
การบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ : 
ประสบการณ์จังหวัดเชียงราย 

วนัพุธที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอ้งประชมุพญาพภิกัดิ ์ช ัน้ ๒ ศาลากลางจงัหวดัเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงรายส านักงานวัฒนธรรมจังหวดัเชียงราย



“จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา

น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

วิสัยทัศน์ (Vision) 



 เน้นสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ ์สร้างความเขม้แขง็จากภายใน สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปนัตามยุทธศาสตร์               
ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล

 เน้นส่งเสรมิคณุธรรม “พอเพยีง วินัย สุจริต จิตอาสา”

 ด าเนินการตามแผนแม่บทและแผนปฏิบตักิารส่งเสริมคณุธรรมระดบักระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน 

 เน้นการสง่เสรมิใหม้ีการจัดกจิกรรมเทดิทนูสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 เน้นการสนบัสนุนใหม้ีการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน 

 เน้นการสรา้งและขยายเครือขา่ยชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานใหม้ีคณุธรรมตามภารกจิ 

การขับเคลื่อน



๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๓ เครือข่าย

๒. การติดต่อประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรม

๓. การลงพื้นที่เสริมพลังบวก ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลกลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

๔. การบูรณาการและการเชื่อมโยง ภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

๕. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน

กระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปี ๒๕๖๔



๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๓ เครือข่าย

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.                 
ณ ห้องประชุมกินรี                   
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท  
อ าเภอเมืองเชียงราย                 
จังหวัดเชียงราย  จัดประชุม
คณะท างานขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔           
(ปีท่ี ๒) โดยมี นายวุฒิชัย   
เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
การประชุม



๒. การติดต่อประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรม



 ๑. เยี่ยมชมกลไกด าเนินงานแบบเสริมพลัง

๓. การลงพื้นที่เสริมพลังบวก
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลกลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง            
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ดังนี้
๑. นายจิระชัย มูลทองโร่ย
๒. นายปิยพันธ์ นิมมานเหมินท์
๓. นายมณเฑียร บุญตัน



 วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้
เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม           
สภาผู้แทนราษฎร ณ พิพิธภัณฑ์บ้านด า ต าบลนางแล 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมชมกลไกด าเนินงานแบบเสริมพลัง



 วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔
 นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ร่วมกัน ด าเนิน
กิจกรรม "คณะท างานติดตามประเมินผลแบบ
เสริมพลัง จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมกลไก
ด าเนินงานแบบเสริมพลัง

เยี่ยมชมกลไกด าเนินงานแบบเสริมพลัง



๒. การลงพื้นที่เสริมพลังบวก
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลกลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 ๒. การถอดบทเรียน และจัดเก็บข้อมูล



ชมรมคนดี            
ศรีเชียงราย

กลุ่มเมล็ด
พันธ์พบดิน

ชุมชน
คุณธรรม

บ้านสันทาง
หลวง

ศูนย์ดนตรี
กวีศิลป์
ล้านนา



๓. การลงพื้นที่เสริมพลังบวก
ร่วมกับคณะกรรมการประเมินผลกลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

 ๓. การจัดท าฐานข้อมูล ภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

หน่วยงานบูรณาการ
ที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ เป็น
องค์กร ชุมชน อ าเภอ 
คุณธรรม จ านวน 
๒๑๓ แห่ง เม่ือวันที่ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



๔. การบูรณาการและการเชื่อมโยง ภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

ภาคีเครือข่ายสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย



 องค์กร จ านวน ๘๙ แห่ง
แยกเป็น ระดับส่งเสริมคุณธรรม  จ านวน ๔๒ แห่ง

ระดับคุณธรรม จ านวน ๑๗ แห่ง
ระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๓๐ แห่ง

 ชุมชน จ านวน ๕๖๐ ชุมชน
แยกเป็น ระดับส่งเสริมคุณธรรม  จ านวน ๑๖๐ ชุมชน

ระดับคุณธรรม จ านวน ๓๐๙ ชุมชน
ระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๙๑ ชุมชน

 พัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour จ านวน     ๑๒     ชุมชน
 อ าเภอ จ านวน ๑๘ อ าเภอ เป็นอ าเภอคุณธรรมต้นแบบทุกแห่ง
 จังหวัดเชียงราย เป็น  จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

ข้อมูลองค์กร ชุมชน อ าเภอ จังหวัด ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)



เกิด ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชยีงรายในรูปคณะท างาน

แชร์

เชื่อม

ช่วย

โชว์

จังหวัดคุณธรรม
เชียงราย

๒.ชุมชนคุณธรรม

๓.เกษตรคุณธรรม

๔.เด็กและเยาวชน
คุณธรรม

๕.ท้องถิ่นคุณธรรม

๖.ศิลปินพื้นบ้าน

๗.สถานศึกษาคุณธรรม

๘.ส่วนราชการ
คุณธรรม

๙.อ าเภอคุณธรรม

๑๐.สาธารณสุขคุณธรรม

๑๑.สื่อคุณธรรม

๑๒.ประชาสังคมคุณธรรม
๑๓.ธุรกิจคุณธรรม ๑.ศาสนา

ผังภาพ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย



ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการแต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย



