๑
ฐานข้อมูลวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ชื่อวิทยากร(พระสงฆ์/ฆราวาส)

ความเชี่ยวชาญ

ที่อยู่/เบอร์ติดต่อ

หน่วยงาน

๑. นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนการพัฒนาองค์กรภาครัฐ

สานักงาน ป.ป.ท. 0๖๕
๓๙๔๑๔๙๘

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

๑. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

ที่ปรึกษาสานักงาน กพ.ด้าน
การเสริมสร้างวินัย
โทร.0๒ ๕๔๗๑๗๑๑
แฟกซ์ 0๒ ๕๔๗๑๓๗๒

สานกงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์

คุณธรรมและวินัยข้าราชการ

ผู้ประสานงาน
นายรัฐ จาปาทอง
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่
สังกัดหน่วยงาน สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0๒ ๑๔๑๔๔๒๑
โทรสาร 0๒ ๑๔๓๙๕๘๖๗
มือถือ 0๖๒ ๙๕๖๑๕๖๒
อีเมล Rudh@gistda.or.th
นางสาวพรยงค์ เชียงศรี
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
สังกัดหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์/โทรสาร
0๒ ๕0๗๖๔๘๓
มือถือ 0๘๑ ๗00๗๒๑๖
อีเมล
anti_corruption@moc.go.th

๒
๒. นายการุณ กิตติสถาพร

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ข้าราชการ

อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์

๓. อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์

คุณธรรม จริยธรรม ความโป่รง บริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส
ใส และการบริการประชาชน
๒๖/๙ ถนนลาลูกกา
ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕0
โทรศัพท์ 0๒ ๙๙๔๕๑๗0

๔. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ผู้นา

๑0๒/๑ ชั้น๒ อาคารบ้านพระ
อาทิตย์ ถ.พระอาทิตย์ แขวง
ชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑0๒00
โทร.0๒ ๖๑0๒๓๖๖
แฟกซ์.0๒ ๖๑0๒๓๔๖

๕. นายวรินทร์ สุขเจริญ
๖. นางนงลักษณ์ หอตระกูล

การบริหารงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการไทย

สานักงาน กพ. ๔๗/๑๑๑
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
๑๑000
โทร.0๒ ๕๔๗๑000

๓
๑. นายวิษณุ คงเล็ก

พนักงานคดีปกครอง

สานักงานศาลปกครอง

๒. นายนิวัติไชย เกษมมงคล

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

สานักงานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
( ป.ป.ช.)

๓. พระครูปลัดวุวัฒนวชิรคุณ

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดยานนาวา
โทร.0๘๔ ๔๕๕๕๘๕๕

๔. คุณสายเมือง วิรยศิริ
อดีตรองเลขาธิการ กปร.

บรรยายเกี่ยวกับโครงการใน
พระราชดาริ

โทร.0๘๑ ๘๖๖๗๔๒0

๕. พระมหาธนเดช ธัมมปัญโญ

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โทร.0๘๖ ๖๖๙๙๒๒๑

๖. พระมหาสุกัน สุชาโต

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน

วัดป่ามหาวนาราม
จังหวัดขอนแก่น
โทร.0๙๖ ๙๖๙๙๒๒๕

กระทรวงยุติธรรม

นางสาวศศิกานต์ เย็นเยือก
ตาแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
ปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงยุติธรรม
โทร. 0๒ ๑๔๑๕๓๘๑
มือถือ 0๘๙ ๕๔๖๓๖๗0
อีเมล์
Ethics.opsmoj@gmail.com

๔
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา
๗. พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
โทร.0๙๕ ๕๔๙๑๙๔๓

๘. ดร.เพียงขวัญ อ่าพันธ์เปรม
หัวหน้ากลุมงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมราชทัณฑ์

บรรยายวิธีการสร้างพลังในการ โทร.0๖๑ ๘๓๑๗๘๖๕
ทางานและการดาเนินชีวิตด้วย
วิธีคิดบวกอย่างสร้างสรรค์

๙. พระประสงค์ ปริปุณโญ

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดป่าปลากด จังหวัดนครนายก
โทร.0๒ ๕๔๙๒๔0๓

๑0. พระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ

บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดบรมสถล กรุงเทพฯ
โทร.0๘๑ ๕๕๕๔00๙

๕
๑๑. พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดสังข์กระจายวรวิหาร
โทร.0๘๗ ๘๑๒๔๑๙0

๑๒. พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี บรรยายให้ความรู้ในหลักธรรม
คาสอนและหลักการปฏิบัติตน
ในหลักทางพระพุทธศาสนาใน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถานศึกษา

วัดยานนาวา
โทร.0๘๗ ๘๘๕๖๗๒๑

๑๓. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

โครงการพระราชดาริ

โทร.0๒ ๔๔๗๘๕๘๕ ต่อ๓๑๑

๑๔. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์
เลขาธิการ สมช.

บรรยายเกี่ยวกับหลักคุณธรรม
ในการดาเนินชีวิตส่วนตัวและ
การทางานอย่างมีความสุข

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
โทร.0๒ ๒๔๓๒๗๕0

๑๕. ร.ศ.นงลักษณ์ วัฒนะสิงหะ หลักในการทางานให้ประสบ
อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสน ความสาเร็จอย่างมีความสุข
ศาสตร์ ( NIDA )

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
โทร.0๒ ๒๔๓๒๗๕0

๖
1. นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ ผอ.กอศ.ยศ.ทร.

