
ก ำหนดกำรงำนสมัชชำคุณธรรมและตลำดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรำย ปีท่ี ๒  (แบบ Hybrid Online)   

“เชียงรำยเมืองคุณธรรม ร่วมสร้ำงจิตส ำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”  
วันที่ ๖-๘ เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมไชยนำรำยณ์ โรงแรมไชยนำรำยณ์ ริเวอร์ไซด์ อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  

(โปรดรับชมกิจกรรมทำง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และระบบ Zoom)  
 

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

 วันแรก (วันอังคาร ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. - ภาคีเครือข่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบ ZOOM 
- เปิดงานผ่าน Facebook Live  

ห้องประชุมไชยนารายณ ์
โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอรไ์ซด์ 

 
ผู้บริหาร/ผู้แทนองค์กร 

ลงทะเบียนเข้าระบบ zoom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนองค์กร ร่วมแลกเปลีย่น

และแสดงความคดิเห็น ผา่น

ระบบ zoom 

 
 
 

ห้องประชุมไชยนารายณ ์
โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอรไ์ซด์ 

 

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น. การแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ขับซอเชียงรายเมืองคณุธรรม”   
โดยแม่ครูค าแสน แก้วสืบ สมาคมศิลปินปี่ซอลา้นนาเชียงราย   

๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๕ น.  -พิธีกรน าเข้าพิธีการ  
-กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน  
  โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  

๐๙.๐๕ - ๐๙.๑๕ น. น าเสนอวิดีทัศน์การขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒  
๐๙.๑๕ - ๐๙.๒๕ น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19”    

   โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คณุธรรม  
         และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

๐๙.๒๕ - ๐๙.๓๐ น.  มอบนโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย  
   โดย นายประจญ ปรัชญส์กุล ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงราย 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๓๕ น. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมชูป้ายสัญลักษณร์่วมแสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมเชียงราย ผ่านระบบ Zoom พร้อมเพรียงกัน     

๐๙.๓๕ - ๐๙.๔๐ น. VTR การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) 
    โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายพิเศษ “การส่งเสรมิคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน”    
   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี   
         ผู้อ านวยการศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เหลียวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : 
New Moral New Normal”     
- มุมมองสะท้อนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย  
  โดย พระรตันมุน,ีผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และ 
       ประธานคณะท างาน ๑๓  เครือข่ายคุณธรรมทางสังคมจังหวดัเชียงราย  
- นายพิสันต์ จันทร์ศลิป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
                              ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   
- ผศ.ปรีดา  จันทร์แจ่มศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละ 



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

                                 สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  
- นายยงจิรายุ อุปเสน  ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  
                            ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   
- นายพิษณุ บุญยืน (ปู่จ๋าน ลองไมค์) ศิลปินนักร้องชาวเชียงราย ผูม้ีวินัยสู้ชีวิต  
ด าเนินรายการโดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  อาจารย์ประจ าส านักวิชาศิลปศาสตร์  
                                                     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- เปิดประเด็นซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

รับชมกิจกรรมผ่านทาง 

Facebook live : ศูนย์คุณธรรม 

Moral Center Thailand)        

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น. TEEN Talk “คนรุ่นใหม่หัวใจอาสา มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” และการแสดงร้องเพลง   
 โดย น้องเฟม นางสาวศณัฐชา จนัทร์ชุม  เยาวชนชนะเลิศอันดับที ่1 TO BE NUMBER 
ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นท่ี 10  

๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ น. น าเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมผ่าน
นิทรรศการมีชีวิต  

๑. ชุมชนคุณธรรม  : ชุมชนคุณธรรมวัดพนาลัยเกษม   

๒. องค์กรคุณธรรม  : เครือข่ายสวสัดกิารชุมชนจังหวัดเชียงราย   

๓. องค์กรคุณธรรม  : ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย   

๔. องค์กรคุณธรรม :  โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธ
เศรษฐศาสตร์   

๕. อ าเภอคุณธรรม :  ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเชียงราย   
ด าเนินรายการโดย นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก นักสื่อสารมวลชนช านาญการ  
                                                          สวท.เชียงราย    

๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักกลางวัน /ชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
-การแสดงขับซอบายศรีรับขวัญตา้นภัยโควดิ-๑๙   
      โดย ดร.ศันสนีย์ อินสาร ครูใหญ่โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา  
                                   มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์    
-การแสดงเต้นบาสโลบ โดยนักเรยีนผู้สูงอายุบ้านใหม่เจริญมติร  
                           อ านวยการผลิตโดย มลูนิธิจิตอาสา   

รับชมกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook live : ศูนย์คุณธรรม 

Moral Center Thailand)        

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๑  เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม    
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  -น าเสนอกรณตีัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมของเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงราย”   
-เวทีเสวนา “รวมพล เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย คิดบวก”  
วิทยากรโดย   

๑. อาจารยส์ุรสิทธ์ิ ปสุุรินทร์ค า อาจารย์วิทยาลยัอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 

๒. นายนันทวัฒน์ นันค า  อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
                            โฆษก Seed Thailand  

๓. นายจิระวัฒน์ แช่อ๋อง ประธานเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและการปกป้อง

วัดฝั่งหมิ่น ต าบลรมิกก อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

คุ้มครองเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 

๔. อาจารย์พัชราวรรณ แก้วกันทะ หวัหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช วิทยาลัยเชียงราย   

ด าเนินรายการ โดย  นายธีระพงษ์ ผิวผ่อง  
                         รักษาการแทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 
- น าเสนอภาพรวมการขับเคลื่อนเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม และให้ก าลังใจ
เครือข่าย   
โดย นางอรนุช ชัยชาญ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  
                               ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนคณุธรรม  

คอมเม้นท์ของ FB) 
 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๒  เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม   

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - ชมวิดีทัศน์เรื่องเล่าเร้าพลังสถานศึกษาคุณธรรม  (Success Story Telling)  กรณี
ตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย”  
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สถานศกึษาคุณธรรมสูเ่ชียงรายเมืองคุณธรรม”   

วิทยากรโดย  
๑. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
๒. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 
๓. ดร.พฤทธ์ิ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
๔. ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
๕. ผศ.ดร.นิอร สริิมงคลเลิศกลุ ที่ปรกึษาสมาคมยักษ์ขาวจังหวัดเชียงราย   
                                        อาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา    
๖. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

ร่วมแลกเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.เลหลา้ ตรีเอกานุกลู  คณบดสี านักวิชาสังคมศาสตร์  
                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
 

ชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : 
ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

จบกิจกรรมวันแรก 

วันที่สอง (วันพุธ ที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย : ความรู้นอกต ารา 

๒. เทศบาลต าบลศรีดอนชัย: เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

๓. เทศบาลต าบลแม่สาย: โปร่งใส ใสใ่จบริการ 

๔. โรงพยาบาลแม่สรวย : คุณภาพ คูคุ่ณธรรม 
- พิธีกรหลักเปิดงานผ่าน Facebook Live แล้วโยนให้พิธีกรภาคสนาม  

 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๓  เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย สโมสรฝึกการพูด
เชียงราย  กลุ่มพลังแห่งการเปลีย่นแปลง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย 
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน และเครือข่ายจิตอาสาอ าเภอพาน   



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. มหกรรมเสริมสร้างความดี “รวมพลคนสามวัย พลเมืองดี มีคุณธรรม” 
-การแสดงตีกลองสะบดัชัย โดยนกัเรียนโรงเรียนบา้นแซววิทยาคม  
-การแสดงร้องเพลงและการแสดงจินตลลีาของเยาวชนคนดี มีคณุธรรม  
 น าโดยนางสาวชลธร ไคร้ศรี  นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงราย  
          ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลาระดับประเทศ  
-เวทเีสวนา  “พลเมืองดี มีคณุธรรม น าเชียงรายเป็นสุข”  
วิทยากรโดย   

๑. นายแพทย์อ าพน ศิริบุญมา   วิทยากรสโมสรฝึกการพูดเชียงราย 
๒. ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สรุิยะ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย 
๓. นายเมธา นาคะ  ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย 
๔. ผศ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย 

๕. นางสาวชลธร ไคร้ศรี  นักเรียนโรงเรียนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  ดร.รัชฏ์พันธ์ รัชนีวงศ์  นายกสโมสรฝึกการพูดเชียงราย 
-น าเสนอกรณีตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมจังหวดัเชียงราย 
ผ่านนิทรรศการองค์กรดีเด่นด้านคณุธรรม”  ได้แก ่
- โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  
- โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวริุณบริหารธุรกิจ 
พิธีกรประจ าเวที โดย คณุสริิลักษณ์ สุประการ   วิทยากรสโมสรฝึกการพูด 
พิธีกรภาคสนามโดย  นายธเนศธรรม ไคร้ศรี ท่ีปรึกษาชมรมคนดีศรเีชียงราย 
เชียงราย 
 

