กำหนดกำร งำนสมัชชำคุณธรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ทำดีตำมรอยพ่อ สำนต่องำนที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ”
ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด
และองค์กรภำคีเครือข่ำย
................................................................................................................
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๙ (อำคำรศูนย์ประชุม)
เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.

-เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกัน
จัดเตรียมบูธนิทรรศการ

เวลา ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.

-ลงทะเบียน และรับเอกสำร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น.

-กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
- กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมงำน
โดย นายสิน สื่อสวน ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
และประธานจัดงานร่วม

เวลา ๑๓.๓๙ น.

- ประธานพิธีเดินทางถึงบริเวณงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานพิธีกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย
เป็นเวลา ๘๙ วินาที
- ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด (นำยสฤษดิ์ วิทูรย์) ประธำนจัดงำนร่วม
กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
-ประธำนพิธี (นำยวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรม) กล่ำวเปิดงำน และมอบนโยบำย การขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔)
- ประธำนพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ แก่บุคคล องค์กรต้นแบบด้ำน
คุณธรรม ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
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- ประธานพิธีบันทึกภาพร่วมกับ ผู้รับเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย และ
คณะกรรมการจัดงาน
- ประธานพิธีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย
เวลา ๑๔.๓๐ น.

- กำรแสดงของศิลปินแห่งชำติ (แม่ฉวีวรรณ ดาเนิน) เพื่อน้อมราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

- กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พลังประชำรัฐ กับกรณีศึกษำกำร
ขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมในวิถีภำคอีสำน”
โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วนของ ๗ จังหวัดนาร่อง

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ (อำคำรศูนย์ประชุม)
เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

-เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกัน
ที่อาคารศูนย์ประชุม ลงทะเบียน รับเอกสาร
-กำรแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
-บรรยำยพิเศษ เรื่อง “ทำดีตำมพ่อ สำนต่องำนพ่อทำ พอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตอำสำ”
โดย นายปริญญาวัฒน์ วัชรอาภากร สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ ๒๒
พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมห้องย่อย ๑ อำคำรศูนย์ประชุม
เวลา ๑๐.๑๕ -๑๒.๐๐ น.

แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
 ผู้ร่วมเสวนา
-

อธิบดีกรมการศาสนา
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หรือผู้แทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือผู้แทน

 ผู้ดาเนินรายการ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
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กิจกรรมห้องย่อย ๒ อำคำรแกรนด์บอลรูม (ห้องประดับทอง)
เวลา ๑๐.๑๕ -๑๒.๐๐ น.

กิจกรรมของเครือข่ำยเด็กและเยำวชน “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอำสำ”
ดาเนินกระบวนการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

-พิธีประกำศเจตนำรมณ์ รวมพลังประชำรัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ของ
หน่วยงำน องค์กร เครือข่ำยคุณธรรมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และปิดงำน
- ประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) กล่าวรายงาน และเชิญผู้แทนองค์กร เครือข่ายรับมอบ
ธงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนคุณธรรม
- นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
มอบธงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนคุณธรรม ให้แก่ผู้แทนภาคีเครือข่ายคุณธรรมของ
๒๐ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนเครือข่าย ๙ ดี ของจังหวัด
ร้อยเอ็ด
- การแสดงพลังของผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกำศเจตนำรมณ์ รวมพลังประชำรัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พร้อมส่งมอบ
ข้อเสนอการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ของเครือข่ายต่อ
ประธานพิธี
- ประธานพิธี (นำยวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม)
รับมอบข้อเสนอ และกล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานพิธี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นการปิดงาน
......................................................................................................................................
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ส่วนกำรแสดงนิทรรศกำร “ตลำดนัดคุณธรรม”
ณ บริเวณลำนหน้ำหอประชุม โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
..................................................................................................................
เชิญชมการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีข่าย และ “ตลาดนัดคุณธรรม”
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดการจัดงานทั้ง ๒ วัน ได้แก่
๑) การนาเสนอนิทรรศการต้นทุนคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) การนาเสนอกรณีตัวอย่างชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ “เครือข่ายคุณธรรม ๙ ดี” ภายใต้การขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
๓) การนาเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย (ในระดับภูมิภาค)
๔) การนาเสนอกรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ)
๕) การนาเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๖) การนาข้อมูลสาระสาคัญนโยบายชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม อาทิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ฯลฯ
๗) แสดงนิทรรศการองค์กรภาคีร่วมจัดงาน ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันพระปกเกล้า กรมการ
ศาสนา กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ
๘) แสดงจุดตั้งปณิธานถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ทาดีตามรอยพ่อ สานต่อ
งานที่พ่อทา” อาทิ เขีย นใบปณิ ธานทาความดี และร่วมสนุกกิจรรมทางสื่อ Facebook และ Social Media และอื่นๆ
๙) ชมตลาดนัดคุณธรรม การออกบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจ พอเพียง จาก ๒๐ อาเภอในจังหวัด
ร้อยเอ็ด
๑๐) กิจกรรมอื่นๆ
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