โทร.081 1366469

2. น.ท.พีรสุทธิ์ วัชรกรณ์ฐากูร

หัวหน้าอบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. โทร.092 8328487

1. น.ท.วิเชียร ปานเที่ยง

คาสอนทางพระพุทธศาสนา

1. พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
งานได้ผลคนเป็นสุข
2. พ.อ.วรวุฒิ แสงทอง

กรว.1 สพ.ทอ. 2-3460

กองทัพเรือ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

21 ซ.รามคาแหง 60 แยก 9 กรมกาลังพลทหาร
( สวนสน9 ) หัวหมาก บางกะปิ
กทม.

วิทยากรบรรยายพิเศาชุด
โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
“ เมืองไทยของเรา”ปลุกเร้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
สานึกความรักชาติตลอดจน
แนวทางการแสดงออกถึงความ
รักชาติ

นาวาโทคมสิทธิ์ ฤทธิ์ประภา
หัวหน้าแบบธรรมเนียมทหาร
กองปกครอง สานักบริหาร
กาลังพล กรมกาลังพลทหารเรือ
สังกัดหน่วยงานกรมกาลังพล
ทหารเรือ
โทร.0๒ ๔๗๕๘๔๑๒
มือถือ 0๙0 ๙๘๑๗๘๑๘
อีเมล์
komsit_96@hotmail.com
ร.ต.สุพรรณ บุญแจ่ม สังกัดงาน
หน่วยงานกองควบคุมการผลิต
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
มือถือ 0890820362
พ.ท.หญิง รัตติยา เขนะโยธิน
ตาแหน่ง หน.วินัย กปค.กพ.
ทหาร สังกัดหน่วยงาน กพ.
ทหาร โทร.02 5756072
มือถือ 092 6768927

๗
3. พ.อ.นเรศ โกรา

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
“ทิศทางนโยบายของ บก.ทท.
ในอนาคต”

กรมกาลังพลทหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย

4. พ.อ.ที่รัก สร้อยนาค

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
“ค่านิยมหลักของกาลังพล
สังกัด บก.ทท.”

กรมกาลังพลทหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย

5. พ.อ.วันชนะ สวัสดี

วิทยากรบรรยายพิเศษ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติ/เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

6. พ.อ.ธนา ผลพันธิน

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
-ค่านิยมหลัก บก.ทท. ค่านิยม
ไทย 12 ประการ
-ภาวะผู้นา
-แบบธรรมเนียมทหาร
-กฎหมายทหาร,กฎหมายยา
เสพติด,กฎหมายทั่วไปที่ควร
ทราบ

กรมกาลังพลทหารกองบัญชาการ
กองทัพไทย

7. พ.อ.ศักฐิพล ทิมสินญสกุล

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
กรมข่าวทหารกองบัญชาการ
ความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ทท. กองทัพไทย

๘
8. พ.อ.หญิงปิยะนุช เทียมทอง

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
กรมข่าวทหารกองบัญชาการ
ความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ทท. กองทัพไทย

9. พ.ท.นนทนิธ แก้วเอียด

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
กรมข่าวทหารกองบัญชาการ
ความปลอดภัยในพื้นที่ บก.ทท. กองทัพไทย

10. พ.อ.หญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
การต่อสู้ป้องกันตัว

ศูนย์รักษาความปลอดภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย

11. ร.อ.รัฐเทพ โสตวัน ร.น.

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
อาวุธปืน

สานักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

12. ร.อ.อรุณ อาลอ

วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง
ระเบียบวินัยข้าราชการทหาร

สานักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

13. พระวรวัฒน์ วรฑฺฒโน
เดือน ต.ค. 59

นักธรรมชั้นเอก

วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กทม.

14. ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต
( ประยูร ธมฺมจิตฺโต )
เดือน พ.ย. 59

พระราชคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

15. พระราชวิจิตรปฏิภาณ
เดือน ธ.ค. 59

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 5ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
กทม.

๙
16. พระครูสุนทรธรรมพาที
เดือน ม.ค. 60

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 5ประโยค วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กทม.

17. พระราชญารกวี
เดือน ก.พ. 60

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 9ประโยค วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
เขตห้วยขวาง กทม.

18. พระครูสุนทรธรรมพาที
เดือน ม.ค. 60

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 5ประโยค วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กทม.

19. พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ
เดือน เม.ย. 60

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 8ประโยค วัดบรมสถล ( วัดดอน ) เขตสาทร
กทม.

20. พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี นักธรรมชั้นเอก
เดือน พ.ค.60

วัดสังข์กระจายวรวิหาร
เขตบางกอกใหญ่ กทม.

21. พระมหากิติศักดิ์ โคตรมสิสฺโส นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 3ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เดือน ก.ค. 60
เขตพระนคร กทม.
22. พระมหาวีรพล วีรญาโณ
เดือน ก.ค. 60
1. พระพยอม กัลยาโณ

นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 3ประโยค วัดยานนาวา เขตสาทร กทม.

2. นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

คุณธรรม จริยธรรม

วัดสวนแก้ว อ.เมือง จ.นนทบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายศักดิ์สิ ทธิ์ เตี๋ยวงษ์สุ ว รรณ์
ต าแหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล
ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ สั ง กั ด
ส า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง

๑๐

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขด้วยกระบวนการ
เรียนรู้จิตตปัญญา
- อ.ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
-อ.หทัยทิพย์ ไชยวาที
-อ.พูลทรัพย์ อารีกิจ
-อ.ยุวดี เมืองไทย
2. โครงการพัฒนาสักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข “ขับเคลื่อน
โรงพยาบาลคุณธรรมฯ”
-รองศาสตราจารย์ นพ.อัษฎา ตียพันธ์
-นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02 2656312
โทรสาร 02 2656313
มือถือ 081 3837191
อีเมล์ st.berich@gmail.com
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระ คุณคณิตตา วงค์ตะวัน ตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 999
บรมราชนก สานักงาน
จ้างเหมาบริการงานพัฒนา
ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บุคลากร งานที่2 สังกัด
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
หน่วยงาน แก้วกัลยาสิกขาลัย
สถาบันพระบรมราชนก
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 5901816
-โรงพยาบาลสมิติเวช จ.ชลบุรี
โทรสาร 02 5918624
-ศูนย์คุณธรรม เลขที่ 69
มือถือ 088 1514971
อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล( CMMU )
ถ.วิภาวดี รังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 6449900

