
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน  

ครั้งที่ 1/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน  
ครั้งที ่1/2564 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 

..................................................... 
 

ระเบียบวารที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ประชุม.................................................................................................................... . 

ระเบียบวารที ่๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/2563                  

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. (เอกสารหมายเลข 1 หน้า 3) 

ที่ประชุม..................................................................... ................................................ 

ระเบียบวารที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
การทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน  

(เอกสารหมายเลข 2 หน้า 13) 

   ที่ประชุม.................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   4.1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔)  
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
   กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม ฉบับแรกของไทย ที่มุ่งหวัง                 
ให้คนในสังคมมีคุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้ “คุณธรรมน าการพัฒนา” เพ่ือให้ทุกคน                  
ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานมีคุณธรรม กล่าวคือ มีความจงรักภักดีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการด ารงชีวิต และได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้น าชุมชน ประชาชน
เครือข่ายและทุกภาคส่วนในจังหวัด ให้ความทุ่มเท เสียสละร่วมด าเนินการเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ บรรลุผลเป็นรูปธรรม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน  
องค์กร อ าเภอ จังหวัด ให้อยู่ในระดับส่งเสริมคุณธรรมขึ้นไป โดยมีผลการประเมินตามตัวชี้วัด ๙ ขั้นตอน   
(เอกสารหมายเลข 3 หน้า 18) 

ที่ประชุม.................................................................................................................... . 

 

 

/4.2 การสร้างความเข้มแข็ง... 
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   4.2 การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่ งการ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงวัฒนธรรม                   
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้และ      
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” แก่ทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
(หนังสือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”) 

ที่ประชุม...................................................................................................................  

   4.3 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 - 2569)  

   ที่ประชุม............................................. ...................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม                     
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
   ตามที่ กรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ โดยจังหวัดล าพูน              
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        
ซ่ึงมีหน่วยงานที่ส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ จ านวนทั้งสิ้น 72 หน่วยงาน รวม 72 โครงการ  
(แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

   ที่ประชุม....................................................................................... ............................. 
    

ระเบียบวารที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
   ...................................................................................... ............................................. 

   ที่ประชุม...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

หนังสือแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของ “บวร”เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม            
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
 1. พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (แทน) เจ้าคณะจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 2. นายสามารถ น้อยค าภา ประธานคริสตจักรจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 3. นายนิพลธ ์ วารุณ ผู้แทนศาสนาอิสลามจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 4. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ประธานอนุกรรมการ 
 5. พ.ต.ท.อุทัย จันทิมา (แทน) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ    
 6. น.ส.วิศรา รัตนสมัย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   ประจ าจังหวัดล าพูน 
 7. นางพวงผกา สุริวรรณ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 8. น.ส.ตรีพร ชาติแสนปิง (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 9. นายณัฏฐ์ปวัฒน ์   ลือยศ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  อนุกรรมการ 
   จังหวัดล าพูน 
 10. น.ส.อรทัย เดชวงศ์ยา (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคง อนุกรรมการ 
   ของมนุษย์จังหวัดล าพูน   
 11. นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 12. นายนิกร อินทจักร  ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 13. นางวิภารัตน ์ สิงห์แก้ว (แทน) พัฒนาการจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 14. นายสมโภชน ์ ศรีชะนา (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ  
 15. นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัล าพูน อนุกรรมการ 
 16. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 17. นายบพิตร วิทยาวิโรจน ์ วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
 18. นายชินวัฒน ์ เปี้ยจันทร์ตา (แทน) ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 
   และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. นายสิทธิศักดิ์ ค าภู นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อนุกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไมม่าประชุม 
 1. นายชัชวาลย์       ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ติดราชการ 
 2. นายสวัสด ี ทาใจ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน ติดภารกิจ 
   จังหวัดล าพูน 
 
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายธวชัชัย พัฒนปาลี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. นายภานุพันธ์ สมตา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 3. น.ส.พอลักษณ์ ปิ่นระฤก นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 
 4. นายประสิทธิ์ จันต๊ะมุ่ย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
 5. นายสรวชิญ์ พีรัชชัยนนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
   
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน ประธานกล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 

1/2564   
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
                         2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2/2563 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน 

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน                   

ครั้งที่ 1/2563 
 3.1 การทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน 
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2563   

มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ตามนโยบาย                
ของกระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่ครอบคลุ ม                    
ทุกหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการเสนอชื่อหน่วยงานมาแล้วดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 - 2 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
    3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าพูน 
    4. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

