
 
 
 
ที่ มท o๘o๗.๒/ว 2154                       

ถึง  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตำมบัญชีแนบท้ำย 

  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว 1551 ลงวันที่ 
11 เมษำยน 2562 แจ้งกำรจัดโครงกำรอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and 
Transparency) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 7 รุ่น (รุ่นที่ 6 – 12) รุ่นละ 3 วัน ในห้วงเดือน
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2562 ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลำกรตำมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกำรอบรมตำมแผนด ำเนินกำรจัดอบรม
ของแต่ละภูมิภำค จ ำนวนทั้งสิ้น 3,000 คน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

         กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรอบรมหลักสูตร 
“ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 
และรุ่นที่ 12 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและครบจ ำนวนตำมที่ก ำหนดไว้ในเป้ำหมำยโครงกำรจ ำนวน 3,000 คน 
จึงขอให้ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรอบรม
ดังกล่ำวในรุ่นที่ 11 – 12 เพ่ิมเติม ให้แก่ข้ำรำชกำรในสังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพ่ือ
พิจำรณำเข้ำร่วมโครงกำรอบรมฯ ในวัน เวลำ และสถำนที่ตำมก ำหนดกำร ดังนี้ 

รุ่น ภูมิภาค ก าหนดการ สถานที่จัดอบรม รับสมัครเพ่ิมเติม ค่าลงทะเบียน กลุ่มเป้าหมาย 

11 ภำคใต ้ 13 – 15 
มิ.ย. 2562 

โรงแรมบ.ีพี. 
แกรนด์ทำวเวอร์ 

หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

300 คน ไม่ม ี 1. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด 
2. พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ข้ำรำชกำร) ทุกต ำแหน่ง 
3. ผู้บริหำรท้องถ่ิน/ประธำนสภำ/รองประธำนสภำ 

12 ภำคเหนือ 10 – 12 
มิ.ย. 2562 

โรงแรมเชียงใหม ่
ภูค ำ จ.เชียงใหม ่

500 คน ไม่ม ี 1. ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด 
2. พนักงำนส่วนท้องถ่ิน (ข้ำรำชกำร) ทุกต ำแหน่ง 
3. ผู้บริหำรท้องถ่ิน/ประธำนสภำ/รองประธำนสภำ 

ทั้งนี้ บุคลำกรของส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสมัคร
อบรมได้ที่ช่องทำงออนไลน์ รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
 
 

  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
      31   พฤษภำคม  2562 
 
 
 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
ส่วนวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น 
โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๘๐๕๐ - ๕๒ ต่อ 273   
ประสำนงำน คุณพลพจน์ฯ โทร. 086 593 7215 

ด่วนที่สุด 



บัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ด่วนที่สุด ที ่มท o๘o๗.๒/ว 2154 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 
1. เชียงใหม่ 
2. เชียงรำย 
3. แม่ฮ่องสอน 
4. ล ำพูน 
5. ล ำปำง 
6. พะเยำ 
7. แพร่ 
8. น่ำน 
9. อุตรดิตถ์ 
10. ตำก 
11. ก ำแพงเพชร 
12. สุโขทัย 
13. ชุมพร 
14. ระนอง 
15. พังงำ 
16. ภูเก็ต 
17. กระบี่ 
18. ตรัง 
19. สุรำษฎร์ธำนี 
20. นครศรีธรรมรำช 
21. พัทลุง 
22. สงขลำ 
23. สตูล 
24. ยะลำ 
25. ปัตตำนี 
26. นรำธิวำส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 11 ภาคใต้ ระหว่างวันที่  13 – 15 มิถุนายน ๒๕๖๒ (เลื่อนจาก 3 – 5 มิถุนายน 2562) 

 ณ ห้องประชุมกรุงเทพแกรนด์บอลรูม 
โรงแรมบี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

13 มิถุนายน 2562 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๐๐ – 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 
นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์   ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม 
ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 
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 

17.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

 
 
 
 
 



14 มิถุนายน 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 
ดร.บัณฑิต นิจถาวร     ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสังคมและธรรมาภิบาล  
                             อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
นายเดชา เปรมฤดีเลิศ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน 
                             ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) 
ด าเนินการโดย ดร.ศุทธนา วิจิตรานนท์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ         รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
                                  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
นายภูมิวัฒน์ รัตนผล         ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย 
                                  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
                                  การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
นางฉวีวรรณ นิลวงศ์         ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
                                  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
                                  การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ด าเนินการโดย                อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

