
 

ดวนมากท่ีสุด 
ท่ี   ชทท. ๐๑๒๓ / ๒๕๕๓                                         ชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 
         (สํานักงานภาคเหนือ) 
         ๒๘  หมู  ๒  ตําบลแมกรณ 
         อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   
         ๕๗๐๐๐ 

 

๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

เรื่อง แจงยกเลิกหนังสือ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี  ,  นายก อบต. , ประธานสภา  เจาหนาท่ี , พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาทุกแหง 
 

อางถึง    หนังสือ ท่ี  ชทท.  ๐๑๐๓ /  ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๓  
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย หนังสือดวนมากท่ีสุด  ท่ี  ชทท.  ๐๑๒๔ /  ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

  ตามหนังสือท่ีอางถึงนั้น  ชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย   ขอแจงทําการยกเลิกหนังสือฉบับ
ดังกลาว  เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงกําหนดการ  และปรับตัวโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีทาง
คณะกรรมการชมรมทองถ่ินไทยจังหวัดยะลาไดประสานไปยังสํานักงานชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 
(สํานักงานภาคเหนือ) 
  ในการนี้  ใหยึดถือเพ่ือพิจารณาตามหนังสือดวนมากท่ีสุด  ท่ี  ชทท.  ๐๑๒๔ /  ๒๕๕๓  ลงวันท่ี  
๘  กันยายน  ๒๕๕๓  ตามส่ิงท่ีสงมาพรอมกันนี ้ แทนหนังสือฉบับท่ีอางถึงแลวนั้น   
  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และโปรดพิจารณา  ตอไป 
 

  
 
 

                 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

                    (นายสุวิทย   แกวพนัส) 
                      ประธานชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
สํานักงานชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย  (สํานักงานภาคเหนือ) 
โทร/โทรสาร.  ๐๕๓ – ๗๒๖๕๙๗ ,๐๘ - ๑๙๕๐ – ๘๐๙๗ 



 

ดวนมากท่ีสุด 
ท่ี  ชทท.  ๐๑๒๔ /  ๒๕๕๓            ชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 
               (สํานักงานภาคเหนือ) 
               ๒๘  หมู  ๒  ตําบลแมกรณ 
               อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   
               ๕๗๐๐๐ 

 

๘  กันยายน  ๒๕๕๓ 
  

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “ทองถ่ินเขมแข็ง  ยะลาเขมแข็ง  ”  รุนท่ี  ๑ 
 

เรียน นายกเทศมนตรี  ,  นายก อบต. , ประธานสภา  เจาหนาท่ี , พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาทุกแหง 
 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย ๑.  หนังสือความรวมมือท่ี สศอท.๕๐๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒. สําเนาหนังสือท่ี กค ๐๔๐๙.๗ / ว. ๕๑  ลงวันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๔๘    จํานวน  ๑  ชุด 
  ๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทองถ่ินเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง”  รุนท่ี  ๑    จํานวน  ๑  ชุด 
  ๔.  กําหนดการสัมมนา          จํานวน  ๑  ชุด 
  ๕.  แบบตอบรับ           จํานวน  ๑  ชุด 

  

ดวยทางชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย      รวมกับสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
องคการบริหารสวนทองถ่ินไดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง ”  รุนท่ี ๑  ขึ้น         
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑.  เพ่ือเปนเวทีเสริมสรางและตอยอดองคความรูในดานการพัฒนาทองถ่ินใหกับคณะผูบริหาร  
ขาราชการ  พนักงาน  เจาหนาท่ี  ตลอดถึงฝายนิติบัญญัติของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา 
  ๒.  เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา     
  ๓.  เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดในการพัฒนาจังหวัดยะลาใหเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนดวยความเขมแข็งของคนทองถ่ิน 

 

  ดังนั้นทางชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทยและสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน   จึงรวมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา ร “ทองถ่ินเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง”  รุนท่ี ๑   ขึ้นในวันที่   
๒๑  กันยายน   ๒๕๕๓  โดยกําหนดให   นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , ประธานสภาฯ   และสมาชิกสภา  เจาหนาที่ 
, พนักงานสวนตําบล ทุกแหง      เขารวมสัมมนา    ณ   โรงแรมยะลารามา   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    แตงกาย
เคร่ืองแบบสีกากี คาลงทะเบียนทานละ  ๑,๐๐๐.-บาท  (เงินหนึ่งพันบาท)  สามารถเบิกจายคาที่พัก คาเดินทางและ
คาลงทะเบียนได    จากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙   



 

