
                                                                                                                                        
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 

งำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่ำงวันที่ 8 - 9 ธันวำคม 2558 

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 

------------------------ 
วันอังคำรที่ 8 ธันวำคม 2558 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

08.30 -  09.30 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก/ ชมนิทรรศการ  

09.30 - 10.00 น. พิธีเปิดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล (ประเทศไทย) 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน 

- ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 

 

10.00 - 10.15 น. กำรแสดงต้ำนคอร์รัปชั่น จ านวน 3 ชุด (ตัวแทนจากโรงเรียนสุจริต) 
 

 

10.15 - 11.20 น.  กำรเทศน์ป้องกันกำรทุจริต 

โดย พระมหาช่วง ภูรีวัฒโน  เจ้าอาวาสวัดศรีชลธาร อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

11.20 - 12.00 น. กำรแสดงพื้นบ้ำนต้ำนคอร์รัปชั่น จ านวน 3 ชุด 

การแสดงจากเครือข่ายต่อต้านการทุจริต   
 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน  

13.00 - 14.30 น. การเสวนา หัวข้อ บูรณาการความร่วมมือ สร้างประเทศไทยโปร่งใส  
ชำวเชียงใหม่ไม่โกง 
โดย 1. นายอมรพันธุ์  นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 
      2. นางวิภาวลัย์  วรพุฒพิงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
      3. ผู้แทนจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
      4. ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ท. เขตพ้ืนที่ 5  
          ผู้ด าเนินรายการ  ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  ปลัด อบต.ดอนแก้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 – 15.30 น.  กิจกรรมกลุ่มกลไกกำรศึกษำ  
การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “มือสะอาด ชาติโปร่งใส ไทยร่มเย็น” 

โดย ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 6 แห่ง 

 

15.30 – 16.00 น. โชว์วำที ญัตติ “ปัญหำกำรติดสินบนต้องประณำมผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ”  
โดย ตัวแทนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

16.00 – 18.00 น.  คอนเสิร์ตต้ำนคอร์รัปชัน  
โดย วงดนตรีจาก มทบ.33 และวงดนตรี โรงเรียนสันก าแพง 

/ตัวแทนจากภาครัฐ และเอกชน คริสตรจักร และชนเผ่า  
หรือการแสดงจากภาคส่วนต่าง ๆ  

 

18.00 น. ปิดงาน  

 

 

กำรแต่งกำย : ชุดพื้นเมือง/ เสื้อสีขำว / มีสัญลักษณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

 



- 2 - 
วันพุธที่ 9 ธันวำคม 2558 

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร หมำยเหตุ 
07.00 – 08.00  น. ส่วนราชการ/ ทหาร / ต ารวจ /ภาคเอกชน /นักเรียน /นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  

และแขกผู้มีเกียรติ ตั้งขบวนพร้อมกัน/หน่วยงานลงทะเบียนพร้อมรับสื่อรณรงค์ 
ต่อต้านคอร์รัปชัน ณ ลานประตูท่าแพ   
- เคารพธงชาติ   
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
- เริ่มเคลื่อนขบวนรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน จากลานประตูท่าแพ  
ไปตามถนนราชวิถี และถนนพระปกเกล้า จุดสิ้นสุด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  
การแต่งกาย : เสื้อสีขาว/เสื้อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต/เครื่องแบบประจ าหน่วยงาน) 

(ซุ้มน้ าเต้าหู้  
/ ขนม / น้ าดื่ม) 

09.00 น. ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น พร้อมขบวนธง 

- ตั้งแถว ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  
นำยปวิณ  ช ำนิประศำสน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  
- ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  
- น ากล่าวค าปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  
- การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน  

(ถ่ายภาพร่วมกัน) 

09.20 – 10.00 น. เดินทำงไปร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 

 

 

กิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
 

เวลำ รำยละเอียดก ำหนดกำร หมำยเหตุ 
10.00 น. นำยปวิณ  ช ำนิประศำสน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่   

ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงบริเวณงำนฯ  
 

10.00 - 10.45 น. ประธำนในพิธีและผู้ร่วมงำนพร้อม ณ บริเวณหน้ำเวทีกลำง เพื่อรอเวลำกำร
ถ่ำยทอดสัญญำณกำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทจุริต                   
โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
(เวลา 10.45 น.) และรับฟังการแถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
จากผู้แทนองค์การสหประชาชาติ 

 

11.00 – 11.30 น. กำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ 
โดย นายปวิณ  ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

11.30 - 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงำนที่สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรม  
โดย นำยปวิณ  ช ำนิประศำสน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
  

(ถ่ำยภำพร่วมกัน) 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน  

13.00 -  15.00 น. กำรแสดงจำกสถำนศึกษำ / สภำเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

กำรแสดงของโรงเรียนสุจริต /กำรแสดงของโรงเรียนช่อสะอำดทำยำทสุจริต  
 

15.00 น. พิธีปิดงำนวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ประธานกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ 

 

 

หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  