 5. หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

/ซึ่งในการประชุม... 
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  ซ่ึงในการประชุมครั้งก่อน ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่สามารถเพ่ิมเติม

หน่วยงาน อ่ืนได้  เนื่ องจากคณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน               
มีจ านวนคณะอนุกรรมการครบองค์ประกอบ ตามค าสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 แต่เนื่องจากมีค าสั่ง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 ให้มีการแก้ไของค์ประกอบคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ดังนี้ 

  1. แก้ไของค์ประกอบที่ปรึกษาอนุกรรมการ จาก ที่ปรึกษาอนุกรรมการ                    
ที่ประธานแต่งตั้ง จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็น ที่ปรึกษาอนุกรรมการที่ประธานแต่งตั้ง
ตามจ านวนที่ประธานเห็นสมควร 

  2. แก้ไของค์ประกอบอนุกรรมการ ล าดับที่ 4 จาก หัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดที่ประธานมอบหมาย จ านวนไม่เกิน 10 คน เป็น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ที่ประธานมอบหมายตามจ านวนที่ประธานเห็นสมควร  

  3. แก้ไของค์ประกอบอนุกรรมการ ล าดับที่ 5 จาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้ง 
จ านวนไม่ เกิน 3 คน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานแต่งตั้งตามจ านวนที่ประธาน
เห็นสมควร 

  จากค าสั่ งดังกล่าวจึงท าให้สามารถแต่งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติมได้                 
ตามที่ประธานเห็นสมควร จึงขอมติที่ประชุมในการยืนยันหน่วยงานตามเดิม หรือ               
ให้คณะอนุกรรมการเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 

ผอ.ปปช.ล าพูน เห็นด้วยกับการเสนอรายชื่อเพ่ือพิจารณาใหม่ 

ประธาน จากรายชื่อหน่วยงานที่มีการเสนอมาแล้ว เห็นด้วยที่จะแต่งตั้งหน่วยงานภาคการศึกษา
เป็นองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ แต่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากนัก 

ที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการ     
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน เพิ่มเติม โดยประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้ 

1. เพิม่เติมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
2. เพิ่มเติมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

    3. เพิ่มเติมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  4. เพิ่มเติมส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดล าพูน 
  5. แก้ไขอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จาก ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็น ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔)  จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน  กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการขับเคลื ่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ      
ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม                 
ฉบับแรกของไทย ที่มุ่ งหวังให้คนในสังคมมีคุณธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง                 
จากภายในให้  “คุณธรรมน าการพัฒนา” เพ่ือให้ทุกคน ทุกครอบครัวทุกชุมชน                 
ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานมีคุณธรรม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อ าเภอ  และ               
จังหวัดคุณธรรมขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดล าพูนก็มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มีจ านวน องค์กร และอ าเภอคุณธรรม ดังนี้ 

  1. อ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ แบ่งเป็น 
   - อ าเภอส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 4 อ าเภอ 
   - อ าเภอคุณธรรม  จ านวน 2 อ าเภอ 
   - อ าเภอคุณธรรมต้นแบบ  จ านวน 2 อ าเภอ 
  2. องค์กร จ านวน 49 องค์กร แบ่งเป็น 
   - องค์ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 27 องค์กร 
   - องค์กรคุณธรรม จ านวน 8 องค์กร 
   - องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 14 องค์กร 
 ส่วนจังหวัดคุณธรรม ส านักงานจังหวัดล าพูนจะเป็นผู้เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดล าพูนได้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 

ประธาน เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไร  

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับท่ี ๑ ระดับส่งเสริมคุณธรรม 
   ขั้นตอนที่ ๑ ประกาศกฎกติกา/ข้อตกลง/ธรรมนูญร่วมกัน 
   ขั้นตอนที่ ๒ ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า 
   ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
    ระดับท่ี ๒ ระดับคุณธรรม 
   ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลจากการด าเนินงานตามแผน 
   ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมทบทวน/ปรับปรุงแผน 
   ขั้นตอนที่ ๖ ประกาศยกย่อง/เชิดชูบุคคลที่ท าดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรม 
    ระดับท่ี ๓ ระดับคุณธรรมต้นแบบ 
   ขั้นตอนที่ ๗ ประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
   ขั้นตอนที่ ๘ รว่มกันพัฒนาสง่เสริมคุณธรรมเพ่ิมเติมใน ๓ มิติ มิติศาสนา 
        มิติเศรษฐกิจพอเพียง และมิติวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
   ขั้นตอนที่ ๙ มีองค์ความรู้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดได้  
  เฉพาะจังหวัดคุณธรรมมีเกณฑ์ 10 ข้อ 