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

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วม เพื่อเตรียมน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

 

15 มิถุนายน 2562 
๗.๓๐ – ๘.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ตอบปัญหาท้องถิ่น : คลินิกพิเศษ 

ดร.สมชาย ปัญญเจริญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

* ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* การแต่งกาย ชุดสภาพไว้ทุกข์ 
* กรณีเข้าพักคืนวันก่อนการอบรม โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และขอให้เบิกจากต้นสังกัด 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รุ่นที่ 12 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  10 – 12 มิถุนายน ๒๕๖๒  

 ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูค า 
โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

10 มิถุนายน 2562 
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๐๐ – 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 
นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์   ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม 
ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 
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 

17.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

 
 
 
 
 



11 มิถุนายน 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 
ดร.บัณฑิต นิจถาวร     ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสังคมและธรรมาภิบาล  
                             อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
นายเดชา เปรมฤดีเลิศ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน 
                             ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) 
ด าเนินการโดย ดร.ศุทธนา วิจิตรานนท์ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ         รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
                                  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
นายภูมิวัฒน์ รัตนผล         ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย 
                                  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
                                  การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
นางฉวีวรรณ นิลวงศ์         ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
                                  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
                                  การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
ด าเนินการโดย                อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

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

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วม เพื่อเตรียมน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 
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๗.๓๐ – ๘.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ตอบปัญหาท้องถิ่น : คลินิกพิเศษ 

ดร.สมชาย ปัญญเจริญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

* ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
* การแต่งกาย ชุดสภาพไว้ทุกข์ 
* กรณีเข้าพักคืนวันก่อนการอบรม โครงการฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และขอให้เบิกจากต้นสังกัด 
 



ขั้นตอนการสมัครเข้ารบัการอบรมออนไลน์ 
1. สแกน QRCODE #1 เพ่ือกรอกข้อมูลการสมัคร 
2. กรอกรายละเอียด ชื่อ สกุล ต าแหน่ง สังกัด จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
3. สแกน QRCODE #2 ตรวจสอบการสมัครว่ามีรายชื่อจากการกรอกข้อมูลสมัครแล้วหรือไม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

QRCODE #1  ส าหรบัสมัครอบรม 
ภาคเหนือ ปิดรับสมัคร 8 ม.ิย. 62 
ภาคใต้    ปิดรับสมัคร 11 ม.ิย. 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QRCODE #2  ส าหรบัตรวจสอบรายชื่อว่ากรอกสมัครเข้ามาแล้วหรือยัง 



 
หมายเหตุการเบิกค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรมจากต้นสังกดั 

 
ที ่ ค่าใช้จ่าย โครงการรับผิดชอบ ต้นสังกัด 
1 ค่าเดินทาง   

2 ค่าทีพ่ักคืนก่อนการอบรม   

3 ค่าทีพ่ักระหว่างการอบรม  
จ านวน 2 คืน 

  

4 ค่าอาหารการอบรมวันที่ 1 
จ านวน 2 มื้อ (เที่ยง-เยน็) 

  

5 ค่าอาหารการอบรมวันที่ 2
จ านวน 2 มื้อ (เที่ยง-เยน็) 

  

6 ค่าอาหารการอบรมวันที่ 3 
จ านวน 1 มื้อ (มือ้เช้า) 

  

7 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม
ตลอดระยะเวลาการอบรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานและเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
สร้างประเทศไทยให้มีความสุจริตโปร่งใสตามยุทธศาสตร์ “ส านึกไทย ไม่โกง” อันเป็นนโยบายส าคัญของ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งต้องการขับเคลื่อนให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม สร้างจิตส านึกที่ถูกต้อง ผู้คนในสังคมมีค่านิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน รักความสุจริตโปร่งใส การสร้าง “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” จึงเป็นวิธีการส าคัญที่ช่วย
สร้างความเข้มแข็งของสังคมที่ฐานรากและช่วยป้องกัน/แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผล โดยมีบุคลากร
ของท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนความสุจริตโปร่งใสให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่  

