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การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงใหม่ 

สู่จังหวัดคุณธรรม 
 

กรอบการด าเนินการ 

๑. การด าเนินการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม  

 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อนคุณธรรม เป็นเป้าหมายและมีความร่วมมือกัน อย่างเป็นระบบของเครือข่ายประชารัฐ 
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและ  สถาบันศาสนา สามารถส่งเสริม
คุณธรรมให้กับประชาชน พัฒนาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ได้สอดคล้อง  กับภูมิสังคมของจังหวัด และ
ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ตามแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ได้บรรลุเป้าหมายและน าไปสู่
การขยายผล คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เลือกคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
เป็นคุณธรรมส าคัญท่ีจะรณรงค์ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยในช่วงต้นของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

๒. การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 โดยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่    
ได้ด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔)  และยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย  โดยมีกลไกความเชื่อมโยง
ในการด าเนินการแต่ละระดับ ดังนี้ 
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การด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  ได้ ขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม ได้จัดโครงการประชุมองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และกรอบการ
ด าเนินการตามปฏิทินการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม ตามปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้  
 

ปฏิทินการด าเนินการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. องค์กรและอ าเภอที่ยังไม่ได้สมัคร ให้ยื่น 
  ใบสมัคร  

ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๒. ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร    
  และส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ฯ 

ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

๓. ส่งรายงานผลรอบไตรมาสที่ ๑ 
 

ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๔. คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา และส่งให้ 
 กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรี 

เมษายน ๒๕๖๒ 

๕. ส่งรายงานผลรอบไตรมาสที่ ๒ 
 

ภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

๖. ส่งรายงานผลรอบไตรมาสที่ ๓ 
 

ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๗. ส่งรายงานผลสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

ภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 
 การด าเนินการ 

 นโยบายการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดคุณธรรม  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีนโยบายให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดคุณธรรม  และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการ 
เริ่มต้นจากการร่วมลงนามข้อตกลง  (MOU) ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด
คุณธรรม 
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จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาคราชการ องคก์รอิสระ  

ภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ภาคีเครอืข่ายสง่เสรมิ

คุณธรรมจงัหวดัเชียงใหม่  ในการสง่เสรมิและขบัเคลื่อนจงัหวดั

เชียงใหม่สูจ่งัหวดัคุณธรรมตน้แบบ เพื่อพฒันาคุณธรรม 

และจรยิธรรม ดว้ยการสรา้งค่านิยมดา้น  

“ความพอเพียง ความมีวินยั ความสุจรติ และมีจติอาสา” 

สรา้งความรม่เยน็เป็นสุข ที่มีอยูใ่นแตล่ะพ้ืนท่ี จากจุดเล็กๆ  

เพื่อขยายวงกวา้งออกไป  ใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดช้ดัเจน 

พรอ้มทั้งจะรว่มมือสานพลงั เสรมิก าลงัใจ ช่วยเหลือเก้ือกูล 

ซ่ึงกนัและกนั จนปรากฏภายใตก้ารน าดว้ย  

“หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 

 ทุกส่วนราชการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในองค์กร  มีข้อความว่า.. 
 

 

บันทึกข้อตกลง 

การปฏิบัติงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

มีความประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เป็นองค์กรคณุธรรม   

เพื่อพฒันาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการสร้างค่านิยมด้าน 

“ความพอเพียง ความมีวนิัย ความสุจริต และมีจติอาสา”   

มุ่งมั่นในการสร้างความดี ความงาม ความสุขท่ีมีอยู่ 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งจะร่วมมือ 

สานพลัง เสริมก าลังใจ ช่วยเหลือเกือ้กูลซึง่กันและกัน 

ภายใต้การน าดว้ย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

 
 การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดคุณธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ต้นปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีองค์กร ชุมชน และอ าเภอ เข้าร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการสู่จังหวัดคุณธรรม  
สรุปดังนี้ 

ตารางที่ ๑ องค์กร ชุมชน และอ าเภอ ที่เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  
              พ.ศ. ๒๕๖๒  จ าแนกระดับ ตามจ านวน และร้อยละ 

ประเภท 
จ านวนรวม 
ที่มีในจังหวัด 

การเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จ าแนกตามระดับ (แห่ง) 

ร้อยละ 
ระดับ ๑ 

ส่งเสริมคุณธรรม 
ระดับ ๒
คุณธรรม 

ระดับ ๓ 
ต้นแบบ 

รวม 

๑. องค์กร (ใน
ระดับอ าเภอ
และจังหวัด) 

๑๖๓ ๕๙ ๗ ๖ ๗๒ ๓๑.๑๑ 

๒. ชุมชน 
 

๓๓๕ ๒๑๒ ๘๗ ๓๖ ๓๓๕ ๑๐๐.๐๐ 

๓. อ าเภอ 
 

๒๕ ๑๖ ๖ ๓ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ 

รวม 
 

๕๒๓ ๒๗๙ ๙๕ ๔๒ ๔๑๖ ๘๒.๖๐ 
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แผนภูมิที่ ๑ องค์กร ชุมชน และอ าเภอ ที่เข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  
        พ.ศ. ๒๕๖๒  จ าแนกตามจ านวน และร้อยละ 
 

 

 การยกระดับการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  
ในการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมประชุมสัมมนา
ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น า ผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาชุมชน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนในชุมชน รวมทั้งเพ่ือให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน คุณธรรม ภายใต้แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ให้เป็น
ระดับต้นแบบ สามารถน าเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและประกาศยกย่องได้ สามารถน าไปขยายผลสร้าง
เครือข่ายในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น น าไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 

องคก์ร, 72, 

16.67%

ชุมชน, 335, 

77.55%

อ ำเภอ, 25, 

5.79%

การเข้าร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
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นอกจากนี้  จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อาทิ 

 การร่วมประชุมสัมมนา “การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัดคุณธรรม” 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ ๒ 
(ภาคเหนือ)  ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562  จ านวน 5 คน   

 ด าเนินการทบทวนผลการประเมินตนเองขององค์กรและจังหวัด  ตามเกณฑ์การประเมิน
องค์กร และจังหวัดคุณธรรม  

 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
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สรุปรายงานโดย...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
 

การด าเนินการโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ 

 

จังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่   ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่  ได้ด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่  

ก าหนดจัดงานเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดง 
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบไปด้วยการ 
จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” มุ่งเน้นให้ทุกองค์กร 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกฝังค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร 
แก่หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม การรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณจากส่วนกลาง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและการแสดงกิจกรรมของเยาวชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานทั้งจากส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๖๖ คน 
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สรุปรายงานโดย...กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
 

 ออกประกาศ นโยบาย มาตรการ 

 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับ เพ่ือเป็นกลไก 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างให้องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กร 
ทีม่ีวัฒนธรรมสุจริต  โดยมีนโยบาย และมาตรการที่ส าคัญ  ได้แก่ 

 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง    
   และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ  
 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง นโยบายการป้องกันการให้และรับสินบน เพ่ือป้องกัน 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

 