ห้องต้นไทร โรงแรมคงการเ์ด้นท์
วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย 

 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดประเด็นซักถามแลกเปลีย่นเรยีนรู้    
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” พ้ืนที่คุณธรรม ๔  เครือข่ายชุมชนคุณธรรม / เครือข่ายศิลปินพ้ืนบ้านคุณธรรม/เครอืข่ายศาสนา   
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์ชุมชนคุณธรรม /องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   

๑. วัดท่าข้ามศรดีอนชัยไทลื้อศรีดอนชัย: หัวใจใฝ่ธรรม 
๒. ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองครก : สามวัย ใจเดียวกัน 
๓. ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง : วิธีธรรม วิถียอง 
๔. ศูนย์ดนตรีกวีศิลปล์้านนา: องค์กรแห่งการให้  

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - รับชมกรณีตัวอย่าง “ความส าเรจ็ในการขับเคลื่อนคณุธรรมในชุมชนคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย”  ผ่านวิดีทัศนร์้อยเรียงเรื่องราวเครือข่ายชุมชนคณุธรรมเชียงราย  
-เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้ “ความอยูร่อดและอยู่ร่วมของเครือข่ายชุมชนคุณธรรม 
                            หลังสถานการณโ์ควิด- ๑๙”  
วิทยากรโดย  
ช่วงที่ ๑  

ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๑. พระพุทธิญาณมุนี  รองเจ้าคณะจงัหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา  

๒. พระครูปยิวรรณพิพัฒน์ ปิยวณโฺณ เจ้าคณะต าบลสันกลาง เขต ๒ เจา้อาวาสวัด 
หัวฝาย    

๓. พระครสูุจณิวรคณุ เจ้าคณะต าบลศรีดอนชัยเขต ๑ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย  

๔. นายศุภกิจ นวนพนัส ผู้น าชุมชนคุณธรรมบ้านโพธนาราม 

๕. นางสดใส วงค์เมืองมา ประธานกลุ่มสมุนไพร 3 รส ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยจ าป ี
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย 
      อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย        
ช่วงที่ ๒ 

๑. นายวิชัย นะสุวรรณโน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ส านักงานปฏิบัติการภาคเหนือ   

๒. นายประนอม เชิมชัยภูมิ  ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวดัเชียงราย 

๓. พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิตจิตโต เจา้อาวาสวัดหนองครก  
๔. นางสังเวียน ปรารมภ์ ประธานกลุม่ท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทยวิถียองสันทางหลวง 

                            ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง   
ร่วมแลกเปลี่ยน โดย อาจารย์ ดร.ชาญชัย ฤทธิร่วม  
                          ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ด าเนินการ โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่น  
                     ประธานหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาคปรญิญาเอก  
                     ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์
ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

วันที่สาม  (วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ   
๑. ไร่รื่นรมย:์ ชีวิตรื่นรมย ์
๒. ที่ท าการปกครองอ าเภอเชียงของ : ยุทธศาสตร์ 5 ดวงใจ 
๓. สถานีวิทยุฯ อสมท.จังหวัดเชียงราย: สื่อคุณภาพ คู่คุณธรรม 

- พิธีกรน าเข้าสู่งาน   

 
 

กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”    พ้ืนที่คุณธรรม ๕  เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม  
 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. -น าเสนอวิดีทัศน์กรณีตัวอย่าง “ความส าเร็จในการขับเคลื่อนคณุธรรมขององค์กรธุรกิจ

ในจังหวัดเชียงราย”  อาทิ  ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรยี์  , สบันงา แฟลตฟอรม์ธุรกิจ
ออนไลน์ ,Smile Hub Tour รถตูคุ้ณภาพท่องเที่ยวชุมชน , ททท.เชียงราย ,สภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  เป็นต้น 
 

-เวทีเสวนา การพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติคุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมด ี
วิทยากรโดย  

