป็นโครงการที่อ าเภอเชียงของได้ด าริเริ่มโดยการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนและประชาสังคมทั่วทั้งอ าเภอ เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดย
การออกก าลังกายทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยพร้อมกันทั้งอ าเภอ  พร้อมกับจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าควบคู่ไปด้วย ท า
ให้กลุ่มเด็ก เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลุ่มสตรีก็มีบทบาทในการป้องกัน กล่อมเกลาสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากนี้ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกต าบล เพ่ือดูแลผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า ไม่เป็น
ภาระแก่ชุมชน และยังจัดให้มีกองทุนเครื่องมือแพทย์ทุกต าบล เพ่ือดูแลกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นผู้ยากไร้ โดย
มีทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครต าบลคอยดูแล บริการให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินอีกด้วย ทั้งหลายเหล่านี้ เป็น
การดูแลคนทั้ง ๕ กลุ่มผ่านมิติกาย ใจ จิตวิญญาณและความเป็นอยู่ในสังคมของทุกคน  

     นอกจากนี้ อ าเภอเชียงของยังมีการดูแลพ่ีน้องประชาชนในมิติด้านความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี 
และส่งเสริมให้มีธรรมนูญหมู่บ้านโดยการบังคับใช้อย่างจริงจัง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยบนท้องถนน การสวมหมวกนิรภัย การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ การพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้มีความสวยงาม โดยการพัฒนาจากชุมชนให้เป็นต าบลแห่งความสุข ขึ้นมาเป็นอ าเภอแห่ง
ความสุข และจังหวัดแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัยน่ายล ซึ่งนับเป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน  จากความมุ่งมั่นท างานบูรณาการในพ้ืนที่ของนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียง
ของ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ หลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารพ้ืนที่ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
ได้รับการยอมรับจากประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้คัดเลือกให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียงของ ได้รับ
รางวัลนายอ าเภอแหวนเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้  และในปี ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล“วัฒน
คุณาธร” ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้แก่ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียงของ
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อีกด้วย และได้รับสมญานามว่า “นายอ าเภอแปดทิศ คิดแบบมียุทธศาสตร์ ท าแบบบูรณาการ กล้าคิด กล้าท า กล้าน า 
กล้าเปลี่ยนแปลง”   

๒) ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย  
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงรายได้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมอ าเภอคุณธรรม ผ่านกิจกรรม

หลากหลาย อาทิ 
 โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ  บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 

ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างให้ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็น
กลไกหลักท าหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  ท าให้
คณะกรรมการหมู่บ้านมีขวัญและก าลังใจในการท างานพร้อมเสียสละมุ่งมั่น ทุ่มเท ท างานร่วมกันกับทุก
ภาคส่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพและเข้มแข็ง 

 โครงการส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน บ้านสวย เมืองสุข ณ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมส่งผลให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้ามาท่องเที่ยว ท าให้เกิดรายได้ในหมู่บ้าน สินค้า OTOP ได้มีการปรับปรุงให้ได้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน
สะอาด ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน   

 โครงการจัดการขยะและการคัดแยก โดยจัดให้มีกิจกรรมอ าเภอสะอาด เพ่ือคัดแยกและลดปริมาณขยะ 
สามารถคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล  

 โครงการแก้ไขการบุกรุกและท าลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การท าฝายกั้นน้ าเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 การสร้างวินัยจราจร และการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยการจัด
กิจกรรมอ าเภอยิ้ม เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่
ออกให้บริการแก่ประชาชนในระดับ ต าบล หมู่บ้าน เพ่ือให้ส่วนราชการได้รับรู้รับทราบถึงปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะท าให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้ทันท่วงที 

 การปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้ด าเนินการภายใต้การบูรณาการร่วมกับชุมชน 

 การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนและท าความดีเพ่ือแผ่นดิน เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมการท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ประชาชนในพ้ืนที่มีต่างส านึกในการท าความดี ร่วม
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ช่วยกันรักษา และส่งเสริมความสามัคคี เพ่ือประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน 

       (ข้อมูลจากที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย ปี ๒๕๖๔) 
 

๑๐. เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม ตัวอย่างเช่น  
๑) โรงพยาบาลแม่สรวย 
โรงพยาบาลแม่สรวย มีอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม คือ บริการดี มีวินัย ใฝ่อาสา บุคลากรในหน่วยงานให้บริการ