ในการด าเนินการขับเคลื่อน “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” นั้น ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกจิตส านึกและ
สร้างการรับรู้ที่ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นประธาน ได้มีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ริเริ่ม ผลักดัน และด าเนินการ
อย่างจริงจังตลอดมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยได้ออกแบบหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” และจัดการฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดการอบรมหลักสูตรมาแล้วทั้งหมด ๕ รุ่น มี
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นกว่า ๑,๒๒๗ คน โดยเป็นข้าราชการการเมืองจ านวน ๔๕๖ คน และข้าราชการ/
พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๗๑ คน 

ในปี ๒๕๖๒ นี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้
พัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน
มากยิ่งขึ้น โดยคิดค้นและพัฒนาเนื้อหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาของ
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยึดโยงกับหลักการทางกฎหมายและหลักการทางวิชาการสมัยใหม่ รวมทั้งรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์ในระดับสากลที่ต้องค านึงถึงมิติอ่ืนๆที่ส าคัญต่อความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น การ
ฝึกอบรมในหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” จึงเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรของท้องถิ่น
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และการสร้างความสุจริต
โปร่งใสให้เกิดขึ้น โดยมีบุคลากรของท้องถิ่นเป็นกุญแจส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็ งและสามารถ
สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ส านึกไทย ไม่โกง”  
 ๒.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึกของผู้เข้ารับการอบรมให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี
และมีทัศนคติที่ถูกต้อง ท าเพ่ือส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ด้วยหลักความสุจริตและความโปร่งใส 
 ๒.๔ เพ่ือสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการปลูกจิตส านึกเพ่ือสร้าง “ส านึกไทย ไม่
โกง” 
 
๓. วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
 การเรียนรู้ในชั้นเรียน ได้แก่ การบรรยาย การเสวนา Workshop การใช้กรณีศึกษา (ทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ) และการใช้เทคนิคการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนความรู้/
ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสะท้อน (Reflect) มุมมองของตนหลังจากที่ได้รับการกระตุ้น
ความคิด ซึ่งเป็นการเรียนรู้และซึมซับสาระผ่านการปฏิบัติ 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม 
 ๔.๒ จัดเตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนด  
 ๔.๓ ด าเนินการอบรมให้ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค อย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ ครั้ง จนครบจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๓,๐๐๐ คน 
 ๔.๔ จัดท ารายงานสรุปเนื้อหาการอบรม 
 
๕. สถานที่ด าเนินการฝึกอบรม 
 ด าเนินการจัดอบรมในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 
 - ภาคเหนือ จัดอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่  
 - ภาคกลาง จัดอบรมที่กรุงเทพมหานคร  
 - ภาคใต้ จัดอบรมที่จังหวัดสงขลา  
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมที่จังหวัดอุดรธานี  
โดยใช้สถานที่โรงแรมหรือสถานที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดการอบรม  
 
 
 
 
 
 



๖ กลุ่มเป้าหมาย 
 การฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย 
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คน 
ส าหรับต าแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
 6.1 ข้าราชการสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกต าแหน่ง ทุกระดับ 
 6.2 บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ผู้บริหารท้องถิ่น ประธาน/รองประธานสภา 
- ผอ.กองคลัง/ผอ.ส านักการคลัง 
- ผอ.กองช่าง/ผอ.ส านักการช่าง 
- นิติกร 
- พนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร

พัสดุ  
- พนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการช่าง 
- พนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการ) ต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการต่าง ๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการขับเคลื่อนโครงการ
ต่าง ๆ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and Transparency)แบ่งหัวข้อและเนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตรออกเป็น ๙ หัวข้อ ดังนี้ 
๑. ความจ าเป็นและความส าคัญในมิติต่าง ๆ ส าหรับท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องสุจริตและโปร่งใส ( ๓๐ นาที) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญของบทบาทต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นต้องด าเนินการและ
ตอบสนองความต้องการของประชาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เพ่ือสร้างประชาธิปไตย  

- บทบาทในการรับรู้และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

- บทบาทในการให้บริการที่มีคุณภาพ 

- บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของประชาชน 

- บทบาทในการส่งเสริมและด าเนินการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงและมีคุณภาพ 

- ปัญหาและอุปสรรคที่บั่นทอนและหยุดรั้งพัฒนาการของท้องถิ่น 

วิธีการ การบรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น 
 
๒. บริบทสังคมไทยปัจจุบันและท้องถิ่นยุคใหม่ (๒ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าใจบริบทของสังคมไทยในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น 
เช่น การเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานและความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนโดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าความรู้
ข้อคิดเห็นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น 

- สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญที่ควรรู้ 

- สาระส าคัญเกี่ยวกับท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

- สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

วิธีการ การเสวนา ตอบข้อซักถาม และการน าเสนอประเด็นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
 
๓. บริบทสากล :ท้องถิ่นสุจริตและโปร่งใส รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และปฏิบัติได้ (๒ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าใจบริบทสากลที่การบริหารงานท้องถิ่นควรค านึงถึงและให้ความส าคัญ เป็นพ้ืนฐานที่
ควรปฏิบัติและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร 

- สาระส าคัญของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UN SDGs 



- หลักสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาต่าง ๆ (เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) 

- ความส าคัญและความจริงจังเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 

- ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ(UN Global Compact) 

วิธีการ การบรรยาย ตอบข้อซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น 
 
๔. เทคโนโลยีสมัยใหม่ : ใช้ให้ดี ใช้ให้ถูก เป็นคุณยิ่งต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น (๑ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเข้าใจกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนท้องถิ่นยุคดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

- เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นและเหมำะสม 
- ตัวอย่ำงของกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
- กำรส่งเสริมและปลูกฝังทัศนคติที่ดีและกำรมีจริยธรรมในกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
- นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรจำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

วิธีการ การบรรยาย ตอบข้อซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น  
 
๕ Workshop I : วิเคราะห์กรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (๑.๓๐ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ความสุจริตและโปร่งใส  

- แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และชุมชน 

- ความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
วิธีการ  ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมโดยมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย และให้วิเคราะห์ประเด็นจากกรณีศึกษา รวมถึง
สื่อต่าง ๆ เพื่อเตรียมน าเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
๖. ท้องถิ่นกับภาคีร่วมมือเพื่อการพัฒนา (๑.๓๐ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของภาคีต่าง ๆ ในการเกื้อหนุนท้องถิ่นให้มีพลังท างานและพัฒนาในยุค
ใหม่ ความร่วมมือท างานคือหัวใจของความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในมิติของ
การเสริมสร้างความสุจริตและโปร่งใส ผู้น าจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อสารมวลชนจะร่วม
ให้ประสบการณ์จริงและข้อเสนอแนะที่ปฏิบัติได้ 

- กำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำคีภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ชุมชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ ในกำรรับรู้
และร่วมปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน 



- บทบำทของภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคม และชุมชน เพ่ือช่วยสร้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สุจริตโปร่งใส 

- ตัวอย่ำงกำรขับเคลื่อนเพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุจริต โปร่งใส จำกภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 
และชุมชน 

- สร้ำงแนวร่วมในกำรปกป้องกำรทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิธีการ การเสวนาตอบข้อซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น 
 
๗. การสนทนาและแลกเปลี่ยนกับองค์กรตรวจสอบ : ว่าด้วยความสุจริตและโปร่งใส (๒ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรตรวจสอบซึ่งรวมถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มาอธิบายถึงบทบาท หลักการและประสบการณ์การท างานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ ทั้งนี้องค์กรตรวจสอบพึงรับฟังปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานของฝ่ายท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย หรือมีบริบทเฉพาะในบางประเด็น 
เป้าหมายคือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเพ่ือบรรลุความสุจริตและโปร่งใส 

- บทบาท หลักการและประสบการณ์ขององค์กรตรวจสอบที่ท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กลไกการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการ การสนทนาแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถามและเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น 
 
๘. Workshop II : แลกแปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อสรุปร่วม เพื่อเตรียมน าเสนอ (๑.๓๐ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ความสุจริตและโปร่งใส  
วิธีการ  ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมโดยมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย และให้วิเคราะห์ประเด็นจากกรณีศึกษา รวมถึง
สื่อต่าง ๆ เพื่อเตรียมน าเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
๙. เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ (๒ ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสะท้อนประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการท้องถิ่นยุคใหม่จากการ
ท างานกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมที่มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชาติที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการ ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ซึมซับและไตร่ตรองถึงคุณค่าความจ าเป็น ความส าคัญ และความเป็นไปได้ใน
การสร้างท้องถิ่นให้สุจริตและโปร่งใส 
วิธีการ  ผู้เข้ารับการอบมจากกลุ่มต่าง ๆ ได้น าเสนอผลงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ 

 