๑๑
โครงการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้
หน่วยงานคุณธรรม
-นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา
3. โครงการประชุมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กระทรววงสาธารณสุข ครั้งที่ 12
หัวข้อ
“มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์
สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์
ราชัน”
-ดร.แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

-คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

-โรงพยาบาลบางมูลนาก อ.บาง
มูลนาก จ.พิจิตร
โทร. 056 6311312

วัชรพล รามอินทรา แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10230 โทร.02 5191119
729/150-55 ถงรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร.02 6837322-3

๑๒
-ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.
พระราม8 แขวงบางยี่ขัน เขต
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร.02 4478585

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรการดาเนินชีวิตด้วยจิต
อาสาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-คุณภาณุ พิทักษ์เผ่า

ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง 77 ม.1
ต.บ้านหาร อ.บางกล่า จ.สงขลา

5. โครงการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขให้เกิดปัญญาและ
สันติสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ
ปัญญา วัดหนองป่าพง
-พระมหาวิเชียร ชินวโส

วัดหนองป่าพง บ้านพงสว่าง ม.
10 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
โทร.095 2460648

วัดวังหิน พระมหาวิเชียร ชินวโส

วัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง
จ.พิษณุโลก

๑๓
วัดวิปัสสนาติกขวราราม
-พระอาจารย์สว่าง ติกขวีโร

วัดวิปัสสนาติกขวราราม ศูนย์
ปฏิบัติธรรมติกขวราราม อ.วัง
น้าเขียว

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารรสุขรวมใจ “ทาดี
ที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (วัดบางไผ่)
- พระมหาพิสูตน์
- พระมหาวิเชียร
- พระสมุห์อภิสุทธิ
- พระมหาประเทือง
1. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
การบรรยายธรรมะ

หมู่ 17 คลองไผ่ ต.บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110

2. พระอาจารย์ศักดา สุนทโร

วัดธรรมาภิมุข (ไร่ขิง) จ.ตราด
โทร.087 4135100

บรรยายธรรมะทางโซเชียล
มีเดีย

วัดสร้อยทอง กรุงเทพ
โทร.081 8487722

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัยภัทร เกษมณี ตาแหน่ง
นิติกรชานาญการ สังกัด
หน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
โทร.02 2811132
อีเมลื
winai.moac@gmail.com

๑๔
1.นายอุทิศ บัวศรี

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ สานักงาน ปปช.
ปราบปรามการทุจริต เช่น
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ ผลงานขอท่านเป็นที่ประจักษ์
จุลเกียรติ
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายตามสถาบันต่างๆกว่า
20 ปีตัวอย่างหัวข้อผลงาน
บรรยายของท่าน อาทิ
-ชีวิตนี้เพื่อใคร
-การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
( แนวทางการดาเนิรชีวิต)
-การพัฒนาตนให้มีความสุข
-คุณธรรมนาชีวี สู่วิถีพิเพียง
-ทางานด้วยความรู้ ควคู่ด้วย
ความรัก
-พรหมวิหารธรรม ธรรมะแห่ง
ความเป็นสากล

หมุ่บ้านสวนสน ถ.รามคาแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
081 9389296
02 3759007

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวจุฑามาศ โพธิศรี
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ สังกัด
หน่วยงาน สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โทรศัพท์/
โทรสาร 02 2809000
ต่อ 1942 อีเมล์
ACOC@soc.go.th
นางสาวดวงใจ พันธภาค
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดหน่วยงาน สานักงาน
เลขานุการกรม โทรศัพท์/
โทรสาร 021413519 /
02 143977
มือถือ 086 8022854
อีเมล์
duangjai_jay@hotmail.com

๑๕

1. นายภูมิวัฒน์ รัตนผล

1. พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์
2. พระครูสมุห์จุฑาเกตุ อรุโณ
3. พล.ต.ชอบ อินทฤทธิ์
4. พ.อ.วิสิทธิ์ วิไลวงศ์
5. น.อ.ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ ร.น.
6. น.ท.พีรสุทธิ์ วัชรกรณ์ฐากูร
7. น.อ.ปรีชา วรวัชรญาณ
8. น.อ.ประทีป เรืองทรัพย์
9. น.อ.กฤษณพล ปราบพาล
10. น.ท.ประเสริฐ สุวรรณเมฆสกุล
11. น.ท.สุรรัตน์ จันทะนาข่า
12. น.ท.ณัฐพล หนูจรเพ็ชร

-คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(นวทางการดาเนินชีวิต)
-กลยุทธ์การสร้างจิตพิชิตงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและ สานักงาน ป.ป.ช.
กฎหมาย
ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

พระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสสนาจารย์
ข้าราชการบานาญ กห.
ผอ.กอศจ.ยศ.ทบ.
ผอ.กอศ.ยศ.ทร.
081 1366465
หน.อบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร. 092 8328487
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม

สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

กระทรวงกลาโหม

นางสาวอัญชลี สมานบุตร
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุน
อาวุโส สังกัดหน่วยงาน สวทน.
โทรศัพท์.๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ ต่อ
๗๑๔
โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๘
มือถือ ๐๘๖-๙๘๗-๐๗๒๓
อีเมล์ anchalee@sti.or.th
พันเอก(พิเศษ)อภิชัย ขอขจายเกียรติ
ตาแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม สังกัด
หน่วยงาน สานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
โทรศพท์/โทรสาร 022210834
อีเมล์ acos.mod@gmail.com