    อนึ่ง  ขอความกรุณาสงแบบตอบรับภายในวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓   ไปที่ชมรมทองถิ่นไทย 
แหงประเทศไทย  (สํานักงานภาคเหนือ)   E-mail:  cr_716534@hotmail.com  โทรสาร  ๐๕๓ – ๗๒๖๕๙๗   

    
 

                             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

                    (นายสุวิทย   แกวพนัส) 
                      ประธานชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย  (สํานักงานภาคเหนือ) 
โทร.  ๐๕๓ – ๗๒๖๕๙๗ 
ผูประสาน  คุณอภิวัฒน  หัวหนาสํานักงานชมรม ฯ  ๐๘ - ๑๙๕๐ - ๘๐๙๗              



 

   
ท่ี สศอท.501/2552 

 
 
 
9 กุมภาพันธ 2552     

 

เรื่อง      ความรวมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถ่ินเขมแข็ง 
 

เรียน ประธานชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทย 
 

อางถึง หนังสือ ชท.1/2552 เรื่องขอความรวมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถ่ินเขมแข็ง 
             ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 
 

ตามท่ีชมรมทองถ่ินไทยแหงประเทศไทยขอความรวมมือมายังสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับองคการ
บริหารสวนตําบลใหเกิดเครือขายในการประสานงานอยางเปนระบบท่ัวประเทศ ท้ังยังเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากร
ในทองถ่ิน ตลอดจนสรางวิสัยทัศนและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน  

 

ท้ังนี้สมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน มีความยินดีใหความรวมมือในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถ่ินเขมแข็ง ดังนั้นจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการโครงการดังกลาว  
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวซ่ึงจะเปนประโยชนแกบุคลากรทองถ่ินและประเทศชาติตอไป 
 

1. ท่ีปรึกษาคณะดําเนินงาน 
                1.1  นายสุวิทย                                         แกวพนัส              ประธาน 
                1.2  นางสาววรรณพร              วิริยะพันธ            รองประธาน                                                          
                1.3  พลตรีคุมพล               บุญญาภิสันท       กรรมการ        
หนาท่ี 

1. ใหคําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานกับคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 

 

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
                 2.1  นายไววิทย   ดิษฐกัญจน           กรรมการ 
                 2.2  นางสาวภัทร ี   อภิวัน                   กรรมการ 
                 2.3  นายเกียรติศักดิ ์   อุดขา    กรรมการ 
                 2.4  นายอาทิตย   มานัสสา   กรรมการ 
      2.5 นางสาวรัตนา   พงศานุรักษ          กรรมการและเลขานุการ 



 

 
หนาท่ี  
 1.  ดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 2.  ดูแลเอกสารเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 3.   ประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
3.   เจาหนาท่ีดําเนินงานโครงการ 

              3.1  นางสาวอนัญญา                           ผิวโชติกุล     
        3.2  นายอภิวัฒน              ลักษวิลัย 

  หนาท่ี 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการฯ 
 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        ส่ัง ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
                                           (นางสาววรรณพร วิริยะพันธ) 

นายกสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
     



 

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง” 
            สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร                    ชมรมทองถิ่นไทย  แหงประเทศไทย 
                 องคการบริหารสวนทองถิ่น          
 

หลักการและเหตุผล 
  ดวยเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา   มีคณะผูบริหาร  ขาราชการ  พนักงาน  
เจาหนาท่ี  ตลอดถึงฝายนิติบัญญัติ อันไดแก ประธานสภา และ สมาชิกสภา มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป              
ซ่ึงมาจากการเลือกตัง้   เพ่ือมาทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ    และดําเนินงานในชุมชนทองถ่ิน   ซ่ึงบุคลากรท่ีเขา
มาปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวมีความแตกตางกันท้ังแนวคิด ความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับชุมชนและทองถ่ิน   ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน การประสานงาน 
การปฏิบัตติามกฎระเบียบ    รวมกันอยางเปนระบบ   

  การเปดเวทีใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันอยางมีสวนรวมแบบบูรณาการ  ท้ังในเรื่องของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  ระเบียบ  กฎหมาย  ตลอดถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  มากพอ  ตอเนื่อง และเปน
ปจจุบันทันตอสภาพการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองนั้น  นับไดวาเปนการพัฒนา
บุคลากรทุกภาคสวนของหนวยงานใหมีลักษณะการทํางานอยางเปนทีม  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบของตน  เพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนคนทองถ่ินไดอยาง
แทจริง 
  ดังนั้น  ชมรมทองถ่ินไทย แหงประเทศไทย  โดยคณะกรรมการชมรมทองถ่ินไทยจังหวัดยะลา  
รวมกับสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน  จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   
ในหัวขอ  “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง”  รุนที่ ๑ ขึ้น   เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพใหแกบุคลากรของเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา   ใหไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติบานเมืองอยาง
ยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือเปนเวทีเสริมสรางและตอยอดองคความรูในดานการพัฒนาทองถ่ินใหกับคณะผูบริหาร  ขาราชการ  
พนักงาน  เจาหนาท่ี  ตลอดถึงฝายนิติบัญญัติของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา 
 ๒.  เพ่ือใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาทองถ่ินของตนให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา     
 ๓.  เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดในการพัฒนาจังหวัดยะลาใหเปนไปตามความตองการของประชาชนดวย
ความเขมแข็งของคนทองถ่ิน 
 



