เอกสารแนบ ๑

รำยชือ่ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต” ภำคเหนือ รุ่นที่ ๒
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๒๖
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๒๘
๒๙
๓๐
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๓๒

คำนำหน้ำ
พระอธิการ
พระ
พระปลัด
พระ
พระ
พระ
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
ร้อยตรี
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาง
นาง
นางสาว
นาง
นางสาว
นาง
นางสาว
นาง
นางสาว
นาย
นาง
นาย
นาย
น.ท.

ชื่อ
ชูชาติ กนฺตวีโร
นิพนธ์
พิพฒ
ั น์พงษ์
วรพจน์
สราวุธ
สุรชัย
กมลรัตน์
กมลลักษณ์
กฤษดาพร
กาญจนีย์
กิตติพงศ์
คณิตา
เครือวัลย์
เคลือ
จรัญธร
จักรพงษ์
จิตติมา
จิตฤดี
จินตจิต
จินตนา
จิรวรรณ
จีรภัทร
จุฑามาส
ฉลวย
ฉวีวรรณ
ชณันตญา
ชนิกานต์
ชนินทร์
ชุลีภรณ์
ณัฐชัย
ณัฐดนัย
ทวี

นำมสกุล
ทองรอด
พลอยประดับ
ภทฺทวํโส
จิตตฺ คุตโฺ ต
จกฺกธมฺโม
โรจนสิริ (ประณต)
ทองจิบ
บุญชื่อ
การหมั่น
พ่วงน่วม
กาวี
พรมภาพ
ทองบุ
มีสุข
นามวงค์
สิทธิหล่อ
พุกอิ่ม
ขันอินทร์นอ้ ย
วงษา
เสริมสุข
จันทไชย
ขาวสอาด
พงษ์โนรี
ปูธิปนิ
ทองใบบล
กองใจ
แสงดี
วรรณม่วง
สารากิจ
จินดามัง
สามภักดี
แสงนาค

สังกัด
วัดปัวหล่าย
ศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม นครสวรรค์ (พระวิทยากรกระบวนธรรม)
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช
เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม
วัดปงใหม่
วัดบึงสัมพันธ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
ที่ว่าการอําเภอโพธิป์ ระทับช้าง
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
โรงเรียนพรหมพิราม
เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
สํานักงานจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต)
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
ชุมชนประตูเมือง
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
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คำนำหน้ำ
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาวาอากาศโท
นางสาว
นางสาว
สิบตํารวจโทหญิง
นาง
นาง
นาง
นาย
นาย
นาง
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นาย
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ
ทัศนีย์
เทียน
ธรรมรัตน์
ธีรเชน
ธีรพงศ์
ธีระศุภางค์
นุชนาฎ
นุชรินทร์
เนตรชนก
เนตรนภา
แน่งน้อย
บํารุง
บุญธรรม
บุณยรัตน์
เบญจวรรณ
ปฐมาภรณ์
ปภังกร
ปริยวัชร
ปริยาภัทร
ปวีณา
ผ่องศรี
พัฒนา
พันธกานต์
พิทย์ฐาพร
พิพานพงษ์
พิมพ์พสิ ุทธิ์
พิมสุรางค์
พูนทรัพย์
ภคบูลย์
ภัทราภรณ์
มณเฑียร
เมธินี
ยุทธพงษ์
รดา
รสสุคนธ์
รัญญาภัทร์
รัตนาวดี
รุ่งโรจน์
เริ่ม

นำมสกุล
ดอนเนตร์
คงกรุด
แก้วชุม
ธรรมชัย
แสงนาค
เรืองภัทรปัญญา
อรุณสว่าง
ธีระบุญยะ
เดชขันธ์
เดชขันธ์
อัศวกิตติกร
ชํานาญชัย
เนียมแสง
แถมพยัคฆ์
ตนภู
จริยวิทยานนท์
พรมเจียม
สิงห์เรือง
กาลปักษ์
จีนเมือง
ศรีดารักษ์
ล้อมวงษ์โสภณ
ณ นคร
แย้มมูล
วงศ์จนสุนทร
สิงห์ทอง
ท้าวภักดี
อินนะปุสะ
พัฒนเจริญ
ทองรอด
คูคํามี
นันทิยา
หาญยุทธ
บุญยะกาญจน์
ศรีออ่ น
คนใจบุญ
ธนาธรณ์มงคล
สุนทร
ขุนมธุรส