๑. นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์  

ร้านสบันงาขันโตก จ.เชียงราย 
 

รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

๒. นายกิตติ  ทิศสกลุ ประธานคณะท างานเครือข่ายธุรกิจคณุธรรมจังหวัด
เชียงราย  

๓. นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานเชียงราย 
๔. นางพร้อมพร  จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย 
๕. นางสาวรัตนา บญุเลิศ  กรรมการผู้จัดการ หจก.อาร์ทีเอ็นทราเวลเชียงราย 

                  คณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสรมิพลังจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินรายการโดย  นางสาวสุมินตรา  บุญเรือง   นักจัดรายการวิทยุ  

ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เปิดประเด็นซักถามแลกเปลีย่นเรยีนรู้    
กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์”  พ้ืนที่คุณธรรม ๖ เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม โดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย  
ร่วมกับสมชัชาสขุภาพจังหวัดเชยีงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอ าเภอพาน ที่ท าการปกครองอ าเภอพาน เครือข่ายชาติ
พันธุ์เมืองเชียงราย มูลนิธิจิตอาสา สภาคนฮักเจียงฮาย สมาคมสรา้งสรรคช์ีวิตและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนป่าแดงวิทยา     
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชมวิดีทัศน์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

๑. โรงเรียนผูสู้งอายุวัดหัวฝาย จ.เชียงราย :การเรียนรู้ของผูสู้งอายุ ใน 6 มิติ  
๒. ศูนย์การเรียนรูเ้ยาวชนรักษ์ศลิป์ลา้นนา :เยาวชนรักษ์ศิลปล์้านนา 
๓. ชุมชนคุณธรรมบ้านปางห้า: ปางหา้หน้าใส ใฝ่ใจคณุธรรม  

 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - ร้อยเรียงเรื่องราวภาพความส าเรจ็เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมจงัหวัดเชียงราย  
- ชมวิดีทัศน์โครงการรถพระธรรมน าสุข : คนไทยไม่ทิ้งกันยุคโควดิ  
- รับชมผลงานส่งเสริมคณุธรรมผ่านบูธนิทรรศการมีชีวิต ได้แก่   
๑.วิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น /กิจกรรมอุ๊ยสอนหลาน  
๒. บทบาทอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.เชียงราย) 
๓.ชุมชนคุณธรรม/ธนาคารความด/ีโรงเรียนคณุธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ธรรมนูญ Save กลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์/สูงอายุ/ผู้พิการ) ปลอดภัยจากโควดิ 
๕.บทบาทพระคลิานุปฏัฐาก (พระอสว.) ในการป้องกันโควิด-๑๙ 
 

-เวทีเสวนา “ถอดรหสัความส าเร็จองค์กรคุณธรรมต้นแบบสูส่ังคมคณุธรรม”  
วิทยากร โดย   
๑. พระครูปยิวรรณพิพัฒน์ ปิยวณโฺณ ประธานเครือข่ายประชาสังคมคณุธรรม 
๒. นายนิรันดร์ แปงค า  ประธานสมชัชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย 
๓. นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๔. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอ าเภอพาน     
๕. นายจุมพล  กิตติสาร ประธานเครอืข่ายชาติพันธุ์เมืองเชียงราย  
๖. นายราชัน มานะกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าแดงวิทยา 
ด าเนินรายการโดย นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก นักสื่อสารมวลชนช านาญการ  
                                                          สวท.เชียงราย    

วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย 
 
รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 
(และสามารถแลกเปลี่ยน ซักถาม
ประเด็นร่วมกับวิทยากรโดยพิมพ์
ค าถามผ่านช่อง 
คอมเม้นท์ของ FB) 
 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคณุธรรมจังหวัดเชียงราย   
    โดยนายยงจิรายุ อุปเสน  ผู้จดัการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  
                                    ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    

รับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook 
: ศูนย์คุณธรรม Moral Center 
Thailand 



วัน เวลา กิจกรรม สถานที่จัดงาน/ 
ช่องทางการรับชม 

- กล่าวปิดงาน โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
                                            ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชยีงราย        

  

 
หมำยเหตุ :   -แต่ละพื้นท่ีจะมกีารรวมคนที่เขา้ร่วมกิจกรรม (ไม่เกินพ้ืนท่ีละ ๕๐ คน /หากเกินกว่านั้นให้อยู่กับมาตรการเฝ้าระวังโควดิของ ศบค.จังหวัด)  
         -ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  


