
  29  ธันวาคม  2546

เรื่อง  ขอมูลการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  แผน Diskette  จํานวน  1  แผน
2.  รายละเอียดตัวอยางการบันทึกขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  จํานวน 2 ฉบับ

ดวยสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบการลงทะเบียน ระบบการแปลงเปนทุน
ระบบบันทึกขอพิพาทและระบบไกลเกล่ียขอพิพาทการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําแสดงในงานมหกรรมเปดโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนตอนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 19 มกราคม 2547 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขออนุเคราะหจากทานแจงเทศบาลนครเชียงใหมไดรวบรวมและ
บันทึกขอมูลของการดําเนินโครงการนํารองในเขตพื้นที่ดําเนินการ ถ.ชางคลาน ตลาดไนทพลาซา เทศบาลนครเชียงใหม
ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลโครงการตามเอกสารและ  File  ขอมูลลงแผน  Diskette  ตามส่ิงที่สงมาดวย
สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 9 มกราคม 2547 เพื่อนําไปทดลองใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ไดจัดเตรียมไวตอไป และหากมีขอสงสัยประการใด ขอใหประสานโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท 0-2241-9000 ตอ
1106 หรือ 1107 หรือโทรศัพทส่ือสารมหาดไทย หมายเลข 51288 ตอ 1106 หรือ 1107 (นายธนัท ชินวองไว หรือ
นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวตอไป

ขอแสดงความนบัถอื

          ธวชัชยั  ฟกองักรู
         (นายธวชัชยั  ฟกองักรู)

         อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิน่
กลุมงานสารสนเทศ
โทร. 0-2241-9000 ตอ 1106, 1107

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.

ท่ี มท 0806/9978

         (สําเนา)



                                                                            (สําเนา)

    29  ธันวาคม  2546

เรื่อง  ขอมูลการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสงขลา

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  แผน Diskette  จํานวน  1  แผน
2.  รายละเอียดตัวอยางการบันทึกขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  จํานวน 2 ฉบับ

ดวยสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบการลงทะเบียน ระบบการแปลงเปนทุน
ระบบบันทึกขอพิพาทและระบบไกลเกล่ียขอพิพาทการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําแสดงในงานมหกรรมเปดโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนตอนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 19 มกราคม 2547 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขออนุเคราะหจากทานแจงเทศบาลนครสงขลาไดรวบรวมและ
บันทึกขอมูลของการดําเนินโครงการนํารองในเขตพื้นที่ดําเนินการ ถ.มนตรี 1 และ ถ.มนตรี 2 เทศบาลนครหาดใหญ
ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลโครงการตามเอกสารและ  File  ขอมูลลงแผน  Diskette  ตามส่ิงที่สงมาดวย
สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 9 มกราคม 2547 เพื่อนําไปทดลองใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ไดจัดเตรียมไวตอไป และหากมีขอสงสัยประการใด ขอใหประสานโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท 0-2241-9000 ตอ
1106 หรือ 1107 หรือโทรศัพทส่ือสารมหาดไทย หมายเลข 51288 ตอ 1106 หรือ 1107 (นายธนัท ชินวองไว หรือ
นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวตอไป

ขอแสดงความนบัถอื
          ธวชัชยั  ฟกองักรู

                                                            (นายธวชัชยั  ฟกองักรู)
   อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิน่
กลุมงานสารสนเทศ
โทร. 0-2241-9000 ตอ 1106, 1107

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.

ท่ี มท 0806/9979



                                                                          (สําเนา)

   29  ธันวาคม  2546

เรื่อง  ขอมูลการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  แผน Diskette  จํานวน  1  แผน
2.  รายละเอียดตัวอยางการบันทึกขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  จํานวน 2 ฉบับ

ดวยสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบการลงทะเบียน ระบบการแปลงเปนทุน
ระบบบันทึกขอพิพาทและระบบไกลเกล่ียขอพิพาทการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําแสดงในงานมหกรรมเปดโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนตอนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 19 มกราคม 2547 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขออนุเคราะหจากทานแจงเทศบาลนครนนทบุรีไดรวบรวมและ
บันทึกขอมูลของการดําเนินโครงการนํารองในเขตพื้นที่ดําเนินการ ถ.ประชาราษฎร และ ถ.พิบูลสงคราม เทศบาลนคร
นนทบุรี ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลโครงการตามเอกสารและ File ขอมูลลงแผน Diskette ตามส่ิงที่สงมาดวย
สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 9 มกราคม 2547 เพื่อนําไปทดลองใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ไดจัดเตรียมไวตอไป และหากมีขอสงสัยประการใด ขอใหประสานโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท 0-2241-9000 ตอ
1106 หรือ 1107 หรือโทรศัพทส่ือสารมหาดไทย หมายเลข 51288 ตอ 1106 หรือ 1107 (นายธนัท ชินวองไว หรือ
นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวตอไป

ขอแสดงความนบัถอื
          ธวชัชยั  ฟกองักรู

                                                            (นายธวชัชยั  ฟกองักรู)
   อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิน่
กลุมงานสารสนเทศ
โทร. 0-2241-9000 ตอ 1106, 1107

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.

ท่ี มท 0806/9980



                                                                          (สําเนา)

    29     ธันวาคม  2546

เรื่อง  ขอมูลการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ส่ิงที่สงมาดวย 1.  แผน Diskette  จํานวน  1  แผน
2.  รายละเอียดตัวอยางการบันทึกขอมูลโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  จํานวน 2 ฉบับ

ดวยสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุนและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบการลงทะเบียน ระบบการแปลงเปนทุน
ระบบบันทึกขอพิพาทและระบบไกลเกล่ียขอพิพาทการดําเนินงานโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําแสดงในงานมหกรรมเปดโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนตอนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 19 มกราคม 2547 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงขออนุเคราะหจากทานแจงเทศบาลนครขอนแกนไดรวบรวมและ
บันทึกขอมูลของการดําเนินโครงการนํารองในเขตพื้นที่ดําเนินการ  ถ.รื่นรมยไนทบารซา  เทศบาลนครขอนแกน
ซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีการบันทึกขอมูลโครงการตามเอกสารและ  File  ขอมูลลงแผน  Diskette  ตามส่ิงที่สงมาดวย
สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 9 มกราคม 2547 เพื่อนําไปทดลองใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ไดจัดเตรียมไวตอไป และหากมีขอสงสัยประการใด ขอใหประสานโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท 0-2241-9000 ตอ
1106 หรือ 1107 หรือโทรศัพทส่ือสารมหาดไทย หมายเลข 51288 ตอ 1106 หรือ 1107 (นายธนัท ชินวองไว หรือ
นางสาวศิริวรรณ หัสสรังสี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวตอไป

ขอแสดงความนบัถอื
           ธวชัชยั  ฟกองักรู

                                                            (นายธวชัชยั  ฟกองักรู)
   อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศทองถิน่
กลุมงานสารสนเทศ
โทร. 0-2241-9000 ตอ 1106, 1107

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา  เขตดุสิต  กทม.

ท่ี มท 0806/9981


