
รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการทุจริต รุ่นที่ 1  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.        

ณ โรงแรมชลอินเตอร์  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
               

            จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี (ศปท.จ.ชบ.) ได้ก าหนดจัดสัมมนา
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันปราบปราม  และตรวจสอบ การทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย     
หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (รุ่นละ 220 
คน รวม 2 รุ่น) รวมจ านวนทั้งสิ้น 440 คน โดยก าหนดจัดสัมมนาฯ ดังนี้  

  รุ่นที่ ๑ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 –  16.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์     
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
อ าเภอและส่วนกลาง) 

รุ่นที่ ๒ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 –  16.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์     
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  (ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
                  หัวข้อบรรยาย มีดังนี้ 
              -   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
                  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
                  โดยวิทยากร ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดชลบุรี  

- การบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และการตรวจสอบการทุจริต” โดย วิทยากร ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2 ส านักตรวจสอบพิเศษ
ภาค 2  (จังหวัดชลบุรี) 

- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ แนวทางการตรวจสอบ
การทุจริต”สรุปความคิดเห็นฯ โดยวิทยากร ส านักตรวจสอบพิเศษภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) 

การด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต รุ่นที่ 1       
          (ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค อ าเภอและส่วนกลาง) 

 เปิดการสัมมนาโครงการฯ โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
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รายงานผลการด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการทุจริต รุ่นที่ 2  วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.            

ณ โรงแรมชลอินเตอร์  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
               

            จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดชลบุรี (ศปท.จ.ชบ.) ได้ก าหนดจัดสัมมนา
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันปราบปราม และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการและ ข้าราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (รุ่นละ 220 คน 
รวม 2 รุ่น) รวมจ านวนทั้งสิ้น 440 คน โดยก าหนดจัดสัมมนาฯ ดังนี้  

  รุ่นที่ ๑ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 –  16.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ าเภอ 
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ส าหรับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค อ าเภอ
และส่วนกลาง) 

รุ่นที่ ๒ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 –  16.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ าเภอ 
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  (ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
                  หวัข้อบรรยาย มีดังนี้ 
              -   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  
                  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
                  โดยวิทยากร ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดชลบุรี  

- การบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และการตรวจสอบการทุจริต” โดย วิทยากร ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2 ส านักตรวจสอบพิเศษ
ภาค 2  (จังหวัดชลบุรี) 

- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “การป้องกันปราบปรามการทุจริต และแนวทางการตรวจสอบ
การทุจริต”สรุปความคิดเห็นฯ โดยวิทยากร ส านักตรวจสอบพิเศษภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) 

การด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต รุ่นที่ 2       
          (ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

 เปิดการสัมมนาโครงการฯ โดย เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
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