สังกัด
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านคลอง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
กรมการปกครอง
สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําพูน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ที่ทําการปกครองจังหวัดอุทยั ธานี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทยั ธานี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานยุทธศาสตร์เพื่อประชาสังคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
กรรมการศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนบ้านปากปาด
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเหตุ
โรงเรียนสายธรรม
กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี จังหวัดพะเยา
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลําพูน
คณะกรรมการชมรม Strong ต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา
หอการค้าจังหวัดพิจิตร
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
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คำนำหน้ำ
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นาง
นางสาว
นาย
นาง
นาย
นาย
จ่าสิบโท
นาย
นาง
ร้อยตํารวจตรี
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง

ชื่อ
วนัสนันท์
วรรณวิมล
วัชราภรณ์
วัชรินทร์
วันทนา
วันวิสาข์
วาสนา
วิชัย
ศรีวรรณ
ศศิธร
ศิริวรรณ
สถิตย์
สมเกียรติ
สมคิด
สมบัติ
สมพร
สรรเพชร
สายธาร
สิทธิชัย
สิน
สิริยา
สุกรี
สุจิตรา
สุชนชนะ
สุชาดา
สุทนต์
สุทนิ
สุพจน์
สุพฒ
ั น์
สุภาณี
สุภาพ
สุมณฑา
สุมติ รา
สุรศักดิ์
สุรสิทธิ์
สุรีย์
สุรีย์
สุวลักษณ์
เสาวลักษณ์

นำมสกุล
สุธพจน์
ผลาผล
ปาชัย
เวชวิริยกุล
วิรัชเกษม
สถิตย์พงษ์
สุขสีพนั ธ์
มั่นชา
ปวงงาม
สุวรรณพูล
กันศิริ
โหมดมา
เกิดอินทร์
คําฤาเดช
บินตะคุ
วงศ์ฝั้น
จันทะเสน
เอมอิ่ม
แก้ววังอ้อ
นุ่มพรม
บุญญศิริพฤกษ์
จามพัฒน์
แดนแก้ว
มิ่งสว่าง
ฮวดยินดี
ศุภนาม
เจริญสังข์
ชัยชนะ
เมืองมัจฉา
มาซิว
พลจัตรุ ัส
ดีบา้ นคลอง
วังสิงห์
ผิวพรรณ
โนภิวงค์
สงบภัย
ทาประเสริฐ
มูลหล้า
สินสมุทร์

สังกัด
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สํานักงานจังหวัดอุทยั ธานี
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลดงเจน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
เทศบาลเมืองพะเยา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน
พุทธสมาคมจังหวัดน่าน
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
ชุมชนวัดพริก จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
โรงเรียนบ้านห้วยคอม สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
องค์กรชุมชนคุณธรรมวัดท้ายตลาด
สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต ๒

