
 
 
 
ที่ มท o๘o๗.๒/ว 1957                      

ถึง  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลำ สตูล ยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส 

  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 1551 ลงวันที่ 
11 เมษำยน 2562 แจ้งกำรจัดโครงกำรอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and 
Transparency) ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 และก ำหนดให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 14 จังหวัดภำคใต้ส่งข้ำรำชกำรในสังกัดและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำอบรมในรุ่นที่ 11 
ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ทำวเวอร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

         กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนำยน 2562 
เป็นวัน เฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิ ดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี  และ 
เป็นวันหยุดรำชกำรประจ ำปี ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 จึงขอแจ้งเลื่อนก ำหนดกำร 
จัดโครงกำรฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 11 เพ่ือให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งข้ำรำชกำรในสังกัด
และแจ้งให้บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบและเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ตำมก ำหนดกำรใหม่ 
ดังนี้ 

 ก ำหนดกำรเดิม รุ่นที่ 11 ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ 
ทำวเวอร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

 ก ำหนดกำรใหม่ รุ่นที่ 11 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมบี.พี.แกรนด์
ทำวเวอร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 
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ด่วนมำก 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 11 ระหว่ำงวันที่  13 – 15 มิถุนำยน ๒๕๖๒  

 ณ ห้องประชุมกรุงเทพแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมบี.พี.แกรนด์ทำวเวอร์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

13 มิถุนำยน 2562 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๐๐ – ๙.๑๕ น. พิธีเปิดโครงการอบรม 

๙.๑๕ – ๙.๔๕ น. ความจ าเป็นและความส าคัญในมิติต่าง ๆ ส าหรับท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องสุจริตและ
โปร่งใส 
รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ 
ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 

๙.๔๕– ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐– ๑๒.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “บริบทสังคมไทยปัจจุบันและท้องถิ่นยุคใหม่” 
นายภัทระ  ค าพิทักษ์         อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
นายธงชัย  ณ นคร            ผู้สื่อข่าวอาวุโส 
ด าเนินการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “บริบทสากล : ท้องถิ่นสุจริตและโปร่งใส รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง 
และปฏิบัติได้” 
ดร.อรพินท์ สพโชคชัย   นักวิชาการอิสระ อดีตกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เทคโนโลยีสมัยใหม่: ใช้ให้ดี ใช้ให้ถูก เป็นคุณยิ่งต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์ 
อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 



14 มิถุนำยน 2562 
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. Workshop 1 
วิเคราะห์กรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา ท้องถิ่นกับภาคีร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
นายมีชัย  วีระไวทยะ   นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
นายวิเชียร  พงศธร     ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การสนทนาแลกเปลี่ยนกับองค์กรตรวจสอบ: ว่าด้วยความสุจริตและโปร่งใส 

นายวรวิทย์  สุขบุญ             เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                     แห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือผู้แทน 
พ.ต.ท.วันนพ  สมจินตนากุล  รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
                                    การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือผู้แทน 
นายประจักษ์  บุญยัง           ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๓๐– ๑๗.๐๐ น. Workshop 2 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วม เพื่อเตรียมน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

15 มิถุนำยน 2562 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นและข้อคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์      อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
                                       อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                       อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ     กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
                                       อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
                                       อดีตปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
                                       อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
                                       ของมนุษย์ 

* ก าหนดการและวิทยาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย 
* กรณีเข้าพักคืนวันก่อนการอบรม โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และขอให้เบิกจากต้นสังกัด 
 


