




เวลา หัวข้อการประชุม/ช้ีแจง หน่วยงาน/ผู้ช้ีแจง
09.00 - 09.30 น. ประธานเปิดการประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าค าขอ

ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยรับงบประมาณ

นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

09.30 - 11.00 น. การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน หรือผู้แทน

11.00 - 12.00 น. การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนด้านบุคลากรส่วนท้องถ่ิน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน หรือผู้แทน

13.00 - 14.00 น. การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนด้านบริหารจัดการ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน 
หรือผู้แทน

14.00 - 15.00 น. การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านสังคม

1. ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน หรือผู้แทน
2. ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต หรือผู้แทน

15.00 - 16.00 น. การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข
และด้านส่ิงแวดล้อม

1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขท้องถ่ิน 
2. ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน 
หรือผู้แทน

16.00 - 17.00 น. แนวทางและวิธีการบันทึกค าของบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (SOLA) และเทคนิคการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุน

ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจาย
อ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน
หรือผู้แทน

(ผู้ร่วมประชุม เข้าร่วมประชุม ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน)

ก าหนดการประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (ระบบ Webex แบบ Cloud Meet)
ณ ห้องประชุม 3201 อาคาร 3 ช้ัน 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

วันอังคารท่ี 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.



กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex ผ่าน Web Browser 
 

1. คลิก Link เข้าห้องประชุม 
2. คลิกเลือก Join form your browser  

(เข้าระบบผ่าน Web Browser) 
3. ช่องที่ 1 กรอก ช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม และช่องที่ 2 

ใส่ e-mail ของผู้เข้าร่วมประชุม 
4. คลิก Join as a guest 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ใส่รหัสผ่าน และ คลิก Continue 
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กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex ผ่านโปรแกรม Webex desktop app 
 
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Webex 

1. พิมพ์ URL : https://dla-th.webex.com/ 
2. เลื่อนหน้าจอลงมาทีห่ัวข้อ ที่ Cisco Webex 

Desktop app คลิก      
เพื่อติดตั้งโปรแกรม 

3. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบรอ้ยแล้ว ให้ดับเบิล้
คลิกที่ icon Webex เพือ่เข้าสูโ่ปรแกรม 

4. คลิก Join a meeting 
5. กรอกหมายเลขห้องประชุม (Meeting 

number) 
6. กรอก ช่ือหน่วยงาน หรือ ช่ือ – นามสกลุ 

(หน่วยงาน) เช่น สถจ.AAA , สถจ. AAA : นายAAA AAA 
ทต.AAA : นาย AAA BBB เป็นต้น  

7. กรอก อเีมล์ (e-mail Address) ของผู้ใช้งาน 
8. คลิก  
9. กรอกรหสัผ่าน Password 
10. คลิก Continue 
11. คลิก Join meeting เพือ่เข้าสูห่้องประชุม 
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https://dla-th.webex.com/


กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน 
กรมส่งเสริมการปกคอรงท้องถ่ิน 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex ผ่าน Mobile Device 
 

1. ติดตั้งโปรแกรม Webex Meet ผ่าน App Store (iOS) หรอื Play Store (Android) 
2. เปิด Webex meet เลือก Join Meeting 
3. กรอกหมายเลขห้องประชุม (Meeting number)  
4. กรอก ช่ือหน่วยงาน หรือ ช่ือ – นามสกลุ (หน่วยงาน)  

เช่น สถจ.AAA , สถจ. AAA : นายAAA AAA 
ทต.AAA : นาย AAA BBB เป็นต้น  

5. กรอก อเีมล์ (e-mail Address) ของผู้ใช้งาน 
6. กดเมนู Join เพื่อเข้าร่วมประชุม 
7. กรอก Password แล้วกด OK 
8. กด Join เพือ่เข้าสูห่้องประชุม 
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