 



/ผู้แทนหัวหน้า...  
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ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจังหวัดคุณธรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจาก
หน่ วยงานต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรมทั้ ง 10 ข้อ และส่ งให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง    

ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนการประเมิน คือบางหน่วยงานได้คะแนนสูง                    
แต่อยู่ในระดับส่งเสริมคุณธรรม บางหน่วยงานได้คะแนนต่ ากว่าแต่อยู่ระดับคุณธรรม 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน เนื่องจากในการประเมินจะต้องได้คะแนนทุกข้ออย่างน้อยข้อละ 1 คะแนน ถึงแม้ว่า                
จะได้คะแนนสูง แต่บางข้อไม่ได้คะแนนก็จะท าให้ระดับต่ าลงมา  

ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในกรณีของหน่วยงานราชการส่วนอ าเภอ ควรประเมินในระดับอ าเภอ 
หรือองค์กรระดับจังหวัด  

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน หน่วยงานราชการส่วนอ าเภอ สามารถส่งผลการประเมินในประเภทองค์กรระดับจังหวัด 
และเป็นผู้สนับสนุนในการขับเคลื่อนอ าเภอคุณธรรมในคราวเดียวกัน 

ประธาน การด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)                
เป็นสิ่งที่ดีสามารถน าไปบูรณาการกับการประเมิน ITA รางวัลเลิศรัฐ ได้เป็นอย่างดี                    
หากมีการเผยแพร่ให้รับรู้รับทราบในวงกว้างจะเป็นการดีเป็นอย่างยิ่ง 

ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดล าพูน ขอเสนอให้มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมในปีต่อไป เพ่ือที่จะให้จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดคุณธรรม 

ที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ให้รับรู้ รับทราบ                    
อย่างทั่วถึง  
 
4.2 การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ของชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ตามข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักการ “บวร : บ้าน-วัด-โรงเรียน” 
ไปขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรมต่างๆ  และเมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร”                 
แก่ทุกภาคส่วนให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่ งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ล าพูน                           
ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ในพ้ืนที่ชุมชนคุณธรรม รวมจ านวน 146 ชุมชน 
สามารถแบ่งชุมชน เป็นแต่ละระดับ ดังนี้ 

  - ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 105 ชุมชน 
  - ชุมชนคุณธรรม  จ านวน 10 ชุมชน 
  - ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 31 ชุมชน 

ประธาน จากข้อมูลการประเมินชุมชนทั้ง 146 ชุมชน มีแนวทางการประเมินอย่างไร  

/วัฒนธรรม... 
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วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ชุมชนทั้ง 146 ชุมชน เป็นชุมชนที่ เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน                 
ได้ลงพ้ืนที่ไปสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม    
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 –2564) และมีการประเมินผลตามเกณฑ์
การประเมิน 9 ขั้นตอนของชุมชนคุณธรรม ในรูปแบบของการสมัครใจ โดยการ
ประเมินจะเป็นภาคเอกสาร ซึ่งท าให้หลายชุมชนที่ไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับตามความเป็นจริง 

ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดล าพูน  เกณฑ์การประเมินสามารถปรับให้เป็นแบบเฉพาะของจังหวัดล าพูน เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้หรือไม่ อีกทั้งจังหวัดล าพูนมีชุมชนกว่า 570 ชุมชน 
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยายผลให้เป็นชุมชนคุณธรรมทุกชุมชน หรืออาจจะตั้งเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนในปีต่อไป  

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน หากจะขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้านต้องบูรณาการชี้แจงในที่ประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้านทุกอ าเภอ เพื่อให้รับรู้รับทราบและขับเคลื่อนไปพร้อมกัน อีกทั้งเห็นชอบกับ
การปรับเกณฑ์การประเมินให้เข้ากับบริบทของชุมชน รวมทั้งน าการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมไปเป็นเกณฑ์ในการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลอ่ืนๆ ในจังหวัด เช่น หมู่บ้าน
รักษาศีล 5 วัด 5 ส เป็นต้น 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน การปรับเกณฑ์การประเมินต่างๆ อาจจะมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนใน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ส่วนการขยายผลไปชุมชนอ่ืนๆ ขณะนี้
กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้เพิ่มคุณภาพชุมชนที่มีอยู่เดิมให้ยกระดับสูงขึ้น 

