
                                                

 

 

 

(ร่าง) ก าหนดการสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

“ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 

 

วันพฤหัสบดีที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒  

วัน/เวลา/สถานที่ กิจกรรม 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
(หน้าโรงละคร อบจ.) 

ลงทะเบียน และรับเอกสาร   
- เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใตพ้ร้อมกัน  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(ประมาณ ๕๐ นาที) 

ลานนิทรรศการรอบอาคาร 

ประธานพิธีนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางถึงบริเวณ
งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
ประธานพิธีและผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย 

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น. 
(ห้องประชุมชั้น ๑) 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคีเครือข่ายภาคใต้ 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
(ห้องประชุมชั้น ๑) 

พิธีเปิด   
- การแสดงสะท้อนคุณธรรม ๔ ประการ  
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 

    โดย นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
-  กล่าวรายงานต่อประธานพิธี   

    โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  
- ประธานพิธี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
คุณธรรม”  
- ประธานพิธี มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดและผู้สนับสนุน การจัด

งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 
- ประธานพิธีบันทึกภาพร่วมกับ ผู้รับเกียรติบัตร ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการจัดงาน  

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
(ห้องประชุมชั้น ๑) 

- การน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายภาคใต้สู่การปฏิบัติ 
  โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ 
-รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมภาคส่วนต่างๆ     

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 



เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
(ห้องประชุมชั้น ๑) 

การเสวนา “พหุวัฒนธรรม สู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภาคใต้” 
   ผู้ร่วมเสวนา 
           - ผู้แทนศาสนาพุทธ :  พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖ ,ดร.) เจ้าคณะ
จังหวัดปัตตานี  
           - ผู้แทนศาสนาอิสลาม : อิหม่าม ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนชุมชนคุณธรรมมัสยิด
บ้านเหนือ จังหวัดสงขลา 
           - ผู้แทนศาสนาคริสต์ : บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด ประธานกรรมการฝ่ายสังคม 
สังฆมลฑลสุราษฏร์ธานี  
           - ผู้แทนด้านวิชาการ : ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อ านวยการสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
   ด าเนินรายการ โดยนายณพงศ์ ใบหมาดบันจอ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(ห้องประชุมชั้น ๑) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาเพื่อขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม 

  ผู้ร่วมเสวนา 

      - ชุมชนคุณธรรม :  พระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ต าบลสะพลี อ าเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร  
      - องค์กรคุณธรรม :  *แพทย์หญิงวันทนา  ไทรงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล 
จังหวัดสตูล  
      - อ าเภอคุณธรรม :  นายวิทยา เขียวรอด นายอ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      - จังหวัดคุณธรรม :  *นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง     
 ผู้ด าเนินรายการ โดย นายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) 

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ลานนิทรรศการรอบอาคาร  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชมนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม“ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ๑๔ จังหวัด 

   

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑   

เวลา กิจกรรม 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(หน้าโรงละคร อบจ.) 
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใตพ้ร้อมกันทีห่อประชุมโรงละครและศาลาประชาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และรับเอกสารเพิ่มเติม  

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน / ศลิปวัฒนธรรมภาคใต้ 
เวลา๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

(ห้องประชุมชั้น ๑) 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังต้นทุนชีวิตสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
   โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. การแสดงสื่อผสมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ของ

เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 



เวลา กิจกรรม 
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - สรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

 โดย ฝ่ายเลขานุการจัดงานฯ 
- การสะท้อนความรู้สึกและแนวทางการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ระยะต่อไป 
 โดย ผู้แทนเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 
 

พิธีประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ของหน่วยงาน 
องค์กร เครือข่ายคุณธรรมภาคใต้ และปิดงาน 
- กล่าวรายงานสรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้   

โดย *นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
- การประกาศเจตนารมณ์การขบัเคลื่อนสังคมคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วนในภาคใต้ พร้อมส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ของเครือข่าย
ต่อประธานพิธี 

ประธานพิธี (นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ) 
รับมอบข้อเสนอและกล่าวปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
หมายเหตุ: * ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ส่วนการแสดงนทิรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”  

ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

“ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ บริเวณรอบหอประชุมศาลาประชาคมและโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

 เชิญชมการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรภาคีข่าย และ “ตลาดนัดคุณธรรม” 
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตลอดการจัดงานทั้ง ๒ วัน โดยจัดเป็นโซนต่างๆ ดังนี้  

 

โซน ๑ แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่ เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม   
การน าเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

โซน ๒  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม แสดงนิทรรศการการน าเสนอองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม  กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนคุณธรรมและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่
สอดคล้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ได้แก่  

- การน าเสนอกรณีตัวอย่างชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

- การออกบูธน าเสนอองค์ความความรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของ หน่วยงาน องค์กรภาค
ส่วนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โซน ๓  การออกบูธผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายชุมชน และการออกร้านของหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัด 

งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

 

 
 

 