๑๖
13. น.ท.กิตติบดี ทรัพย์เจริญ
14. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรจน์
15. ร.อ.ธีระพัฒน์ คนไว
16. ร.ท.เจริญ ทุ่งกลาง
17. ร.ท.สมเดช สวาสนอก
18. ร.ท.ทองใบ ปัตตายะโส
19. ร.ต.มานะศักด์ เพชรวัตร
20. น.ต.วิชิต วงศ์สายตาม
21. น.ต.มนูญ จงคอยกลาง
22. น.ต.ประกอบ สมานทอง
23. น.ต.ยุทธนา อินทจักร์
24 น.ต.สุทธิชัย เจนการ
25. น.ต.สัจพจน์ จันอ้น
26. น.ต.ปรีชา อ่อนละม้าย
27. ร.อ.โชติช่วง เนตรครูฑ
28. ร.อ.ฌานนท์ แก้วทาสี
29. ร.ท.วุฒิชัย บูรณะ
1. พระมหาวีรพล วีรญาโณ

การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม
หลักศาสนากับการปฏิบัติงาน

วัดยานนาวา 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 6723216

กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวสุมาลี ขุนศรี ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02 2023683
โทรสาร 02 2023685

๑๗
2. พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี

หลักศาสนากับการปฏิบัติงาน

วัดสังข์กระจาย ถ.อิสรภาพ แขวง
วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 4669020

3. นางเพ็ญศรี สมุทรรัตน์

แนวทางส่งเสริมจริยธรรมใน
หน่วยงาน

สานักงาน ก.พ. (ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรม) สานักงาน ก.พ.
47/111 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 5471000

4. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ
(วีรพล)

พระนักเผยแพร่

วัดยานนาวา

5. อาจารย์ณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์

1. วิทยากรโครงการครอบครัว โทรศัพท์ 081 8342690
พอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ชุมชนทั่วประเทศเพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
2. วิทยากรหลักสูตรทักษะการ
เป็นวิทยากรกระบวนการและ
การนาเสนอแบบมืออาชีพ

มือถือ 086 4072631
อีเมล์
sumalee.khun@gmail.com

๑๘
6. นายอุทิศ บัวศรี

กฎหมาย ป.ป.ช.

สถาบันป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

7. พระอาจารย์จากมหาจุฬราช
วิทยาลัย
1. พลเอกเอกชัย ศรีวิศาล

หลักศาสนา

มหาจาราชวิทยาลัย

ผู้อานวยการสานักสันติวิธีและ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สานักงานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ศูฯย์ราชการ สุขภาพแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่
120 หมู่ 3 ถงแจ้ววัฒนะ แขวงทุ่ง
สองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
10210
โทรศัพท์ 089 8145599

นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย
ตาแหน่ง ผู้ชานาญการ สังกัด
หน่วยงาน สช. โทรศัพท์ 02
8329000
โทรสาร 02 8329001
มือถือ 089 5252579

๑. นายไสว ศรียา

ขยายพั น ธุ์ พื ช ตกแต่ ง พั น ธุ์ ไ ม้
แฟนซี ผลิตน้ามันไบโอดีเซลใช้
กับเครื่องยนต์ ใช้ในการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สวนศรี ย า บ้ า นเลขที่ ๔๔/๒ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
หมู่ ที่ ๖ ต าบลหิ น ตั้ ง อ าเภอ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
ของมนุษย์
โทร ๐๓๗ ๓๘๔ ๐๙๓
๐๘ ๖๓๒๐ ๕๓๕๘

๒. นายศิวโรฒ จิตนิยม

ธนาคารความดี ตามเกณฑ์ ๒๒
ความดี ๖๓ ตัวชี้วัด การจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนเชื่อมโยง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยการ

“ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง บ้านหนองสาหร่าย”
อ า เ ภ อ พ น ม ท ว น จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี

น า ย สั ญ ญ า โ พ ธิ์ ท อ ง ค า
ต าแหน่ ง นั ก สั ง คมสงเคราะห์
ช านาญการ สั ง กั ด หน่ ว ยงาน
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์
โทรศัพท์ ๐ ๒ ๖๕๙ ๖๒๒๓
โทรสาร ๐ ๒ ๖๕๙ ๖๔๑๑
มือถือ ๐๘๑ ๙๑๔ ๙๘๖๑

๑๙
ใช้ความดีเข้าแหล่งทุนการสร้าง โทร ๐๘ ๑๗๖๓ ๗๓๔๑
ระบบและกองทุ น สวั ส ดิ ก าร
ชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ วิ ส าหกิ จ
ชุมชนมีการพัฒนายกระดับเป็น
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามแนวพระราชด าริ โดยมี
ความสุ ข ของคนในต าบลเป็ น
เป้าหมายของการพัฒนา
๓. นายธีระ ดอกไม้จีน
การจัดการระบบนิเวศน์ป่าชาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตาบลคลองโคน เลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่าง
อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด ยั่งยืน
สมุทรสงคราม

กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ มชน “กลุ่ ม คน
รั ก ษ์ ค ลองโคน” ต าบลคลอง
โ ค น อ า เ ภ อ เ มื อ ง จ .
สมุทรสงคราม
โทร ๐๘ ๕๑๘๔ ๓๔๑๐