ด้วยหลัก คุณธรรม เมตตา กรุณา ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดูแลครบมิติ 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 
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เจ้าหน้าที่มีความประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย ให้ผู้มารับบริการได้รับ ความสะดวก ถูกต้องปลอดภัย และมีความพึง
พอใจ   เนื่องด้วยอ าเภอแม่สรวย มีประชากรประมาณ 89,000 คน และยังมีความหลากหลายในชาติพันธุ์สูง ส่งผล
ให้มีผู้รับบริการแต่ละวันจ านวนมาก โดยมีผู้ป่วยนอก เฉลี่ย 485 รายต่อวัน ผู้ป่วยนอนรายใหม่เฉลี่ย 15 รายต่อวัน 
อัตราครองเตียง เท่ากับ 95.97   ในส่วนของบุคลากรผู้ให้บริการทุกระดับมีจ านวน 270 คน ประกอบด้วยแพทย์ 9 
คน ทันตแพทย์ 8 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาล 72 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 175 คน มีภารกิจในการบริการตลอด 
24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นปฏิบัติงาน ท าให้โอกาสในการดูแลกาย ใจ ของตนเองค่อนข้าง
น้อย   จึงจัดตั้งชมรมจริยธรรมขึ้นเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ในการเยียวยาบ่มเพาะจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง
ทางด้านศาสนาและสังคม เช่นการท าบุญตักบาตรในโรงพยาบาลเดือนละ 1 ครั้ง เวลาปกติ เดือนละ 2 ครั้ง ในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ และโครงการอบรมฟ้ืนฟูเพ่ิมพูนเจ้าหน้าที่ทุกคน  
กิจกรรมร่วมพิธีทางศาสนากับชุมชน  กิจกรรมออกโรงทาน กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมต่างๆ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ยังสมัครใจรวมตัวกันจัดตั้งชมรมจิตอาสา “เรารักษ์แม่สรวย” โดยเชื่อมองค์กรเอกชนและเครือข่ายในการ
ให้บริการสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย และใกล้เคียง และร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสบ าเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกตน
บ่มเพาะจิตใจด้านคุณธรรม ท าให้เป็นผู้ที่รู้จักเสียสละ มีน้ าใจ มีศีล ท าให้ตระหนักในการประพฤติตนอยู่ในระเบียบ
วินัย มีคุณธรรมน าใจ ภาวนา ให้เป็นผู้มีสติระลึกตั้งมั่นส านึกในการเป็นผู้กระท าความดีสม่ าเสมอ  โรงพยาบาล 
แม่สรวยมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่ องและธ ารงรักษาทุกโครงการที่ได้ท ามาแล้ว และมี
เจตจ านงที่จะสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย เป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนต่อไป 

๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองพ่ีน้อง   
ตั้งอยู่ที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จ านวนกว่า 

3,000 คน  มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ด้วยแนวคิด
ที่ว่า ผู้ที่มารับการบริการเป็นคน และยิ่งกว่านั้นเป็นคนที่ประสบความทุกข์ ดังนั้นการให้บริการของบุคลากรสาธารณะ
สุขจ าเป็นจะต้องมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการพัฒนาองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข สองประเด็น 
ทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริการที่ได้มาตรฐานของวิชาชีพ และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร
สาธารณสุข กิจกรรมการด าเนินการที่ผ่านมีทั้งกิจกรรมที่องค์กร หรือ หน่วยงานสาธารณสุขด าเนินการเอง และ
กิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมการท าบุญในวันส าคัญๆ กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม รวมไปถึงการพยายามรักษาระเบียบทางราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต การประกาศบุคลากรที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม ส่วนกิจกรรมที่ร่วมกันกับชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเข้าร่วมพิธีการ
ทางศาสนาต่าง ๆ ตามชุมชน เป็นต้น  
 
๑๑. เครือข่ายสื่อคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) สถานีวิทยุ อสมท เชียงราย  
เป็นองค์กรสื่อของรัฐ มีธุรกิจด้านวิทยุกระจายเสียง ซึ่งด าเนินกิจการในฐานะสื่อสารมวลชน  โดยตระหนักใน

