
ดวนที่สุด 
 
 
 

ที่ มท 0810.2/ ว 419                                                         กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                                                                                                                   ถนนนครราชสีมา  กทม. 10300 
                                                                4    มีนาคม  2552 

เร่ือง  การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเครือขายการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย  1. กําหนดการและแผนที ่สถานที่ประชมุฯ   จํานวน   1   ชุด 
 2. ใบแจงการชาํระเงินคาลงทะเบียนฯ   จํานวน   1  ฉบับ 

 3. แบบตอบรับเขารวมประชุม    จํานวน   1  ฉบับ 

   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการบริหารสวน

จังหวัดที่จะตองมีหนาที่ในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ซึ่งมีผูเขารวมประชุมฯ ทั้งส้ิน 

450 คน  
 เพ่ือใหการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ จึงขอ

ความรวมมือจังหวัดเชิญผูเขารวมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 
   ระดับบริหาร ระหวางวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุมฯประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด  

ทองถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด  ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และผูสังเกตการณจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ    
   ระดับปฏิบัติ ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเอส.ซี. ปารค ถนน

ประดิษฐมนูธรรม กรุงเทพ ผูเขารวมประชุมฯ ประกอบดวยขาราชการจากองคการบริหารสวนจังหวัด

จังหวัดละ 2 คน (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ และ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน) และขาราชการจากสํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินจังหวัดที่รับผิดชอบการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ทุกจังหวัด ๆ ละ 1 คน   

   ทั้งนี้ ใหบุคลากรจากองคการบริหารสวนจังหวัดเบิกคาใชจายในการลงทะเบียนเปน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มระหวางการประชุมฯ คาวัสดุอุปกรณ และเอกสารประกอบการ

ประชุมฯ สําหรับรุนที่ 1 คนละ 1,950 บาท และ รุนที่ 2 คนละ 1,440 บาท โดยโอนเงินคาลงทะเบียน

ลวงหนากอนการประชุมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 เขาบัญชีเงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย  ช่ือบัญชี “คาลงทะเบียนโครงการฝกอบรมกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน” เลขที่ 006-6-07387-1 และนําสําเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จ 

(DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP สีฟา) มายื่นในวันลงทะเบียน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินที่ มท 0808.4/1575 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้ จะรับลงทะเบียนเฉพาะ 
 

/ ผูที่โอน… 

 





 

/13.00 – 16.00 น. 

วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2552 

14.00 – 15.30 น. เขาพัก 

17.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันจันทรที่ 16  มีนาคม 2552 

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – 10.00 น. พิธีเปดการประชุม 

10.00 – 12.00 น. บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ

หนา” โดย ดร.วรพล  โสคตยิานุรักษ  
 (รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

12.00 – 13.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. บรรยาย “ประสิทธิภาพการจดัทําและประสานแผนกบัการบริหาร

งบประมาณทองถ่ิน”  โดย รศ.สกนธ  วรัญูวัฒนา 

(คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน) 

16.00 – 18.00 น. สัมมนากลุมยอย “ปญหาการประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน”  โดย สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สถ. 

18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 

09.00 – 12.00 น. แนวคดิการบริหารจัดการมหานคร 
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศศักดิ ์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดบัจังหวัด

รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 15 –  17 มีนาคม 2552 



 
- 2 - 

 
 

 
 
 
 
 
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.40 น.  และ 14.30 – 14.40 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 – 16.00 น. อภิปราย “แนวคิดการจดัทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใน 

มิติใหม”  ประกอบดวย 
     1) นายศภุชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ

สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. 
     และคณะวิจัยชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ อบจ. ดังนี ้
     1) ดร.พรชัย  ฐีระเวช  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและ

ระบบการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
     2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
     3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
     4) ดร.ชลธาร  วศิรุตวงศ  เปนผูดําเนนิการอภิปราย  
 

16.00 – 16.10 น. สรุปผล / ตอบขอซักถาม / ปดการประชุม 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

/วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 

14.00 – 15.30 น. เขาพัก 

17.30 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันพฤหัสบดทีี่ 19  มีนาคม 2552 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปดการประชุม  

09.30 – 11.00 น. บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  
โดย นายพงศนคร  โภชาภรณ  (ผูอํานวยการสวนแบบจําลองและ

ประมาณการเศรษฐกิจ สํานกังานเศรษฐกจิการคลัง) 
11.00 – 12.00 น. บรรยาย “การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ” 

โดย น.ส.ทัศนีย  ดุสิตสุทธรัิตน  (รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. 

บรรยาย “ภารกิจของ อบจ. ตามหลักการกระจายอํานาจ” 
โดย วาที่รอยตรีไชยวุฒิ์  วฑุฒิรักษ (ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ) 

16.00 – 18.00 น. สัมมนากลุมยอย “ปญหาการประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน”  โดย สวนแผนพฒันาทองถ่ิน สถ. 

18.00 – 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดบัจังหวัด

รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2552 
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พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.40 น.  และ 14.30 – 14.40 น. 

 
 
 
 

วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2552 

09.00 – 12.00 น. อภิปราย “แนวคิดการจดัทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใน 

มิติใหม”  ประกอบดวย 
     1) นายศภุชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ

สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.มท. 
     และคณะวิจัยชุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ อบจ. ดังนี ้
     1) ดร.พรชัย  ฐีระเวช  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและ

ระบบการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
     2) น.ส.จรูญศรี  ชายหาด  ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษี

ทองถ่ินและรายไดอ่ืน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง      
     3) ดร.ชลธาร  วศิรุตวงศ  เปนผูดําเนนิการอภิปราย  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. สรุปผล / ตอบขอซักถาม / ปดการประชุม 
 



คําอธิบายการกรอกใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม 
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

    รหัสหลักสูตร 26 : โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการเครือขายการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 

                                         ทองถิ่นระดับจังหวัด 

************************* 

รหัสหลักสูตร-รหัสรุน    ใหกรอก รหัสรุนที่ระบุไวในรายละเอียดระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดย 
                    กรอบในชองวาง 2  ชองหลัง                                                 
                                           

ช่ือ-สกุล ผูเขารับการอบรม   "  ช่ือ - สกุล ผูจะเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ช่ือหนวยงาน                    "  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ./เทศบาล/อบต.) ที่ผูจะเขารวม 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สังกัดอยู 
อําเภอ                            "  ช่ืออําเภอที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งอยู 
จังหวัด        "    ช่ือจังหวัดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งอยู 
รหัสหนวยงาน                   "    รหัสองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก 
        โดยสามารถเปดดูไดจาก www.thailocaladmin.go.th  
                                    เมนู รหัสองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับลงทะเบียน เชน 
       อบจ.กระบี่ รหัสหนวยงาน คือ       

        ทม.กระบี ่รหัสหนวยงาน คือ                                                   เปนตน 
 
หมายเหตุ 
 1. ผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตองชําระเงินคาลงทะเบยีนผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
โดยใชใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ส่ิงสงมาพรอมนี้เทานั้น 1 ใบตอการ

ลงทะเบียน 1 คน 

 2. จํานวนเงนิที่ชําระใหแกธนาคารจะตองรวมคาธรรมเนียม จํานวน 10 บาท ตอรายการ เชน  

              รุนที่ 1 คาลงทะเบียนจาํนวน 1,950 บาท (หนึ่งพันเการอยหาสิบบาทถวน) ตองชําระ 

                       ใหแกธนาคาร  คนละ 1,960 บาท 
              รุนที่ 2 คาลงทะเบียนจาํนวน 1,440 บาท (หนึ่งพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) ตองชําระใหแก 

                       ธนาคารคนละ 1,450 บาท 
 3. คาลงทะเบยีนและคาธรรมเนียมตามขอ 2. ใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใชสําเนาใบรบัฝากเงิน 