ที่
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

คำนำหน้ำ
นาย
ร.ต.
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
นางสาว

ชื่อ
โสไกร
อดุลย์
อนันยา
อมร
อมรวรรณ
อริยา
อัชรี

นำมสกุล
ใจหมั้น
อนัคฆมณี
เจียมศรีพงษ์
กิตติกวางทอง
ตรีเนตร
เศรษฐเสถียร
กุลบุตร

สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ ๑ บาท เครือข่าย ต.นครไทย
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
สํานักวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต"
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2
ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
และ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ความเป็นมา
จากผลการสารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” เมื่อปี 2559 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ “นิด้าโพล” พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงใน
สังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซื่อ สัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น และคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการ
ปลูกฝัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านความมีระเบียบวินัย รองลงมาความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งปัญหาการทุจริต
คอรัปซั่น เป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข
ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมลาทางสังคมที่รุนแรง เป็นสาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการ
เสื่อมถอยของสังคม ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่า และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI
(Corruption Perception Index ดัชนีชีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน) ของประเทศที่ตกต่าอย่างน่าใจหาย
นโยบายรั ฐ บาล มุ่ ง สร้ า งคนดี แ ละสั งคมดี ด้ ว ยมิ ติ ท างวั ฒ นธรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และให้
ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ประกอบกับข้อมูลการสรุปสถานะของ
ประเทศเพื่ อกาหนดทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ปั ญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึน
มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านีได้ เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมลาใน
สังคม สอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิด
คนดีสังคมดี โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อพัฒ นาคุณธรรมความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้มีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึน
ศูน ย์คุณ ธรรม กรมการศาสนา และ ปปช. จึงร่วมกันพัฒ นาโครงการอบรมหลั กสูตร "วิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมต่อต้านการทุจริต" โดยมี ปปช. ได้สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอายต่อ
บาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทังการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนา
ตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรับชั่นมากขึน สอดคล้องกับนโยบายที่สาคัญของ
รัฐบาลในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับ เพื่อสร้างคนดีสังคมดีในประเทศไทยต่อไป

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์
1. พัฒ นาศักยภาพผู้ ป ฏิบั ติงานภาครัฐและประชาสังคมให้ มีความเป็นผู้ นาด้านการส่ งเสริมคุณ ธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดาเนินกิจกรรมในองค์กร
2. จั ดตั งเครื อข่ ายวิ ทยากรส่ งเสริ มคุ ณธรรม และ เป็ นแหล่ งบ่ มเพาะวิ ทยากรกลาง ที่ สามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้ กระจายครอบคลุมไปทุกกลุ่ มสาขา
อาชีพ
3. จัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผลต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามทุจริต
กลุ่มเป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
ธรรมาภิบาลจังหวัด
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัด
ผู้นาทางศาสนา, สภาวัฒนธรรม
บุคลากรภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ภาคประชาสังคม (สภาพลเมือง, สภาองค์กรตาบล, สภาองค์กรชุมชน) และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความสนใจและตังใจเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านทุจริต
2. เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และมีภาวะผู้นา
3. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
5. เคยฝึ กอบรมหรือเป็ น วิทยากรเกี่ย วกับการส่ งเสริมหรือเรื่องเกี่ยวกับคุณ ธรรมจริยธรรม หรือเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลา สถานที่จัด และแผนการดาเนินโครงการ (พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562)






ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร (เมษายนย – มิถุนายน 2562)
ภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562)
ภาคอีสาน ณ โรงแรมพิมานการ์เด้นท์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562)
ภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลเจม หรืออื่นๆ จังหวัดนครปฐม (วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562)
ภาคใต้ ณ โรงแรม โรงแรมวังใต้ / โรงแรมร้อยเกาะ หรืออื่นๆ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562)
 ประเมินและสรุปผล (กันยายน 2562)
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แนวทางการฝึกอบรม
การฝึ กอบรมหลั กสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรม” เป็นหลั กสู ตรแบบค้างคืน จานวน 12 ชั่วโมง โดย
รูปแบบการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) ซึ่งมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง อันจะ
ส่งผลให้การเรียนรู้มีความสมบูรณ์ครบมิติของบริบทที่เหมาะสมกับสังคม ซึ่งประกอบด้วยโครงงานคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และการพัฒนาเชิงพืนที่ ทังนี มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาสรุปเป็นบทเรียน ซึ่งคาดหวัง
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ ในบริบทของคุ ณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อาสา กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ พร้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ในการดาเนินงานต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ)
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังคุณธรรม ภูมิภาคละ 100
คน รวม 4 ภูมิภาค = 400 คน
2. เกิดแผนปฏิบัติในการลดปัญหาการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และมีต้นแบบที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ร้อยละ
80 ของผู้แทนหน่วยงาน / องค์กร ที่มาเข้าร่วมโครงการ
3. มีชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้สาหรับการพัฒนาวิทยากร จานวน 1 ชุดความรู้ (ชุดคู่มือการส่งเสริม
คุณธรรม) และทาเนียบผู้ผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 4 ภูมิภาค
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงคุณภาพ)
1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง
ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทังการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมและองค์กรมีความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมากขึน
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเองและขยายผลองค์กรอื่นๆ
4. เกิดแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมและการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบ พร้อมทังมีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป
บทบาทภารกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
สนับสนุนงบประมาณดาเนินโครงการ ติดตามประเมินผล ให้คาปรึกษาและข้อแนะนา
• ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รับผิดชอบโครงการโดยการประสานงานและดาเนินโครงการ ร่วมกับ ปปช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานของโครงการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
• กรมการศาสนา
ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ติดตามสนับสนุนและให้
คาปรึกษา และข้อแนะนาในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2