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อ และยังเป็นองค์กรสื่อที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและตามนโยบายของผู้บริหาร สถานีวิทยุ อสมท เชียงราย นอกจาก
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เป็นสังคมอุดมปัญญาแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรคุณภาพท่ีเป็นหุ้นส่วนกับสังคมไทยและก้าวไกลไปด้วยกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้
ล้วนส่งผลให้ สถานีวิทยุ อสมท เชียงราย เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประเทศชาติ
ส่วนรวมของประเทศ  เนื่องจาก อสมท เป็นองค์กรใหญ่และมีเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ส าคัญการบริหารจัดการที่เป็น
การสั่งการจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคระบบราชการบางครั้งล่าช้า อีกทั้งที่ผ่านมาวิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค มี
เอกชนเข้ามาร่วมโครงการด้วย การบริหารจัดการที่น าไปสู่ความนิยมและน่าเชื่อถือต่อประชาชนจึงไม่สามารถท าได้
เต็มรูปแบบ ต่อมาเม่ือมีการปรับตัวมาสู่การเป็นองค์การมหาชน และ อสมท ได้ด าเนินการบริหารจัดการเอง ซึ่งเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานได้ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตรวจสอบได้ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีภาพพจน์ที่ดี และมีความน่าเชื่อถือจากผู้ฟังมากขึ้น สามารถ
แข่งขันกับองค์กรสื่อในพ้ืนที่จนได้รับความนิยมในระดับต้นมาจนถึงทุกวันนี้ 

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็นองค์กรคุณภาพท่ีเป็นหุ้นส่วนกับสังคมไทยและก้าวไกลไปด้วยกัน ดังนั้น 
อสมท จึงมีพันธกิจคือ เป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม  
ในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ต้องมีความทันสมัย ก้าวหน้า ใฝ่เรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถเข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ต้องรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา โปร่งใส ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ ที่ส าคัญท างานเป็นทีม มีจิต
อาสา ใจบริการ  ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากสถานีวิทยุ อสมท เชียงรายจะได้รับความชื่นชมและได้รับค าย่องจากหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศแล้ว ยังได้รับตามเชื่อถือ 
เชื่อมั่นจากประชาชนทุกระดับ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ยังติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้แล้วน าไป
ปฏิบัติใช้และน าไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางอีกด้วย ท าให้สถานีวิทยุ อสมท เชียงรายและบุคลากรได้รับรางวัลหลาย
รางวัล อีกท้ังบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย 

สถานีวิทยุ อสมท เชียงรายมุ่งเน้นเป็นสื่อคุณภาพ ที่เสนอข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นกลาง ประชาชนทุก
ระดับสามารถติดตามและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลได้ ทางด้านบันเทิง จะเป็นสื่อที่มีสาระและเพลงที่
หลากหลาย  ทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย  ติดตามได้ในหลายช่องทางตลอด 22 
ชั่วโมง  ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ ทางด้านบุคลากรจะยึดมั่นใน
จรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองให้ทันสมัย ก้าวหน้า ใฝ่เรียนรู้ 
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม รักษาจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้พบเห็นและติดตามช่องทางต่างๆของสถานีต่อไป  

๒) สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  
ก่อตั้งเมื่อปี 2525 เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ข่าวสารและชี้น าทางสังคม  สมาคมฯ ได้ต่อสู้เพ่ือประโยชน์

สาธารณะต่าง ๆ เช่น  การรณรงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงรายในปี 2520 หรือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน
ปัจจุบัน การย้ายเรือนจ ากลางเชียงรายออกไปที่ดอยฮาง  การส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  การสนับสนุน
การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม รวมทั้งการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจ าปี  รวมถึงการน าเสนอข่าวสารเชิง
สร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดในทุก ๆ มิติ ทั้งทางวัฒนธรรม  สังคม  เศรษฐกิจ  
เป็นต้น ปัจจุบัน มีนายโชติศิริ ดารายน เป็นนายกสมาคม โดยมีวิสัยทัศน์ในการท าหน้าที่เพ่ือสังคมและประชาชนชาว
เชียงราย 
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๓) ชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย 
เป็นการรวมตัวของสื่อสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงราย นอกเหนือจากการท าภารกิจตามบทบาท

หน้าที่สื่อแล้ว ได้เป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือและน้ าใจจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน เอกชน และประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล  กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือสังคม 
และมีโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการ “ช่วยกันด้วยใจ” ผ่านกิจกรรม “ปันน้ าใจให้น้อง” เพ่ือมอบความสุข โดย
สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร    

