รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดพิจิตร และ
๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และ ๕ กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เพื่อให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสาคัญในการดาเนินชีวิต คนไทยมีค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม ระเบียบวินัย และ
จิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม อยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สามัคคี มีสันติสุขนั้น คณะรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ได้ใช้สมัชชาคุณธรรมเป็นกลไกในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ สร้างเวทีของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ประชาสังคม และประชาชน หรือประชารัฐ ให้เกิดการประสานพลังในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา ให้ขยายครอบคลุมทุกภูมิภาค และเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
กระทรวงวัฒ ธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ประสานความร่ว มมือกับกระทรวง
ที่มีผู้แทนในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข และร่วมกับจั งหวัด
พิจิตร และอีก ๘ จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จั ง หวั ด นครสวรรค์ และจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมภาคเหนื อ
“รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่ งชาติ เป็ น ประธาน และพลเอกสุ รยุทธ์ จุล านนท์ องคมนตรี ร่ว มให้ แ นวทางการส่ ง เสริมคุณธรรม
สังคมไทย และให้กาลังใจด้วย สรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ดังนี้
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ทาให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางการขยายผลการดาเนินงานตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยใช้บทเรียนจากจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพิจิตรเป็นต้นแบบการ
ขับเคลื่อน ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายแต่ละภาคส่วน
และพื้นที่ทั้ง ๙ จังหวัด ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัด
๒) องค์ความรู้จากการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ มีการจัดทาสรุปถอดบทเรียนองค์ความรู้
กระบวนการขับ เคลื่ อนพิจิ ตรจั งหวัดคุณธรรม “การขับเคลื่ อนพิจิตรจังหวัดคุณธรรม…สร้างสุ ข ” ประกอบด้ว ย
เป้าหมาย หลักคิด กลไก กลยุทธ์ วิธีการในการขับเคลื่อนเมืองพิจิตรแห่งความสุข บนฐานแห่งความดี ซึ่งถือเป็นคู่มือ
ให้แก่ชาวพิจิตร และจังหวัดอื่นๆ ที่สนใจศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และจัดทาเอกสาร
“สถานการณ์คุณธรรมและการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” โดยศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ
ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” นาผลการสารวจเรื่อง“สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” และนาเข้าข้อมูล
การสารวจสถานการณ์คุณธรรมภาคเหนือของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพะเยา ปี ๒๕๖๐ รวมถึงนา
ผลสรุปจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความเห็นของภาคีสมัชชาคุณธรรมในเวทีต่างๆ มาสรุปเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป
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๓) การส่งเสริมกระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม สมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ ได้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ๔ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ผ่านกลไก
คณะกรรมการจั ดงานและคณะทางานระดับจังหวัด เข้ารับ โล่ ห์ ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจานวน ๓๐ คน/รูป และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจานวน ๑๕ องค์กร รวมทั้งสิ้น ๔๕ รูป/คน และ
ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการตั้งปณิธานทาความดี “ทาดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการนาเสนอเนื้อหา บูธนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
ที่มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
๔) ด้านการมีส่วนร่วม สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ทาให้เกิดการเชื่อมโยงหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบาย หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ๙ จังหวัดที่เข้าร่วม ๕ กระทรวงหลักในคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเครือข่ายรวม ๘๙ องค์กร ที่เป็นองค์กรร่วมจัด และผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป จานวน มากกว่า ๑,๕๐๐ คน และผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อออนไลน์อีกมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในรูปแบบต่างๆ จานวนกว่า ๘๐
หน่วยงาน รวมทั้งหมด ๒๖ บูธ มีหน่วยงานเปิดซุ้มจิตอาสาบริการอาหารทานฟรีแก่ผู้ร่วมงาน จานวน ๑๓ ซุม้
๕) การประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมภาคเหนือ ได้ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น รวมพลังประชารัฐร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสาร่วมกัน และเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการบูรณาการส่งเสริม
คุณธรรมของชาติ ที่มุ่งเน้นการระเบิดจากภายใน และใช้พื้นที่เ ป็นตัวตั้งให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ หรือองค์กร
และมุ่งผลลัพธ์คือประชาชนมีการประพฤติ ปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น
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ภาพผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิจิตร
พิธีเปิดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

การปาฐกถาพิเศษ เสวนาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์

๓|

เสนอองค์ความรู้ นิทรรศการด้านการส่งเสริมคุณธรรม

การประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่าย ส่งมอบข้อเสนอ และพิธปี ิดงาน
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