และใบเสร็จรบัเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP  สีฟา) ของธนาคารเปนหลักฐานการจายสําหรับการ 

สงใชเงินยืมหรือการขอเบิกเงิน ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/1575 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 
 4. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอประสานกบัเจาหนาที่โครงการฯ (นายจํารัส  จนัทรประทักษ มือถือ 085-

117-9725 , นางสาวศิริพร  คงกะโชติ   โทร 0-2241-9000 ตอ 2122-4) 

 
 
 

รุนที่ 1 ใหกรอก 01 

รุนที่ 2 ใหกรอก 02  

2 8 1 0 1 0 1

4 8 1 0 1 0 1

2 6   



แบบตอบรับเขารวมประชุม 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถ่ินระดับจังหวัด  

*************** 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด .................................... 
 
รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ 

  ช่ือ/สกุล...............................................ตําแหนง............................................   

          โทรศัพท.......................................  
            (  ) พักคู              (  ) พักเดี่ยว (จายเพิ่ม 750 บาท)          (  )  ไมประสงคจะเขาพัก   
            (  ) อาหารทั่วไป      (  ) อาหารอิสลาม  
 
รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 18–20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม เอส.ซี. ปารค  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 

        ช่ือ/สกุล...............................................ตําแหนง................................................. 

         โทรศัพท.......................................... 
            (  ) พักคู              (  ) พักเดี่ยว /จายเงินเพิ่ม 600 บาท        (  )  ไมประสงคจะเขาพัก   
            (  ) อาหารทั่วไป      (  ) อาหารอิสลาม  
 
 

 
  ลงช่ือ.....................................ผูใหขอมูล 

(..................................) 
ตําแหนง ทองถ่ินจังหวัด................. 

 
 
หมายเหตุ 
1. กรุณาสงแบบตอบรับ ทางโทรสารหมายเลข 0 2243 2230   
   หรือทาง E-mail Address : planning@thailocaladmin.go.th  ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 

2. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ นายจํารัส  จันทรประทักษ  หรือ น.ส.ปราณี   ฉุนยอง  โทร 0 2241 9000       
    ตอ 2122-4 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับเขารวมประชุม 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถ่ินระดับจังหวัด  

*************** 
 
องคการบริหารสวนจังหวัด ............................................    
 
รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 15–17 มีนาคม 2552  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2575 5599,0 2984 9009 

  ช่ือ/สกุล...............................................ตําแหนง............................................   

          โทรศัพท.......................................  
            (  ) อาหารทั่วไป      (  ) อาหารอิสลาม  
 
รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 18–20 มีนาคม 2552  

ณ โรงแรม เอส.ซี. ปารค  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ โทร 0 2530 0560-79 

       1) ช่ือ/สกุล...............................................ตําแหนง................................................. 

              โทรศัพท.......................................... 
            (  ) อาหารทั่วไป      (  ) อาหารอิสลาม  
 
       2) ช่ือ/สกุล...............................................ตําแหนง................................................. 

              โทรศัพท.......................................... 
            (  ) อาหารทั่วไป      (  ) อาหารอิสลาม  
 
 
 
                                             ลงช่ือ.....................................ผูใหขอมูล 
                                                     (..................................) 
                                         ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด..................... 

 
หมายเหตุ 
1. กรุณาสงแบบตอบรับ ทางโทรสารหมายเลข 0 2243 2230   
   หรือทาง E-mail Address : planning@thailocaladmin.go.th  ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 

2. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ นายจํารัส  จันทรประทักษ  หรือ น.ส.ปราณี   ฉุนยอง  โทร 0 2241 9000       
    ตอ 2122-4 
3. กรณีประสงคเขาพัก ณ โรงแรมที่จัดประชุมฯ กรุณาติดตอทางโรงแรมดวยตนเองตามหมายเลขขางตน 

 





 
แผนที่การเดินทาง 
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