 
๑๒. เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) มูลนิธิกระจกเงา 
ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างาน

เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนา
อาสาสมัคร  และการแบ่งปันทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชี วิต โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งบน
สังคมออนไลน์ และสังคมเมืองและชนบท  ผู้ก่อตั้งคือ นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ มีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคนและ
สร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคม กล่าวคือ  " สร้างคน "  ด้วยการสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ 
อาสาสมัคร เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม “สร้างนวัตกรรม” ที่จะน าไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องไปกับปรากฏการณ์
ทางสังคมในปัจจุบันเพ่ือเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การพัฒนาต่อไป มูลนิธิ
กระจกเงาเดิมที่ส านักงานอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ แต่ต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาจัดตั้งส านักงานที่จังหวัดเชียงรายขึ้น และ
จัดสรรให้เป็น "ห้องปฏิบัติการทางสังคม" จนก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมทางสังคมจ านวนมาก เช่น ศูนย์เด็กรู้เอง 
โครงการค่ายบ าบัดยาเสพติดในชุมชน โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย โครงการร้านค้า Online โครงการสถานีโทรทัศน์
หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า โครงการพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า โครงการครูบ้านนอก โครงการ
นักศึกษาบ้าฝึกงาน เป็นต้น  

๒) ชมรมคนดีศรีเชียงราย   
ชมรมคนดีศรีเชียงราย ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 เพ่ือคัดสรรคนท าความดีเพ่ือสังคมจังหวัดเชียงรายด้วย 

จิตอาสา มีการจัดงานประกาศเกียรติคุณและรับโล่รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายเป็นประจ าทุกปี เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติ ผลงานด้านต่างๆของผู้ที่มีจิตอาสาเพ่ือสังคม และสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่ผู้อุทิศตน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
และเพ่ือเป็นก าลังใจให้ผู้ท าความดีได้ท าความดีเพ่ือสังคม และเป็นต้นแบบแก่บุคคลทั่วไปและเยาวชนได้ประพฤติ
ปฏิบัติตามต่อไป โดยจัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ (วิหารดิน) ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  ปัจจุบันชมรมคนดีศรีเชียงรายได้ขยายขอบเขตการคัดสรรคนดีตามกิจกรรม 
“ปักธงคุณธรรม” ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง ๑๘ อ าเภอในจังหวัดเชียงราย  
 
๑๓. เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 

๑) ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์   
ตั้งอยู่ที่ต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยนางสาวศิริวิมล กิตะพาณิชย์ (ผู้ก่อตั้ง) มีแนวคิดให้ไร่รื่นรมย์

เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจอย่าง

37 



 
 

เป็นรูปธรรม และใช้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ธุรกิจโดยคิดถึงคนรอบ
ข้าง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งโจทย์เพ่ือประเมินตัวเองและค้นหาศักยภาพที่มี ใช้ความรู้หาเหตุและผลในแผนของ
ธุรกิจ คิดถึงแผนส ารองที่จะช่วยให้ธุรกิจไปต่ออย่างยั่งยืน ด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนใคร จนบรรลุเป้าประสงค์ที่
อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนผ่านการท าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้พ้ืนที่สร้างประสบการณ์แบบวิถี
ธรรมชาติ ที่อยากให้คนคืนดีกับธรรมชาติ คืนดีกับชุมชน น าเสนอผ่านแนวคิด “กิน-อยู่-รู้-นอน” เปิดประสบการณ์ให้
คนกลับเข้าหาสมดุลของธรรมชาติ ผ่านไร่เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ที่พักฟาร์มสเตย์ ร้านอาหารสุขภาพที่สร้างสรรค์
จากวัตถุดิบที่ดีจากการท าเกษตรที่ดี กิจกรรม และ คอร์สเรียนวิถีชีวิตอินทรีย์ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ นอกจากนั้นยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทีมงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานอยากพัฒนาตัวเอง หรือการ
ระเบิดจากภายใน ท าให้รู้สึกอยากพัฒนาตัวเอง ให้รู้สึกว่าท าสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมาย จากการสร้างความเข้าใจและ
จุดมุ่งหมายว่าท าไปเพ่ืออะไร  ส าหรับความตั้งใจที่จะท าต่อในอนาคตของไร่รื่นรมย์คือ ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือสุขภาพ
และความสุขของผู้บริโภค มีศูนย์เรียนรู้ที่ช่วยรับซื้อสินค้า ท าที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงธรรมะ เชิงผู้สูงอายุ เตรียม
เรื่องความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการแปรรูปเพ่ือรักษาอาหาร สร้างชุมชน สร้างเมืองใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น
สังคมที่มีอายุยืนยาว มีความสุขและปลอดภัย และเป็นพลังในการเพาะเมล็ดพันธุ์คนดีในสังคม ให้เติบโตเป็ นต้นไม้ที่
แข็งแรงออกดอกออกผล โดยการท าดีต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน สังคม และธรรมชาติ  