ที่ประชุม รับทราบ    
 

4.3 การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ     
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.2565-2569) 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน สืบเนื่องจากมีการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1                       
(พ.ศ.2559 -2564) จะสิ้นสุดลงในปี  พ.ศ.2564  กรมการศาสนาในฐานะ                  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าร่าง    
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) โดยมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                  
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 เพ่ือเปิดโอกาสให้ จังหวัดได้เสนอแนวทาง ความคิดเห็น 
ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2559-2564) โดยในภาคเหนือจัดเมื่อวันที่  28 – 29 สิงหาคม 2563                              
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ หากมี                  
ความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จะแจ้งที่ประชุม
ในครั้งต่อไป 

 
/ผู้แทนหัวหน้า... 
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ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน ขอให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งปฏิทินการด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือให้ด าเนินงานได้ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)  

ประธาน เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือกลั่นกรองงานก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ในการแต่งตั้งคณะท างานต้องระบุหน้าที่รับผิดชอบ เช่น รวบรวมผลการด าเนินงาน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 

ที่ประชุม รับทราบ  และมอบหมายฝ่ายเลขานุการแต่งตั้ งคณะท างานเพื่ อรวบรวม                     
ผลการด าเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เตรียมความพร้อม
ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒              

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ตามที่ กรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                
ขอความร่วมมือทุกจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม
ของแต่ละหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยจังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่ส่ง
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ จ านวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน รวม 72 โครงการ                
จึงขอความเห็นชอบให้ทุกหน่วยงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1-2 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัดล าพูน  

ประธาน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 72 โครงการ ถือว่ามีจ านวนโครงการน้อย ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะมีจ านวน
โครงการหรือกิจกรรมมากกว่าที่รายงาน 

วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
เป็นแผนที่ได้จัดท าไว้ก่อนเบื้องต้น ซึ่งในช่วงเวลาท าแผนปฏิบัติการ บางโครงการ/
กิจกรรมยังไม่ได้ก าหนดจัดขึ้นจึงท าให้ไม่ได้บรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการ 

ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน เนื่องด้วยหลายหน่วยงานอาจจะยังไม่ทราบ  จึงท าให้มีหน่วยงานส่ง
แผนปฏิบัติการจ านวนไม่มาก 

 

/ประธาน... 
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ประธาน ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับรู้รับทราบในวงกว้าง  เช่น ที่ประชุม
กรมการจังหวัดล าพูน เว็ปไซต์ เป็นต้น 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ และโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการฯ  
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานรับรู้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 

 

 
 

 (นายสิทธิศักดิ์  ค าภู) 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

(นายชินวัฒน์  เปี้ยจันทร์ตา) 
นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 



 
ประกาศจังหวัดล าพูน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน 
....................................................... 

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 
2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าและขับเคลื่อน
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ                
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ โดยให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ท าหน้าที่ขับเคลื่อน                
แผนแม่บทฯ ในระดับพ้ืนที่ นั้น 

เนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่                     
30 มีนาคม 2564 มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน เพื่อให้ครอบคลุม             
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 8(9) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย                   
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 และค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่ 1/2560                   
เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่  1  (พ.ศ.2559 – 2564) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดล าพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดล าพูน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล าพูน โดยมี
องค์ประกอบและ อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบ 
 1.1  เจ้าคณะจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 1.2  ประธานคริสตจักรจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 1.3  อิหม่ามจังหวัดล าพูน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
 1.4  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ประธานอนุกรรมการ 
 1.5  รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน รองประธานอนุกรรมการ 
        กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 1.6  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.7  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ อนุกรรมการ 
        ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดล าพูน 
 1.8  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.9  หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.10 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.11 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.12 ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.13 ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.14 พัฒนาการจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 
 1.15 ศึกษาธิการจังหวัดล าพูน อนุกรรมการ 

/1.16 ผู้อ านวยการ... 



