
 

 

ที่ มท 0810.5/ว 1112                  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
        ถนนราชสีมา กทม. 10300 

13  มิถุนายน  2548 
เร่ือง  โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวัด 

ส่ิงที่สงมาดวย รายละเอียดการประชุมฯ  จํานวน  1  ชุด 
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดดําเนินการประชุมชี้แจงนโยบายและ

แนวทางการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูเขารวมประชุมฯ ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบลทั่วประเทศ 
จํานวน 4,294 คน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถผลักดันและบูรณาการแผนการบริหาร
ราชการแผนดนิและยุทธศาสตรการพัฒนาใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม และ
จังหวดั ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยจัดประชุมชี้แจงฯ รวม 4 รุน ดังนี ้

1. รุนที่ 1 วันจนัทรที่ 4  กรกฎาคม 2548  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน                        
อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จํานวน 1,330 คน 

2. รุนที่ 2 วันศกุรที่ 8 กรกฎาคม 2548  ณ โรงแรมเฮอรมิเทจรีสอรท   
 อ.เมือง จังหวดันครราชสีมา  จํานวน 1,329 คน 
3. รุนที่ 3 วันศกุรที่ 15 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว  
 อ.เมือง จังหวดัเชียงใหม จํานวน 966 คน 
4. รุนที่ 4 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548  ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช  
 อ.เมือง  จังหวดัสงขลา จํานวน 669 คน 
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินขอใหจังหวดัพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้
1. แจงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี  และนายก

องคการบริหารสวนตําบล ที่ยังดํารงตําแหนงในวันจดัประชุมชี้แจง ภายในเขตจังหวัดทราบ  และเขารวม
ประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยใหเบกิคาใชจายระหวางการเดินทางเพื่อเขารวมประชุมฯ 
ทั้งไปและกลบั และคาเชาทีพ่ักจากตนสังกัด สําหรับในวันประชุมฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
จัดเลี้ยงเครื่องดื่ม อาหารวาง และอาหารกลางวัน แกผูเขารวมประชุมฯ ตามรายละเอียด                     
การประชุมฯ  ที่แนบมาพรอมนี้ 

                                                                                                   /2..ใหทองถ่ิน… 

ดวนมาก 
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2. ใหทองถ่ินจงัหวัด จัดทําและแจงรายชื่อผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                        

ที่เขารวมประชุมฯ สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2548  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
ขอแสดงความนับถือ 

 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) 
สวนติดตามและประเมินผล 
โทร. 0-2243-9000 ตอ 2102 
โทรสาร 0-2243-1812,  02243-2282,  0-2243-0656 
               0-2241-9000 ตอ 2122 



 

 

รายละเอียดการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 
ของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.การประชุมฯ แบงออกเปน 4 รุน ๆ ละ 1 วัน โดยใหผูเขารวมประชมุฯ ลงทะเบียนรายงานตวั 
   ระหวางเวลา 07.00 - 08.30 น. ตามวันและสถานที่ ดังนี ้

รุนที่ 1 วันจนัทรที่  4  กรกฎาคม  2548     ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
รุนที่ 2 วันศกุรที่    8   กรกฎาคม  2548   ณ  โรงแรมเฮอรมิเทจ รีสอรท    อ.เมือง    จ.นครราชสีมา  
รุนที่ 3 วันศกุรที่  15   กรกฎาคม  2548   ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว    อ.เมือง    จ.เชียงใหม 
รุนที่ 4 วันพุธที่   20    กรกฎาคม  2548  ณ  โรงแรมบี พี สมิหลา บีช     อ.เมือง    จ.สงขลา  

2. ผูเขารวมประชุมฯ ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ทุกแหง ที่ยงัไมครบวาระการดาํรงตําแหนง 

3. การแตงกายในการประชุมฯ ใหแตงกายชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ 
4. คาใชจายระหวางการเดินทางเพื่อเขารวมประชุมฯ ทั้งไปและกลับ ไดแก คาเบีย้เล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก                 

ใหผูเขารวมประชุมฯ เบิกจายจากตนสังกัด สําหรับระหวางการประชุมฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มอาหารวาง 

5. การจองหองพัก ณ สถานที่ประชุมฯ ใหติดตอจองไดโดยตรงกับทางโรงแรม  
6. จํานวนผูเขาประชุมชี้แจง 4,294 คน รวม 4 รุน ในจังหวัดตาง ๆ ดังนี ้
    รุนที่ 1 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2548  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                  
   จํานวน 1,330 คน ใน 25 จังหวดั  ประกอบดวย 
 
ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน 

1 ชลบุรี  และ 97  9 สมุทรปราการ 43  18 นนทบุรี 37 
  นายกเมืองพัทยา    10 สมุทรสาคร 26  19 พระนครศรีอยธุยา 63 

2 ระยอง 65  11 สมุทรสงคราม 23  20 อางทอง 23 
3 จันทบุรี 56  12 ราชบุรี 81  21 สิงหบุรี 8 
4 ตราด 22  13 เพชรบุรี 54  22 ชัยนาท 31 
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ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน 
5 ฉะเชิงเทรา 78  14 ประจวบคีรีขนัธ 60  23 ลพบุรี 66 
6 นครนายก 29  15 กาญจนบุรี 78  24 สระบุรี 78 
7 ปราจีนบุรี 46  16 นครปฐม 97  25 ปทุมธานี  58 
8 สระแกว 18  17 สุพรรณบุรี 93   รวม 1,330 