การด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ยังมีกิจกรรม โครงการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการโดยเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ โครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โครงการผืนผ้าแห่งศรัทธา  โครงการอาหาร
ปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  โครงการ Green Tourism Network โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โครงการ
มหาวิทยาลัยวัยที่สาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการจิตศึกษา โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนา
การศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของเครือข่ายย่อยกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มรวมพลังเพ่ือพ่อของแผ่นดิน ชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง  ซึ่งกล่าวได้ว่าการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมจังหวัดเชียงรายก าลังด าเนินไปสู่เป้าหมายส าคัญในปีที่ ๓ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ คือการเกิดแหล่งเรียนรู้ และ
องค์ความรู้จากองค์กร ชุมชนต้นแบบจากการขับเคลื่อนของ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ และเกิดการเชื่อมโยง
องค์กรเครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงาน
สะท้อนคุณธรรมเชิงประจักษ์ และสามารถเผยแพร่ขยายผลไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ไดต้่อไป   
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เอกสารอ้างอิง 
 

ภัททิรา วิภวภิญโญ  ภรณี  แก้วบวร และ พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง. ส านักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม (The Study of Morality 
Situations in Support for Moral Assembly and Morality Model in Chiang Rai Province) ,๒๕๖๓. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และ
เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) วันพุธที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทเชียงราย  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
กินรี โรงแรม  ลักษวรรณ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัด
เชียงราย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ภายใต้ โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๔ อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพ่ือขับเคลื่อน
เชียงรายจังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชี ยงราย  ภายใต้โครงการสมัชชา
คุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมหารือแกนน าเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.ณ ห้องประชุม
ธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับแกนน า
เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
หอการค้าจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม  และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ธรรมลังกา ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการหารือความร่วมมือการด าเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม ปี ๒๕๖๓ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  วันที่ ๑๔ 
มกราคม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนางแล อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.   

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานการหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับ
แกนน าเครือข่ายสื่อคุณธรรม .วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคม
สื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). รายงานสรุปพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการด าเนินงานส่งเสริม 
สนับสนุนกระบวนการด้านวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย)วันจันทร์ที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย. 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). สรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม น าพา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ GMS เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จัดโดย  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม
จังหวัดเชียงราย. 
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ภาคผนวก 



ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

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
หน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
                       

 ประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นระหว่างจังหวัดเชียงราย กับองค์กรเครือข่ายทางสังคม 

๑๓ เครือข่าย ทั้งนี้ เราจะร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการด าเนินการตามประกาศ

เจตนารมณ์ความร่วมมือฉบับนี้ จึงประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ตามรายชื่อหน่วยงานดังนี้ 

 

 



ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 

 รายช่ือหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

๑.  จังหวัดเชียงราย (น าโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) 

๒.  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 เครือข่ายด้านศาสนา    

๓.  ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย 

๔.  วัดหัวฝาย  

๕.  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  

๖.  วัดพนาลัยเกษม 

๗.  เทวสถานวิหารธรรม นิกายตันตระวัชระญาณ 

๘.  คริสตจักรภาคที่ ๒ เชียงราย 

๙.  คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเชียงราย 

๑๐.  พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย 

๑๑.  สมาพันธ์ชาวพุทธจังหวัดเชียงราย 

๑๒.  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 

๑๓.  สมาคมชาวไทยอินเดียจังหวัดเชียงราย  

 เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม  

๑๔.  ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

๑๕.  ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 

๑๖.  ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงราย  

๑๗.  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

๑๘.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 

๑๙.  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย 

๒๐.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักงานปฏิบัติการภาคเหนือ 

๒๑.  บ้านพักและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 

๒๒.  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

๒๓.  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย 

๒๔.  ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย 
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๒๕.  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย 

