
รายงานสรุปสาระส าคัญการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้าง
ค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” น าไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้
ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่ส าคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ   

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคมทุกภาค
ส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดทิศทาง และพัฒนา
นโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
รวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม  และขยายผลการขับเคลื่อนงาน
ตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพ้ืนที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ได้จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
เชียงรายขึ้น ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม น าพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  ในวันศุกร์ที่ ๒๑  สิงหาคม 
๒๕๖๓  ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนาย
วีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและ
กล่าวปาฐกถาพิเศษ  และได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม อธิการบดีมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ มากล่าว
สัมโมทนียกถาภายในงาน  
 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทาง
สังคมทุกภาคส่วน ๑๓ เครือข่าย  จ านวน ๕๗๕ คน  มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการลงนามและประกาศเจตนารมณ์ จ านวน 
๒๑๓ แห่ง   มีหน่วยงาน องค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จ านวน ๔๗ บูธ   โดยการจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่   
 พิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ขององค์กร
เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน น าโดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ผู้น า ผู้บริหาร
และผู้แทนของแต่ละองค์กรทั้ง ๒๑๓ แห่ง ได้มาร่วมแสดงเจตจ านง ที่จะกลับไปด าเนินการต่อในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน



ของตนเองให้เกิดการขยายผลอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย  พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการ
พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วม
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงาน” การค้นหา
ยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนน าบุคลากร  ที่ท าหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพ่ือ
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไป                                 
 ๒. งานด้านวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่    
 ช่วงเช้าประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “การสร้างระบบนิเวศน์ เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม” โดย  
รศ.นพ.สุริยเดว    ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวสาระส าคัญว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรม
จังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงพลังความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเชียงราย สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในระยะ ๓ ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ 
การส ารวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนน าด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์ให้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชม แชร์ ช่วย 
เชื่อม” ถอดบทเรียนขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายทุกพ้ืนที่ และได้มีการน าเสนอสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงราย 
โดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ, ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และ ดร.ภรณี  แก้วบวร จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมการ
อภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม โดย มีผู้แทนเครือข่ายให้ความสนใจในการให้
ข้อคิดเห็นในประเด็น การน าประกาศเจตนารมณ์กลับไปท าให้เป็นจริง ปัจจัย/เงื่อนไขที่ท าให้ส าเร็จ รวมถึงตัวชี้วัดและ
รูปธรรมความส าเร็จที่เกิดข้ึน เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน าไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมในอนาคต    
 ช่วงบ่าย ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมจังหวัดเชียงราย” ผ่าน
นิทรรศการมีชีวิต ประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย  , ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย, โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย, โรงพยาบาลแม่สรวย, ไร่รื่นรมย์ 
เกษตรอินทรีย์, ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ   
 ๓. งานนิทรรศการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย ในรูปแบบ “ตลาดนัด
คุณธรรม” ที่มีเครือข่ายจิตอาสามารวมพลังออกบูธจ านวน ๔๗ บูธ และมีเทวสถานวิหารธรรมนิกายตันตระวัชรยานมาออก
โรงทานรถฟู้ดทรั้คปันสุข จ านวน ๑ หน่วย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานชุมชนองค์กรจิตอาสามาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างพ้ืนที่แห่งความสุขภายในงาน ได้แก่ การแสดงชุดร่มฟ้าบารมี โดยโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย , การแสดงตีกลอง
สะบัดชัย โดยศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา, การบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองวันวาน โดยชมรมดนตรีพ้ืนเมืองวันวาน
เชียงราย และการแสดงเต้นบาสโลบ โดยนักเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่เจริญมิตร สนับสนุนโดยมูลนิธิจิตอาสา (มนส.)  



 ทั้งนี้ภายในงานมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมในงาน  “ผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral 
Center Thailand  และมีการถ่ายทอดเสียงงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) มีผู้ได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สื่อครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย อ าเภอ
แม่ใจ จังหวัดพะเยา และอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในงานและชมอยู่ทางบ้านได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายในอนาคต  ได้รับองค์
ความรู้จากการบรรยาย การเสวนาของหน่วยงาน องค์กรต้นแบบที่ปฏิบัติจริงจนประสบผลส าเร็จ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการ
ชมนิทรรศการมีชีวิต และท่ีส าคัญเกิดข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนในจังหวัด 
ท าให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าประกาศเจตนารมณ์และความรู้ที่ได้จากการจัดงานไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละชุมชน 
องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
  



ภาพประกอบงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 