 
รุนที่ 2 วันศกุรที่ 8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม เฮอรมิเทจรีสอรท  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 
จํานวน 1,329 คน ใน 19 จังหวัด ประกอบดวย 
ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน 

1 นครราชสีมา 220  8 อุดรธานี 128  15 ชัยภูม ิ 72 
2 บุรีรัมย 118  9 หนองบัวลําภ ู 23  16 กาฬสินธุ 53 
3 สุรินทร 73  10 เลย 60  17 สกลนคร 64 
4 ศรีสะเกษ 57  11 ขอนแกน 95  18 นครพนม 38 
5 ยโสธร 40  12 หนองคาย 81  19 มุกดาหาร 14 
6 อํานาจเจริญ 14  13 มหาสารคาม 27   รวม 1,329
7 อุบลราชธานี 59  14 รอยเอ็ด 93     

 
รุนที่ 3  วันศุกรที่ 15  กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแกว อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
จํานวน 966 คน   ใน 17 จังหวัด  ประกอบดวย 
ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน 

1 เชียงใหม 89  7 แพร 40  13 ตาก 34 
2 แมฮองสอน 26  8 นาน 36  14 กําแพงเพชร 65 
3 ลําพูน 38  9 อุตรดิตถ 49  15 พิจิตร 74 
4 เชียงราย 80  10 สุโขทัย 60  16 นครสวรรค 82 
5 ลําปาง 37  11 พิษณุโลก 76  17 อุทัยธาน ี 38 
6 พะเยา 45  12 เพชรบูรณ 97   รวม 966 
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รุนที่ 4 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548   ณ  โรงแรม บี พี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา  
จํานวน 669 คน ใน 14 จังหวัด ประกอบดวย 
 
ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน  ท่ี จังหวัด คน 

1 สงขลา 96  6 ตรัง 31  11 ชุมพร 51 
2 ยะลา 31  7 กระบี ่ 39  12 สุราษฎรธานี 54 
3 ปตตาน ี 29  8 พังงา 46  13 นครศรีธรรมราช 145 
4 นราธิวาส 48  9 ภูเก็ต  19  14 พัทลุง 51 
5 สตูล 14  10 ระนอง 15   รวม 669 

 
7. ใหทองถ่ินจงัหวัดทกุจังหวัด จดัทําและ แจงรายชื่อนายกที่ตองเขารวมประชุมฯ ตามจํานวนที่ระบุไวในขอ 6                      
ของแตละจังหวัด สงถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ตามแบบ (ตัวอยาง)                         
บัญชีรายช่ือผูเขารวมประชุม 
     
 
 

---------------------------------------- 
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(ตัวอยาง) 
บัญชีรายช่ือผูเขารวมประชุม 

โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รุนที่ 1 วันจนัทรที่ 4  กรกฎาคม 2548 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ผูเขารวมประชุมจังหวดักาญจนบุรี 

ตําแหนง อําเภอ ลําดับที่ ช่ือ สกุล 
นายกเทศมนตรี/อบต. 

 

เมือง 1.  นางอุไรวรรณ พงษศักดิ ์ นายก อบจ.  
 2.  นายประสิทธิ ์ โอภาสทิพากร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี  
 3.  นายประทวน เสือสาน นายกเทศมนตรีตําบลลาดหญา  
 4.  นายไพศาล เปรุนาวิน นายกเทศมนตรีตําบลแกงเสี้ยน  
 5.  นายอมร ช่ืนใจชน นายก อบต. ทามะขาม  
 6.  นายเติมศกัดิ ์ นอยทิพย นายก อบต.ชองสะเดา  
 7.  นายเอกสิทธิ ์ วิริยาลัย นายก อบต.วังดง  
ทามวง 8.  นางสมจิต กาญจนสุทธิรักษ นายกเทศมนตรีตําบลทามวง  
 9.  นายบุญฤทธิ์ วอนเพยีร นายกเทศมนตรีตําบลสํารอง  
 10.  นายบุญช ู ศรีทับทิม นายก อบต.หนองขาว  
 11.  นายสุเชษฐ กาญจนอโนทยั นายก อบต.ทามวง  
ทามะกา 12.  นายนคร ซิบเข นายกเทศมนตรีตําบลทามะกา  
 13.  นายประยูร เจนวฒันวิทย นายกเทศมนตรีตําบลลูกแก  
 14.  นายสมเกยีรต ิ วรรณศิริ นายก อบต.ดอนชะเอม  
 15.  นายชุมพล อุมนอย นายก อบต. พระแทน  

 
 
 
 
 

--------------------- 
 



 

 

กําหนดการประชุม 
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------- 

 
เวลา 07.00 - 08.30 น.  - ลงทะเบียนรายงานตวั 
เวลา 09.00 - 10.45 น. - การมอบนโยบายและแนวทางการดําเนนิงานของ อปท. 
                                       โดย นายสมชาย สุนทรวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
เวลา    10.45 - 11.00 น.   - พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา    11.00 - 12.00 น.   - รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยและคณะตอบขอซักถาม 
เวลา 12.00  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา    13.00 - 14.00 น.   - สรุปประเด็นปญหาและตอบขอซักถาม 
 

-------------------------- 
 