๒๖.  ส านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 

๒๗.  ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 

๒๘.  ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 

๒๙.  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย  

๓๐.  ด่านศุลกากรเชียงของ 

๓๑.  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงราย 

๓๒.  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย 

๓๓.  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 

๓๔.  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย 

๓๕.  ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 

๓๖.  ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย 

๓๗.  ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 

๓๘.  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 

๓๙.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) 

๔๐.  สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 

๔๑.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 

๔๒.  ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงราย 

๔๓.  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 

๔๔.  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 

๔๕.  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 

๔๖.  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  

๔๗.  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

 เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 

๔๘.  ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตผาเงา 

๔๙.  ชุมชนคุณธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย 

๕๐.  ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม 
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๕๑.  เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย 

๕๒.  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลริมกก 

๕๓.  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงราย 

๕๔.  ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าแหย่ง 

๕๕.  ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง  

๕๖.  ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครก 

๕๗.  ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุต าบลเวียงเหนือ   

๕๘.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมฝีมือพนาลัย ต.เวียงเหนือ     

๕๙.  กลุ่มวิสาหกิจเย็บปักถักทอผ้าฝ้าย ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม 

๖๐.  กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ 

๖๑.  โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเกษมสุข ชุมชนคุณธรรมบ้านป่าแหย่ง 

๖๒.  โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย (องค์กรสาธารณประโยชน์)  

๖๓.  ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง 

๖๔.  ชุมชนคุณธรรมบ้านร่องศาลา 

 เครือข่ายเกษตรคุณธรรม 

๖๕.  เกษตรจังหวัดเชียงราย 

๖๖.  ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ 

๖๗.  ศูนย์เรียนรู้เจมส์คันนาทองค า 

๖๘.  สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 

๖๙.  สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงราย SDGsPGS  

 เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม 

๗๐.  ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา 

๗๑.  กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพ่ือพ่อของแผ่นดิน 

๗๒.  มูลนิธิบ้านครูน้ า 

๗๓.  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล  (โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา) 

๗๔.  มูลนิธิเพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

๗๕.  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
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๗๖.  องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๗๗.  องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง  

 เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม 

๗๘.  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

๗๙.  เทศบาลนครเชียงราย  

๘๐.  เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 

๘๑.  เทศบาลต าบลโรงช้าง 

๘๒.  เทศบาลต าบลแม่ลาว 

๘๓.  เทศบาลต าบลพญาเม็งราย 

๘๔.  เทศบาลต าบลเวียงเหนือ 

๘๕.  เทศบาลต าบลสายน้ าค า 

๘๖.  เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 

๘๗.  เทศบาลต าบลแม่สาย  

๘๘.  เทศบาลต าบลครึ่ง 

๘๙.  เทศบาลต าบลไม้ยา  

๙๐.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๙๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล 

๙๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม 

๙๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดควัน 

๙๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ 

๙๕.  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

๙๖.  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งผา 

๙๗.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา  

 เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม 

๙๘.  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดหัวฝาย อ าเภอพาน 

๙๙.  เครือข่ายศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ) 

๑๐๐.  โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
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๑๐๑.  สมาคมขัวศิลปะ 

๑๐๒.  ข่วงเฮียนฮู้เฮียนพ่อครูมานิตย์ 

๑๐๓.  สมาคมศิลปินปี่ซอ ล้านนาเชียงราย 

๑๐๔.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๐๕.  ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา โรงเรียนบ้านร่องเผียว 

๑๐๖.  สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  

๑๐๗.  สภาวัฒนธรรมอ าเภอเวียงป่าเป้า 

๑๐๘.  สภาวัฒนธรรมอ าเภอพญาเม็งราย 

๑๐๙.  ชมรมดนตรีพื้นเมืองวันวานเชียงราย 

๑๑๐.  ส านักซอทองสร้อย หนองเก้าห้อง 

๑๑๑.  โรงเรียนกาสะลองค า  

๑๑๒.  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟ้อน ซอพ้ืนเมือง  

 เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 

๑๑๓.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

๑๑๔.  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

๑๑๕.  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๑๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๑๗.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

๑๑๘.  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑๙.  วิทยาลัยเชียงราย 

๑๒๐.  มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 

๑๒๑.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

๑๒๒.  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 

๑๒๓.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

๑๒๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 

๑๒๕.  ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 

๑๒๖.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ 
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๑๒๗.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