๔. พระทิพากร อริโย

วัดจากแดง อาเภอพระประแดง
จ.สมุทรสงคราม
ติดต่อผ่าน อบต.ทรงคะนอง
โทร ๐ ๒๘๑๘ ๕๒๒๖

วัดจากแดงเป็นสานักเรียนพระ
อภิ ธ รรม มี ก ารเรี ย นการสอน
หลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทาขึ้น
เพื่ อ การค้ น คว้ า พระไตรปิ ฎ ก
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดู
งานเรื่ อ งการผลิ ต น้ ามั น ไบโอ
ดีเซลจากขยะ

๒๐
๕. พระมหาสมพงษ์ รตนวังโส

บรรยายธรรมะและฝึ ก ปฏิ บั ติ วั ด สร้ อ ยทอง (พระอารามหลวง)
ธรรม
กรุงเทพฯ

๖. พระมงคลกิจโกศล

บรรยายธรรมะและฝึ ก ปฏิ บั ติ วัดเทพหิรัญย์ จ.ชัยนาท
ธรรม

๗. พระครูสุธรรมนิมิต

บรรยายธรรมะและฝึ ก ปฏิ บั ติ วัดดาพระเจดีย์ จ.ชัยนาท
ธรรม

๘. พระมหาสุทธิยศ สุทธิญาโณ

บรรยายธรรมะและฝึ ก ปฏิ บั ติ วัดเทพหิรัญย์ จ.ชัยนาท
ธรรม

๙. นายสายัณห์ รุ่งเรื่อง

มีความรู้เรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม ๘/๑๙๘ ต.วังหว้า อ.แกลง

๑๐. พระอาจารย์ปราโมทย์ วาท ด้ า น เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ์
โกวิโท
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ร า ช วิ ท ย า ลั ย ๐ ๙ ๘ ๔ ๑ ๔
๖๕๖๑
๑๑. นายปัญญา ปุลิเวคินทร์

ด้ า นการท าระบบนิ เ วศน์ ใ น ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
โครงการพระราชดาริต่างๆ
จ.นครนายก ๐๘ ๖๕๙๔ ๐๙๑๘

๑๒. พระครู น นทคุ ณ พิ พั ฒ น์ การสอนเรื่องพระพุทธศาสนา
(ผู้อานวยการ)

ฝ่ ายกองงาน วัดเชิงเลน ต.ท่า
อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๐๘ ๙๖๙๙ ๙๔๓๒

๒๑

๑๓. พระสมุ ห์ ณรงค์ ช า ญ การสอนเรื่องพระพุทธศาสนา
(นักธรรมเอก)

ฝ่ ายกองงาน วัดเชิงเลน ต.ท่า
อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๐๘ ๙๖๙๙ ๙๔๓๒

๑๔. พระคมกริ ช สนุ ต กาโย การสอนเรื่องพระพุทธศาสนา
(นักธรรมเอก)

ฝ่ ายกองงาน วัดเชิงเลน ต.ท่า
อิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๐๘ ๙๖๙๙ ๙๔๓๒

๑๕. พระอุ ด มธี ร คุ ณ และพระ อบรมคุ ณ ธรรม บรรยายให้ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
มหาปชาบดี เ ถรี วิ ท ยาลั ย ในพระ
สั ง ฆราชู ป ถั ม ภ์ คุ ณ อั ม รา ๐๘๑
๘๑๙๒๐๕๕
๑๖. ร้อยเอกอานาจ บัวศรีและ อบรมการฝึกระเบียบวินัย ผู้นา ค่ายฝึกการอบรมพิเศษปากช่อง
คณะ
ชุมชน เด็ก เยาวชน
๑๗. พระครูพิพัฒน์ศิริโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรี

บ ร ร ย า ย ธ ร ร ม ม ะ / พ ร ะ ๐๘ ๙๕๗๕ ๙๓๑๙
นักพัฒนา
๐๘ ๔๔๐๒ ๘๐๗๗

๑๘.พระครู ศ รี ป ริ ยั ติ ก ารเจ้ า อา บรรยายธรรมะ
วาท วัดโอกาส

๐๘ ๑๘๗๓ ๒๙๐๙

๑๙. พระมหาชาติชาย ปัญญาวชิโร ด้านพุทธศาสนา

วัดหนัง แขวงบางค้อ

๒๒
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
๒๐. ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโช ด้านพุทธศาสนา
โต

วัดศรีไตรภูมิ ม ๑๓

๒๑. ด.ต.อุทัย นามเสนาะ

การส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ศูนย์ฯผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี ๙/
อย่างเหมาะสมให้ผู้สูงอายุ
๑ ม.๒ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี
โยคะสาหรับผู้สูงอายุ
จ.ปทุมธานี
โทร ๐๘ ๖๕๐๗ ๗๐๒๐

๒๒. พระมหาเฉลิม ปิยทสุสี

หลักธรรมมะ

๒๓. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต หลักธรรมมะ
พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวโส
(ธรรมมะเดลิเวอร์รี่)

วัดปัญญานันทาราม ๑ ม.๑๐
ต.คลองหก อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร ๐๒ ๙๐๔ ๖๑๐๗
๐๘ ๖๔๖๑ ๘๓๕๓
วั ด สร้ อ ยทอง ๑๓๑๙ (พระ
อารามหลว ง) คณะ ๗ ถ.
ประชาราษฎร์สาย ๑ แขวงบาง
ซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร ๐๘ ๖๐๕๕ ๗๑๑๓

๒๓
1. นายอุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สานักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการทางานที่ผ่านมา เคย โทรศัพท์ 0 2528 4830
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 0 2528 4800 ต่อ 4409
คณะกรรมการเตรียมความ
มือถือ 08 1900 7368
พร้อมเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
กฎหมายและระเบียบของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

2. นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก ในด้านการทางาน เคยทางาน 08 6084 9119
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้อง ในตาแหน่งที่สาคัย ได้แก่
ทุกข์
ตาแหน่งนิติกร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือและตาแหน่งนิติกร
ชานาญการพิเศษ สานักพิทักษ์
ระบบคุณธรรม สานักงาน ก.พ.
3. ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาการและ
กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ประสบการณ์สาคัญ ได้แก่
กรรมาธิการวิสามัญ แก้ไข
ระบบอุปถัมภ์ในวงราชการ
กรรมาธิการพิจารณา

08 1855 4363

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

นางสาวอาทิสุดา ณ นคร
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการพิเศษ
สังกัดหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สศช.
โทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ
5419 โทรสาร 0 2281
6637
มือถือ 08 1490 3297
อีเมล์ artisuda@nesdb.go.th

๒๔
พระราชบัญญัติการศึกษารวม
5 ฉบับ,สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
,กรรมการ ก.พ.,คณะกรรมการ
อานวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23
ธันวาคม 2550 ,
คณะกรรมการ สสส.
คณะกรรมการ สปสช. ฯลฯ
ประสบการณ์ด้านงาน
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน เช่น
กรรมการบริหารการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา
(องค์การมหาชน)
กรรมการบริหารสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
1.พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมโม พุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัด
กระทรวงคมนาคม
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. 1060
0 โทรศัพท์ 024661685
โทรสาร 024661685

๒๕

2.ดร.พระมหาวิชัย ปุญญกาโม

อีเมล Wichian14
@hotmail.com
วัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี กทม.

3.ดร.พระมหาทศพร อิทธิวโร

วัดสระบัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี

4.พระสมุห์จตุรงค์ ขันติสาดร
5.พระราชสิทธิมุนี

วัดแจ้ง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระ
นคร กทม.
วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
วัดบรมนิวาสวรวิหาร
เขตปทุมธานี กทม.
วัดหนองบาหรุ อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี
วัดสังฆทาน อ.เมืองนนทบุรี จ.
นนทบุรี
วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง
กทม.
วัดเขาน้อยหินกอง ต.สาริกา จ.
นครนายก
วัดโคกหลวง ต.แพงพวย จ.ราช
บุรี

6.พระวิมลศีลาจาร
7.พระสิทธพัฒโนดม
8.พระอุทัย ธรรมรุจี
9.พระอาจารย์สามารถ สมาธิโก
10.ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล
11.พระมหาบุญเรือง กิติปัญโญ
12.พระจิราศักดิ์ โอภาโส
13.พระครูโสภณ ปุรารักษ์

๒๖
14.พระครูวิสุทธิดิลก
15.พระมหาอุทัย ภูมิเมธี
16.พระครูสังฒรักษ์บุญส่ง
อุปสโม

วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร
กทม.
วัดระฆังพรหมรังสี เขตหนองแขม
กทม.
วัดเขาแร่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

17.พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิ
โร
18.พระครูวิบลสรภัญ

วัดบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

19.พระปลัดเขมรัฐ เขมปัญโญ

วัดเจดีย์ อ.เมือง จ.นครนายก

20.พระครูสิริธรรมญาณ

วัดละหาร อ.บางบังทอง จ.นนทบุรี

21.พระครูธรรมสาร

วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กทม.

22.พระครูโสภณสุตาธาร สีลธโร

วัดปานประสิทธาราม

23.พระประเสริฐ สุมงคโล

วัดเพลงวิปัสสนา เขตบางกอก
น้อย กทม.
วัดบุปผาราวรวิหาร เขตธนบุรี
กทม.

24.พระกิตติวิมลเมธี

วัดโสภา อ.ทาช้าง จ.สิงห์บุรี

๒๗
25.พระอาจารย์รุ้ง รุจฺจโน
26พระครูเกษมวรกิจ

วัดหนองบาหรุ อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี
วัดถ้าผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

27.พระเทพวิสิทธิดิลก

วัดสามพระยาวรวิหาร กทม.

28.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์

วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม

29.พระครูสังฆรักษ์สุรพล จนฺท
โสภโณ

วัดเด่นชัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

30.พระอิพงศ์ ฐานิสฺสโร

วัดศาลาแดง เขตบางแค กทม.

31.พรครูชัยเขต คณานานุรักษ์

วัดป่าประดู่อัคคธีโร อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต
พระนคร กทม.
วัดป่าสว่างบุญ อ.แก่งคอย จ.
สระบุรี
วัดสังข์กระจายวรวิหาร เขต
บางกอกใหญ่ กทม.
วัดอมรศรี เขตบางพลัด กทม.

32.ดร.พระครูวินัยธรมาณพ
33.พระครูวิสุทธิสุตวัฒน์
34.พระครูสุตวิสุทธิคุณ
35.พระราชปริยัติยาภรณ์

๒๘
36.พระครูสุนทรคุณธาดา
37 พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุล
เกียรติ
38.นายเดชา ฤทธิ์แดง

มีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี
21 ซอย 9 หมู่บ้านสวนสน ถ.
รามคาแหง ซ.60 แขวงบางกะปิ
เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ เบอร์โทร
ติดต่อ 081 938 9296
มีความรู้ความสามารถถ่ายถอด 23 หมู่ 1 ตาบลหนองหมากฝ้าย
ความรู้เกี่ยวกับการพึ่งตนเองแบ อาเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
วิถีพอเพียง โดยเฉพาะที่อยู่
27160 เบอร์โทรติดต่อ 085
อาศัย ที่ดิน
480 5595

39.ดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล

บรรยายวิชาการ เช่น ศิลปะ
การนาเสนอ จิตวิทยาเชิงปฏิบัติ
Sevice Mind และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

40. นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์

การป้องกันปละปราบปรามการ สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ทุจริต
เชียงใหม่
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
นครพนม