หน่วยการเรียนรู้
การฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จานวน 13 หน่วย
ซึง่ แต่ละหน่วยมีเนือหา และรายละเอียดดังต่อไปนี
ที่
1.

หน่วยการเรียนรู้
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”

2.

ความสาคัญของการพัฒนา (เปิดการอบรม)

3.

กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนัง
และละครสัน

4.

การบรรยาย "แก้ทุจริต คิดฐานสอง"
และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่

5.

กิจกรรม “สมดุลกายใจ”

6.

เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสังคม

เนื้อหาหลัก
O การละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย
O การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรม
O เปิดพืนที่ภายในพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
O วิธีคิดของวิทยากรมืออาชีพ
O ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้าง
และกระบวนการพัฒนาวิทยากร
O ความสาคัญของการส่งเสริมคุณธรรมในสังคม
O ความจาเป็นของการสร้างวิทยากรมืออาชีพ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
O วิเคราะห์พฤติกรรมคนผ่านเนือหาคลิปวีดิโอ
หนังสัน เพื่อสะท้อนการเสริมสร้างคุณธรรม
O แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนิน
ชีวิต การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคม
O ข้อคิด และ แนวทางการแก้ไขปัญหา
O ต้นทุนชีวิต
O วิเคราะห์การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
O ความสัมพันธ์ระหว่าง การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม จริยธรรม
และ การทุจริต
O การคิดระบบฐานสองและฐานสิบ
O การออกกาลังกายให้เหมาะสมกับบริบท
ในการดาเนินชีวิต
O ฝึกสติ สมาธิ กาหนดรู้ลมหายใจ
O กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม
O โครงงานคุณธรรม
O องค์กรคุณธรรม
O ชุมชนคุณธรรม
O การพัฒนาเชิงพืนที่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2

ที่
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

หน่วยการเรียนรู้

เนื้อหาหลัก

กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”
(พูดคุย แลกเปลี่ยน กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์)

O เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงานของผู้ร่วม
เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดในการทางาน
O แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทางาน
ที่เกิดจากปัญญาปฏิบัติ
O การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
O ตัวอย่างการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการ O เตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม เข้าสู้การเรียนรู้
เรียนรู้
O ทบทวนตนเอง สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม
O ปรับสมดุลก่อนการเรียนรู้ ทังกายและใจ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ทบทวนองค์ความรู้ O ใช้กระบวนการกลุ่มในการทบทวนและ
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมตามบริบทสังคม
O เพิ่มวิสัยทัศน์และเข้าใจการดาเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ
O เชื่อมโยงมิติคุณธรรมตามบริบทของสังคม
การดาเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ (รู้อดีต เข้าใจ
O ออกแบบ วางแผนการดาเนินงานที่สามารถ
ปัจจุบัน วางแผนอนาคต)
นากลับไปปฏิบัติในองค์กร / ในพืนที่ทางาน
O กาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน
O ตังเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทสังคม
การนาเสนอแผนการดาเนินงานส่งเสริม
O นาเสนอแผนการดาเนินงานในการขับเคลื่อน
คุณธรรม
โครงการคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชน
คุณธรรม และการพัฒนาเชิงพืนที่
O รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมศาสนา ปปช.
และศูนย์คุณธรรม
After Action Review
O สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ทังกระบวนการฝึกอบรม
O ผู้เรียนนาไปพัฒนาต่อยอดในการทางาน
O ผู้จัดนาไปพัฒนากระบวนการให้ดียิ่งขึน
กิจกรรม “เติมพลังใจ สร้างเครือข่ายการ
O มอบของที่ระลึก มอบคู่มือ มอบใบประกาศ
พัฒนา”
O สร้างทาเนียบวิทยากร
O ถ่ายภาพร่วมกัน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2

กาหนดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านทุจริต"
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

------------------------------------------------------------------------------กาหนดการฝึกอบรม หลักสูตร “ วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ” รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีรายละเอียด
ในการดาเนินงานดังต่อไปนี
วันที่ 1
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.15 น.
09.15 – 10.45 น.
10.45 – 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.30 น.
20.30 น.
วันที่ 2
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
แนะนาหลักสูตรฯ
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และ กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวก
ด้วยหนังและละครสั้น”
อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่”
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม “สมดุลกายใจ ออกกาลังกายอย่างมีสติ”
สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน 1) ชุมชนคุณธรรม
2) โครงงานคุณธรรม 3) องค์กรคุณธรรม 4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”
เข้าที่พัก
Check in เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม
บรรยาย “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
แบ่งกลุ่มเรียนรู้ “ภาพฝันของชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”
การดาเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนาเสนอของกลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอภาพฝัน “ชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”
ของแต่ละกลุ่ม และนาเสนอแผนการดาเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็ม
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้
ชมประมวลภาพ มอบใบประกาศนียบัตร ถ่ายภาพร่วมกัน และปิดการอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2

กำหนดการ

“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต

“

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ภาคเหนื อ รุ ่ น ที ่ 2

วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.
แนะนำหลักสูตรฯ
08.45 – 09.15 น.
กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน”
09.15 – 11.00 น.
กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และกิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
11.00 – 12.00 น.
อบรม “แก้ทุจริต คิดฐานสอง และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่”
โดย ดร.อุทิศ บัวศรี
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น.
กิจกรรม “สมดุลกายใจ” ออกกำลังกายอย่างมีสติ
13.15 – 13.30 น.
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
โดย นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
13.30 – 17.00 น.
สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน
1) ชุมชนคุณธรรม : นายสังวร อินต๊ะสาร ·นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จ.พะเยา
2) โครงงานคุณธรรม : นายทรงศักดิ์ ·พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา
3) องค์กรคุณธรรม : นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด จ.เชียงใหม่
4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพืน้ ที่ : นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร
17.00 – 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศศัย
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”
20.30 น.
เข้าที่พัก ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

-2วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

09.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.35 น.

14.35 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.05 น.
15.05 – 15.30 น.
15.30 น.

Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม
“การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
โดย นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน สถานศึกษา องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม และ
นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- กรมการศาสนา
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- วิทยากรจากสถานีเรียนรู้เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ (กิจกรรม I LOVE YOU)
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคเหนือ รุ่นที่ 2
มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน
ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”

คำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ
ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนคำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ โดยละเอียด
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น
๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าที่พักเฉพาะคืนวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ คืน
๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ, อาหารเย็น ๑ มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม)
๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม
๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง หรือขออนุมัติจาก
หน่วยงานท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม
๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก)
๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออื่นๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
๖. กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ , ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อความถูกต้อง เพื่อจัดทาใบประกาศนียบัตรและทาเนียบรุ่น
๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน จึงต้องขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจานวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายชื่อการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งชื่อเข้าพัก
กับทางโรงแรมโดยตรง (หรือทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม จะจัดเตรียมจุดแจกกุญแจห้องพักตามความหมาะสม)
๙. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่านั้น
หมำยเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ผู้ประสานงาน/
รับผิดชอบโครงการฯ ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร. ๐๙๗ ๑๓๔ ๓๙๙๙ หรือ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๓