๑๒๘.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

๑๒๙.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ 

๑๓๐.  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 

๑๓๑.  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 

๑๓๒.  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

๑๓๓.  โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 

๑๓๔.  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 

๑๓๕.  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 

๑๓๖.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 

๑๓๗.  โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ณชจันทร์  

๑๓๘.  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม  

๑๓๙.  สมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 

๑๔๐.  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 

๑๔๑.  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน  

๑๔๒.  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)  

๑๔๓.  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 

๑๔๔.  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี  

๑๔๕.  โรงเรียนบ้านป่าซาง 

๑๔๖.  โรงเรียนบ้านทุ่งค า  

๑๔๗.  โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ 

๑๔๘.  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 

 เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม 

๑๔๙.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย 

๑๕๐.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ 

๑๕๑.  ที่ท าการปกครองอ าเภอขุนตาล 

๑๕๒.  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 
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๑๕๓.  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 

๑๕๔.  ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 

๑๕๕.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงแสน 

๑๕๖.  ที่ท าการปกครองอ าเภอพญาเม็งราย  

๑๕๗.  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน  

๑๕๘.  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

๑๕๙.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงป่าเป้า 

๑๖๐.  ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย 

๑๖๑.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

๑๖๒.  ที่ท าการปกครองอ าเภอดอยหลวง 

๑๖๓.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเทิง 

๑๖๔.  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด 

๑๖๕.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงแก่น 

๑๖๖.  ที่ท าการปกครองอ าเภอเวียงชัย 

 เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม 

๑๖๗.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

๑๖๘.  สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 

๑๖๙.  สภาหมอเมืองล้านนาเชียงราย  

๑๗๐.  โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์ 

๑๗๑.  โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

๑๗๒.  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 

๑๗๓.  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  

๑๗๔.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย 

๑๗๕.  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเชียงราย  

๑๗๖.  โรงพยาบาลแม่สรวย  

 เครือข่ายส่ือคุณธรรม 

๑๗๗.  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 
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๑๗๘.  ศูนย์ข่าวเชียงรายทูเดย์ 

๑๗๙.  สถานีวิทยุ อสมท.เชียงราย 

๑๘๐.  ชมรมสื่อออนไลน์ 

๑๘๑.  ชมรมวิทยุจังหวัดเชียงราย เขต ๓๔ 

๑๘๒.  ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย 

๑๘๓.  สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย 

๑๘๔.  ชมรมหนังสือพิมพ์และสื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

๑๘๕.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) 

 เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม 

๑๘๖.  เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  

๑๘๗.  เครือข่ายชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย   

๑๘๘.  สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

๑๘๙.  ชมรมคนดีศรีเชียงราย 

๑๙๐.  ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย 

๑๙๑.  สถาบันการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประชาสังคมเชียงราย 

๑๙๒.  สภาคนฮักเจียงฮาย  

๑๙๓.  กลุ่มพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง (PCG) 

๑๙๔.  เครือข่ายชาติพันธุ์เมืองเชียงราย 

๑๙๕.  ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย 

๑๙๖.  ชมรมน้อย-หนานเวียงป่าเป้า 

๑๙๗.  มูลนิธิจิตอาสา (มนส.) 

๑๙๘.  มูลนิธิวัฒนเสร ี

๑๙๙.  สถาบันภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

๒๐๐.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายเชียงราย 

๒๐๑.  สโมสรฝึกการพูดเชียงราย 

๒๐๒.  จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย  

๒๐๓.  มูลนิธิสืบสานวัฒนธรรมและภมูิปัญญาล้านนา 
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๒๐๔.  มูลนิธิกระจกเงา ส านักงานเชียงราย   

๒๐๕.  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) 

๒๐๖.  ธนาคารความดีต าบลหัวง้ม 

๒๐๗.  มูลนิธินายแพทย์ธาราอ่อนชมจันทร์ 

 เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 

๒๐๘.  สบันงาขันโตก 

๒๐๙.  คลัสเตอร์อาหารแห่งอนาคต 

๒๑๐.  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

๒๑๑.  หจก.อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย 

๒๑๒.  บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

๒๑๓.  สมาคมสมาพันธ์ SME ไทยเชียงราย 

๒๑๔.  ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย 

๒๑๕.  บริษัท วีมีครีเอชั่น จ ากัด  
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