41.นายปริญญา ฤทธิ์ตา
42.นายณัฐรดา ศิริวัฒนกุล

โทรติดต่อ 02-539685
02-9315759
Fax 02-5396488
มือถือ 081 638 3402

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 (จ.
พิษณุโลก)

๒๙
43.นางจารวี ฉัตรเสถียรศักดิ์

สานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 (จ.
พิษณุโลก)
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
นครราชสีมา
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
ชุมพร
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
กาญจนบุรี

44.นายมงคล สาริสุต
45.นางพันธ์ทิพย์ เอี้ยวสกุล
46.นางคิรากร นาคเอี่ยม

1. พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

การบรรยายธรรมะ

วัดสร้อยทอง กรุงเทพ
โทร.081 8487722

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพันธ์ แจ่ม
สุวรรณ ตาแหน่ง นักการข่าว
ชานาญการพิเศษ สังกัด
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ 02 2817399 ต่อ
387
โทรสาร 02 2827002
มือถือ 097 9453639
อีเมล์
MAN5861@hotmail.com

๓๐
1.พระครูอาทรปริยัติสุธี ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดหลวง

-เทศน์ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
การปฏิบัติธรรม
จ.ราชบุรี

2. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
1. การปรับทัศนคติด้านการ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต (Mimdset)
และการเสริมสร้างความเข็ม
แข็งในการพัฒนาเครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
2.การสร้างและบริหาร
เครือข่ายข้าราชการไทยไร้
ทุจริตของ สป.วท.
3. นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชียว
ชาญด้านการไต่สวนและ
กฎหมาย/ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
4. นายเอกพันธ์ สินสกลวัฒน์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
1. พระครูศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

-การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

สานักงาน ป.ป.ช. 02 528
4800 ต่อ 4409
(คุณจารุวรรณ) 081 900
7368
jaru_jb@hotmail.com

นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชานาญการ สังกัด
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โทรศัพท์ 02-3333762 โทรสาร 02-333-37
มือถือ089-7790693
Kamonthip.k@most.go.th

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

นายธนพัทธ์ ธรรมฉวี นักจด
การงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล สานักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์/โทรสาร 02 201
7076 มือถือ 092 439

สานักงาน ป.ป.ช.
084 439 2137

กรมบัญชีกลาง
086 590 5891

-ข้อตกลงคุณธรรม (lntegrity
Pact)
-เทศน์ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/ วัดบวรนิเวศวิหาร
การปฏิบัติธรรม
จ.กรุงเทพมหานคร

2. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
1. การปรับทัศนคติด้านการ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต (Mimdset)

สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สป.วท.) สานักรัฐมนตรี
(สร.วท.)

สานักงาน ป.ป.ช. 02 528
4800 ต่อ 4409

๓๑
และการเสริมสร้างความเข็ม
แข็งในการพัฒนาเครือข่าย
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
2.การสร้างและบริหาร
เครือข่ายข้าราชการไทยไร้
ทุจริตของ สป.วท.

(คุณจารุวรรณ) 081 900
7368
jaru_jb@hotmail.com

1. พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต

-บรรยายธรรมะ ในหัวข้อต่างๆ วัดเสมียนนารี เลขที่ 32 หมู่ 2 สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เช่นธรรมะกับการทางาน การ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
ทางานอย่างมีความสุข
กรุงเทพฯ

2. ดร.เกริก มีมุ่งจิต

เกษตรกร ปลูกจิตสานึก การ
พัฒนาพื้นที่เกษตร

0555 อีเมล
toonthai002@gmail.com

นายวีระชัย จันลุน นัก
ทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เลขานุการกรม สานักงาน
2. พระครูใบฎีกามนัส จนฺทธมฺโม -บรรยายธรรมะ ในหัวข้อต่างๆ วัดเทวสุนทร (วัดสุนทริการาม)
ปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์/
เช่นธรรมะกับการทางาน
เลขที่ 19 ริมคลองเปรมประชากร
โทรสาร 02 596 7600 ต่อ
คลองบางเขน แขวงลาดยาว
1327 มือถือ 084 496
กรุงเทพฯ
902อีเมล
weerachai.c@oap.go.th
1. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
-การปรับทัศนคติด้านการ
สานักงาน ป.ป.ช. 02 528
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นางสาววงเดือน กันโอภาส นิติกร
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อต้านการทุจริต (Mimdset) 4800 ต่อ 4409
แห่งชาติ
สานักบริหาร โทรศัพท์/โทรสาร 02
และการเสริมสร้างความเข็ม
577 9999 ต่อ 1127 มือถือ
แข็งในการพัฒนาเครือข่าย
0860085101 อีเมล
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
wongduen@nsm.or.th
วนเกษตรเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

๓๒

3. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นาไปสู่การแนวทางการดาเนิน
ชีวิตตามแนวพระราชดาริ
ในหลวงรัชกาลที่9

4. นายชวน หลีกภัย

กฎหมาย การบริหารองค์กร
พรรคประชาธิปัตย์
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการส่วนวางแผนและ สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.
พัฒนาการอบรม(มจร.)
วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการ)ปฏิบัติธรรม ถวายเป็น
พระราชกุศลตลอดปี 2560

1. พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

มูลนิธิชัยพัฒนา

2. นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญ การประเมินคุณธรรมและความ สานักงาน ป.ป.ช.
ด้านวิจัย สานักงาน )ป.ป.ช.
โปร่งใสในการดาเนินงานของ 080 754 8595
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Sirirat_vas@hotmail.com
Transparncy Assessment:
ITA)
3. นายสมชาย เทียมบุญ
ประเสริฐ รองปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
4. ศ.ดร.ปุระชัย เปรี่ยมสนบูรณ์

การดาเนินงานป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.)