ประกาศเจตนารมณ์

ความร่วมมือการขบัเคลือ่น

จงัหวดัเชยีงราย

เป็นจงัหวดัคุณธรรม



เวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จ านวน ๒๑๓ องค์กร ชุมชน อ าเภอ จังหวัด
๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓



 ประกาศจังหวัด
เชียงราย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย             
ลงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ณ ห้องพญาพิภกัดิ์ ชั้น ๒ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายเป็นประธานการประชุม



สมาคมขัวศิลปะ เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม



๕. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน



๔. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน



๔. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์



ให้ความส าคัญกับทุกภาคเีครอืข่าย ๑๓ เครือข่าย โดยบูรณาการงานตามแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย



ประชาสัมพันธ์สื่อขององค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๑๔ แห่ง เพื่อเผยแพร่ 
ขยายผลส่งต่อความดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Website, Facebook, You Tube, Line เป็นต้น



ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Website, Facebook, You Tube, Line เป็นต้น



เผยแพร่บทเพลง ๔ คุณธรรมน าไทย ไปในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย
ก่อนการเริ่มเรียนรู้เรื่องมารยาทไทย



การเผยแพร่คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน องค์กร อ าเภอ 
ประเมินตนเองในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

ตามคู่มือการประเมิน



ผลการด าเนินงานขับเคลื่อน             
จังหวัดเชียงรายคุณธรรม 

ประจ าปี ๒๕๖๔



ได้ด าเนินการจัดแผนปฏบิตัิการส่งเสริมคณุธรรมจังหวัดเชยีงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

เพื่อส่งใหก้รมการศาสนา ในวันที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  จ านวน 1,052 โครงการ                  
จากหน่วยงาน/องค์กร  จ านวน 126 แห่ง รวมเป็นเงิน งบประมาณ 44,473,221 บาท 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน  495 โครงการ จ านวนงบประมาณ    20,814,851   บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน  274 โครงการ จ านวนงบประมาณ     9,778,937    บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน  212 โครงการ จ านวนงบประมาณ    12,356,653   บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน   71   โครงการ จ านวนงบประมาณ      1,522,780  บาท



 กิจกรรม : สนับสนุนให้มีการ
ประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของ
กลไกคณะท างานในแต่ละกลุ่ม
เครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ๑๓ เครือข่าย

โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปี ๒๕๖๔    
(จังหวัดเชียงราย)



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม) (แบบ Hybrid Online) 
ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

คลิกชมไลฟส์ดกจิกรรม 
https://www.facebook.co
m/story.php?story_fbid=3
15011016935702&id=1
00052804179557

สนับสนุนการจัดกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม (กิจกรรมกลางของเครือข่ายทางสงัคม) 
ตามแผนงาน/แนวทางการขับเคลือ่นจังหวัดคณุธรรม





กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม) (แบบ Hybrid Online) 
องค์กรคุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ณ ไร่รื่นรมย์ ต าบลงิ้ว อ าเภอเทงิ จังหวัดเชียงราย 

คลิกชมไลฟส์ดกจิกรรม 
https://www.facebook.co
m/chiangrai.culture/video
s/4657509780944685





การสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายแก่ชุมชน หน่วยงาน องค์กร 
และประชาชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษากลาง และภาษาเหนือ



จัดท า Infographic และ Spot เสียงเพื่อประชาสัมพันธ์



จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
จ านวน ๒ ป้าย



บริหารจัดการภาคีเครือข่าย ร่วมกับ
งานวันส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน



เน้นการส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สู่สถานศึกษา



โครงการวัฒนธรรมน าพา พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข 
จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)



โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



โครงการกิจกรรมจิตอาสา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนละ ๑ ครั้ง)



วนัที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงาน

แผนแมบ่ทสง่เสริมคณุธรรม

แหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ ผา่นกิจกรรม

จงัหวดัเคล่ือนที ่ณ โรงเรยีน

แมห่ลวงอุปถมัภไ์ทยครี ีบา้นขุน

หว้ยแมเ่ปา ต าบลแมเ่ปา อ าเภอ

พญาเม็งราย จงัหวดัเชยีงราย



วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                    
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม จังหวัดเชียงราย ณ ห้อง
ประชุมพญาพิภกัดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย และเยี่ยมชม ศึกษา
ดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลนาง
แล "โฮงออมผญ๋าล้านนา โฮงยาหมอ
เมืองล้านนา"



วันอังคารท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                   
เวลา 13.30 - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จัดประชุม
คณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย โดยเชิญประธานและเลขานุการของ
คณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย จ านวน ๑๓ เครือข่าย เข้าร่วมการ
ประชุม โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท            
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
การประชุม



วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกินรี 
โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท  อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จัด
ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) 
โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
การประชุม



โครงการจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563
รวมใจภักดิ์น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พ่อแห่งแผ่นดิน 

ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้น าศาสนา และศาสนิกชน 5 ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนา พราหมณ-์ฮินดู และซิกข์ศาสนาคริสต์



กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง 
หมู่ที่ ๕ ต าบลแม่กรณ ์อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชยีงราย



กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔   ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง (เฮือนไตยอง) 
ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน อบจ.เชียงราย ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชยีงราย



กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดร้องหลอด 
หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย



วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น.
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ณ ห้องพญาพิภกัดิ์ ชั้น ๒ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายเป็นประธานการประชุม



วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๖๔ 
เวลา ๑๔.๐๐–๑๖.๐๐ น.  เข้า
ร่วมการประชุมหารือการ
ด าเนินงานด้านวิชาการสนับสนุน
การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริม
คุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย             
ปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom



กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปะการแสดงการขับซอ

จัดท าสื่อประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ศิลปะการแสดงการขับซอ (ศิลปะการแสดงพืน้บ้านล้านนา) 
จ านวน 9 เรื่อง และเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ทางสือ่สังคมออนไลน์ เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปเกิดการรบัรู้



กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดร้องหลอด 
หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย



วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔             
ณ ห้องประชุมส านักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การ
ประชุมความร่วมมือและออกแบบ
เครื่องมือการด าเนินงานด้านวิชาการ
ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
เชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



ด าเนินกิจกรรม "คณะท างานติดตามประเมินผล
แบบเสริมพลัง จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมกลไก
ด าเนินงานแบบเสริมพลัง" ฯ ระหว่างวัน
พฤหัสบดีท่ี ๑๑ – วันเสาร์ท่ี  13 มีนาคม ๒๕๖4
ดังนี้

1. ชมรมคนดีศรีเชียงราย
2. ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ)
3. กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน
4. ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง
5. ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง



วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

โครงการวิจัย เร่ือง การประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔)

การประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความ

คิดเห็นและวางแผนการด าเนินงานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายคุณธรรม ตามแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย



วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔                 
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ชมรมคนดีศรีเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง



โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในที่ประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชู และชื่นชมบุคคล ที่ท างานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง
“วินัย” (การตรงต่อเวลา) จ านวน 4 คน 



ประชุมร่วมกับเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เพื่อหารือแนวทาง
การขับเคลื่อนธุรกิจคุณธรรมเพื่อสังคม



 ๑. กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส าหรับผู้น ากลุ่มและ            
ภาคีเครือข่าย และมัคคุเทศก์แนะน าชุมชน

 ๒. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

 ๓. กิจกรรมทดลองเส้นทาง/น าเที่ยวในชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

 ๔. กิจกรรมการจัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                     
“บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต าบลท่าข้ามศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



ชุมชนคุณธรรมบ้านปางขอน ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย



กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม งานเทศกาล ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานมรดก
ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรม เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชนคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔

๑. ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
พื้นบ้านในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน ๗ ชุมชน
คุณธรรม



กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม งานเทศกาล ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานมรดก
ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาทุนทาง

วัฒนธรรม เกิดการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชนคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔

๒. ออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ประเภทป้ายบอก
ข้อมูลและเอกสารแนะน า
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
จ านวน ๗ ชุมชนคุณธรรม





การขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ให้สอดคล้องกับผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๑. การด าเนินการโดยใช้คุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่องค์กรและชุมชน  (ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ระบาด การป้องกันการดูแลรักษาสุขภาพ-สุขภาพจิตเบื้องต้น)

๒. การด าเนินการโดยใช้คุณธรรมด้านความพอประมาณ/พอเพียง (การลดรายจ่าย-อดออม และการเพิ่มรายได้
องค์กร พัฒนาอาชีพชุมชน OTOP/CPOT)

๓. การด าเนินการโดยใช้คุณธรรมจิตอาสา (การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่-จิตอาสา-การแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะ
แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)

๔. การด าเนินการโดยใช้คุณธรรมด้านศาสนา  (ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและ
จริยธรรมทางสังคม)

๕. การด าเนินการโดยใช้คุณธรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี (การสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดีงาม
ขององค์กรหรือชุมชน ไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น)



“กิจกรรมตามโครงการปันน ้าใจ คนไทย ไม่ท้ิงกนั ด้วยพลงับวร" 
#ปันน ้าใจคนไทยไม่ท้ิงกนั #อตัลกัษณ์ความเป็นไทย #ช่วยเหลือเก้ือกลูแบง่ปัน“ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยพลังบวร”

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายต่างๆ สร้างสังคมคุณธรรม
 เครือข่ายภาครัฐ และ เอกชน ภาคประชาสังคม 
 เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และพระสังฆาธกิาร ของจังหวัดเชียงราย
 ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ทั้ง ๑๓ ภาคีเครือข่าย
 ชุมชนคุณธรรม/วัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เครือข่ายผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น 
 ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

อาหารปรุงสุก เครื่องอุปโภค บริโภค และหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมทั้งให้ความรู้ ให้ก าลังใจ และออกเยี่ยมเยียนประชาชน 
และวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ 











การให้ความรู้เร่ืองการปฏิบติัตนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19



การให้ความรู้เร่ืองการปฏิบติัตนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด             
โควิด-19



การให้ความรูเ้รือ่งการปฏิบติัตนในสถาณการณ์
การแพรร่ะบาด โควิด-19