 



แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)



วสัิยทัศน์ เป้าประสงค์ พนัธกจิ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

๑. พฒันาคนให้มีคุณธรรมตามหลกัทางศาสนา 
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ด ารงชีวิตตามวิถีวฒันธรรม

๒ .  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมใหมี้ประสิทธิภาพในมิติต่างๆ

๓. ส่งเสริมทุกภาคส่วนตระหนักและร่วมกัน
เป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล 
สมานฉนัท ์และยัง่ยนื

๔ .  ส่ง เสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่าง                
ดา้นคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพูน

สังคมไทยเ ป็นสั งคมคุณธรรม               
คนไทยปฏิบติัตนตามหลกัทางศาสนา 
นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ ธ ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงาม                  
มี คุณธรรม  พอ เพี ย ง  วิ นั ย  สุ จ ริ ต
จิตอาสา น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในประเทศไทย ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยา่งย ัง่ยนื 

สั ง ค ม ไ ท ย มี คุ ณ ธ ร ร ม เ ป็ น
รากฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต 
สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกัน
ด้วยความสันติสุขในประเทศไทย
ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยา่งย ัง่ยนื



องค์กร ชุมชน อ าเภอ

- ส่งเสริมคุณธรรม   จ านวน   ๒๘ องคก์ร
- คุณธรรม จ านวน      ๘ องคก์ร
- คุณธรรมตน้แบบ   จ านวน   ๑๓ องคก์ร

- ส่งเสริมคุณธรรม   จ านวน   ๑๐๕ ชุมชน
- คุณธรรม จ านวน      ๑๐ ชุมชน
- คุณธรรมตน้แบบ   จ านวน     ๓๑ ชุมชน

- ส่งเสริมคุณธรรม   จ านวน   ๔ อ าเภอ
- คุณธรรม จ านวน   ๒ อ าเภอ
- คุณธรรมตน้แบบ   จ านวน   ๒ อ าเภอ

ผลการด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
จังหวดัล าพูน

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพูน

๔๙ องคก์ร ๑๔๖ ชุมชน ๘ อ าเภอ



แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวดัล าพนู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมจ านวน ๗๒ โครงการ จาก ๓๙ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วางระบบรากฐาน                   

การเสริมสร้างคุณธรรม               
ในสังคมเมืองล าพูน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเข้มแข็งในระบบ

การบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ให้เป็นเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ส่งเสริมให้จังหวัดล าพูน              
เปน็แบบอย่างด้านคุณธรรม               
ในกลุ่มจังหวัด ประเทศไทย                

และประชาคมอาเซียน - มีจ  านวนกลยทุธ์  ๘ กลยทุธ์
- มีจ  านวนโครงการ  ๔๘ โครงการ

- มีจ  านวนกลยทุธ์  ๓ กลยทุธ์
- มีจ  านวนโครงการ  ๙ โครงการ

- มีจ  านวนกลยทุธ์  ๕ กลยทุธ์
- มีจ านวนโครงการ  ๑๓ โครงการ

- มีจ  านวนกลยทุธ์  ๓ กลยทุธ์
- มีจ านวนโครงการ  ๒ โครงการ

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพูน



มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 
  จังหวัดล ำพูนมีกำรประกำศแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ โดยมีกำรปรับปรุงคณะอนุกรรมกำรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรี โดยประกำศแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณะรรมจังหวัด
ล ำพูนในปัจจุบัน ได้ประกำศเม่ือวันที่ 27 เมษำยน 2564 (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้) 
 

 
 

ประกำศแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล ำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูนมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
ล ำพูน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เมื่อปีพ.ศ.2560 
อีกท้ังมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกปี  
 

      
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล ำพูน และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล ำพูน 

 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน เช่น กำรส่งเสริมให้สมำชิก
องค์กรปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงศำสนำ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวัน ปฏิบัติตำมวิถีวัฒนธรรมไทยตลอดจนปฏิบัติตำมหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
กำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณข้ำรำชกำร ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆภำยในส ำนักงำนด้วยควำมโปร่งใส                      
เพ่ือป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น ทั้งยังมีกำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงให้ทุกหน่วยงำนในจังหวัดล ำพูน
ได้ด ำเนินกำรอีกด้วย 
 



      
ป้ำยประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติตำมหลักธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 

 

      
กำรส่งเสริมบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมทำงศำสนำ 

 

      
กิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดล ำพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
  ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดล ำพูนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดล ำพูน เป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน  โดยก ำหนดจัดประชุม
คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล ำพูนเป็นประจ ำ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี ซึ่งในปีงบประม ำณ                      
พ.ศ.2564 ไตรมำสที่ 1-2 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2564                    
เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

      
 

      
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดล ำพูน ครั้งที่ 1/2564 

 