นางรัชดา คงชอบ นักทรัพยากร
บุคคล สังกัด กองพัฒนาบุคคล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) โทรศัพท์ 02-9779386 ถึง 87 โทรสาร 02977-9387
มือถือ 089-498-5511
อีเมล Ratchada@tist.or.th

๓๓

1. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ

คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร
การประเมินตามเกณฑ์ ITA
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ
และด้านคุณธรรม จริยธรรมใน โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(องค์การมหาชน)
การดาเนินงาน
สานักงาน ป.ป.ช. โทร 02 528
4800 ต่อ 2401-4

2. นายภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผลประโยชน์ทับซ้อน

1. นางศิริรัตน์ วสุวัต

ผู้เชี่ยวชาญจากสานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ป.ป.ช.
-การปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม 084 455 5855
และจรรยาบรรณให้แก่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร
-การป้องกัน ป้องปราม และ
การลงโทษกรณีที่มีผู้กระทาผิด
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

1. พระมหาวีรพล ทีมธรรมะ
อารมณ์ดี

2. อ.สาโรจน์ พึ่งไทย

-ความหมายของคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ

สานักงาน ป.ป.ช. โทร 02 528
4800 ต่อ 2401-4
สานักงาน ป.ป.ช.
สถาบันวิจยั แสงชินโครตรอน
080 754 8595
(องค์การมหาชน)
Sirirat_vas@hotmail.com

089 795 4374

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาววันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สังกัด
หน่วยงาน ฝ่ายนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร 024019889
ต่อ1132 Fax 025790220
อีเมล wanwisa@tint.or.th
นางสาวอภิรดี เครือจีนเต็ง สากัด
หน่วยงานสซ. อีเมล
apiradee@slri.or.th
นางสาวกิตินันท์ ณัฐกิตติ์วณิช
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
สังกัด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์/โทรสาร 053212268 ต่อ 281 โทรสาร
053-121250

๓๔
-ความสาคัญคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
-ความเสียหายต่อบุคคล องค์กร
ละสังคมรวมกรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐขาดคุณธรรม จริยธรรม
1. นายกันตพิชญ์ อินชมพู
บรรยายด้านข้อกฎหมาย และ สานักงานอัยการประจังหวัดหลัง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ นายธรรมนุวัฒน์ อังศุสิงห์ หัวหน้า
อัยการประจากอง สานักงาน
ขั้นตอนดาเนินการทางกฎหมาย สวน
การเกษตร (องค์การมหาชน)
งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สถาบัน
อัยการประจาจังหวัดหลังสวน
และวิธีระวังป้องกัน
สารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)
2. ท่านเจ้าคุณพิสนธ์
บรรยายธรรมะ และแนวทางใน
โทรศัพท์/โทรสาร 02-495การรองตนโดยใช้คุณธรรมนา
4682/02-642-7133 อีเมล
จิต
thamnuwat@haii.or.th
1. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วย
ผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงาน ป.ป.ช. 02 528
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา นายบรรยงค์ ชื่นคา เจ้าหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
4800 ต่อ 4409
ศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงอาวุโส สังกัด ศูนย์ความ
2. นางสาวชุชาฎา วรินทร์เวช
การป้องกันและปราบปรามการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
(องค์การมหาชน) โทรศัพท์/
ชานาญการ
08 1931 5388
โทรสาร 026445499 ต่อ
399 โทรสาร 026449538
1. พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระวิปัสสนาจารย์ เทศนาด้าน วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ นางสาวกุศล ทองวัน ผู้จัดการ
คุณธรรม จริยธรรม สอนการ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สังกัดหน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
(สวทช.)
บุคคลและพัฒนาองค์กร
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

๓๕
2. พระอาจารย์ขาญชัย อธิปญ
โญ
3. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

พระวิปัสสนาจารย์ เทศนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สอนการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เทศนาด้านคุณธรรม
จจริยธรรม และการประยุกต์
ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ร่มอารามธรรมสถาน คลอง 10
ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
12170
ไร่เชิญตะวัน 217 หมู่ 25 บ้าน
ใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง
จ.เชียงราย 5700 โทร.084
915 6146 , 087 080
7779
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทร.0 2577 5100 ต่อ
4229
โทรสาร. 0 2577 2877
nattanit@nimt.or.th

1. นางสาวณัฐฐานิต พงศ์จีร
กาจร

นิติกรชานาญการพิเศษ

2. นายทัศนัย แสนพลพัฒน์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตร
วิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทร.0 2577 5100 ต่อ
2236
โทรสาร 0 2577 3659
tassanai@nimt.or.th

3. นายณัฐพล แสนคา

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน
กลศาสตร์ของแข็งและการ
ทดสอบ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทร.0 2577 5100 ต่อ
2238
โทรสาร 0 2577 3659

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5647000 ต่อ 1442 โทรสาร
02-564-7004 มือถือ 089799-8141 อีเมล Kusol
thonwan@nstda.or.th
นางสาวณัฐฐานิต พงศ์จีรกาจร
นิติกรชานาญการพิเศษ สังกัด
ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตร
วิทยาแห่งชาติ โทรศัพท์/
โทรสาร 025775100 ต่อ
4220 โทรสาร 0 25770
2877

๓๖
nattapon@nimt.or.th
4.นายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์

นักมาตรวิทยา กลุ่มงาน
มาตรฐานปฐมภูมิมวลและ
ปริมาณที่เกี่ยวข้องฝ่ายมาตร
วิทยาเชิงกล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
โทร.0 2577 5100 ต่อ
1117
โทรสาร 0 2577 3659
wirun@nimt.or.th