 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.  ผูเขารวมโครงการไดรับการเสริมสรางและตอยอดองคความรูในดานการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนระบบ 
 ๒. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร  ในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัดยะลา 
 ๓.  เกิดการระดมความคิดในการพัฒนาจังหวัดยะลาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
                    วันที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๓     
 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณพร   วิริยะพันธ 
                 นายกสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
   นายสุวิทย     แกวพนัส 
   ประธานชมรมทองถ่ินไทย แหงประเทศไทย 
   นายมะรุสะดี    ดีสาเอะ 
   ประธานชมรมทองถ่ินไทยจังหวัดยะลา 

พ้ืนที่ดําเนินโครงการ จังหวัด ยะลา 

สถานที่จัดสัมมนา ณ  โรงแรมยะลารามา  อ.เมือง  จ.ยะลา 

กลุมเปาหมาย นายก, ประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล   ขาราชการ    
เจาหนาท่ี ,และพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา ทุกแหง    

การแตงกาย     ชุดเครื่องแบบสีกาก ี
 

คาใชจายในการสัมมนา ลงทะเบียนเหมาจายทานละ  จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท    (เงินหนึ่งพันบาทถวน)  
 

สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนและคาเดนิทาง จากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ชําระคาลงทะเบียนผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (สาขาเชียงราย) 
ชื่อบัญชี  “ สมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น ” 

บัญชีเลขที่ ๐๐๑-๒-๔๔๓๓๑-๘ 
(ชําระภายในวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓) เม่ือโอนเงนิคาลงทะเบียนแลว  

กรุณาแฟกซหลักฐานการโอนเงินมาที่    ๐๕๓ - ๗๒๖๕๙๗   หรือสามารถชําระเปนเงินสดไดทีห่นางาน 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผูเห็นชอบใหเสนอโครงการ 

 
(นายมะรุสะดี    ดีสาเอะ) 

ประธานชมรมทองถ่ินไทยจังหวัดยะลา 

 
 
 
 

ผูเห็นชอบใหเสนอโครงการ 
 

 
 

(นายสุวิทย      แกวพนัส) 
ประธานชมรมทองถ่ินไทย แหงประเทศไทย 

 
 
 

ผูเสนอโครงการ 
 
 
 

(นางสาววรรณพร   วิริยะพันธ) 
นายกสมาคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

องคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

ผูพิมพ           ผูตรวจ        
   (นางสาวอัมพวรรณ   สนั่นชัย )                (นายอภิวัฒน     ลักษวิลัย ) 
            ตําแหนง ธุรการ                 ตําแหนง หัวหนาสํานักงาน 
 



 

กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ทองถิ่นเขมแข็ง  ยะลาเขมแข็ง” 

ณ   โรงแรมยะลารามา  จังหวัดยะลา 
วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ -  ๐๙.๓๐ น.   พิธีเปดโครงการ โดย   ผูวาราชการจังหวัดยะลา 
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  รับฟงคําบรรยาย เรื่อง    โครงสรางและนโยบายของทองถิ่นไทยกับ

ปญหา  และอุปสรรคของทองถิ่นสงผลตอความเจริญเติบโตของ   
ทองถิ่นอยางไร   โดย คุณสุวิทย    แกวพนัส  ประธานชมรมทองถิ่น 

            ไทยแหงประเทศไทย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  รับฟงคําบรรยายเรื่อง   บทบาทหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา โดยทองถิ่นจังหวัดยะลา 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  รับฟงคําบรรยาย เรื่อง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เกี่ยวของกับทองถิ่นอยางไร โดย พัฒนาสังคมจังหวัดยะลา 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   ปดสัมมนารับมอบของที่ระลึก  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การแตงกาย ชุดเครื่องแบบสีกาก ี

 



 

แบบตอบรับเขาอบรมสัมมนา 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “ทองถิ่นเขมแข็ง  ยะลาเขมแข็ง”  รุนที่ ๑ 

๒๑  กันยายน  ๒๕๕๓ 
o เขาอบรม จํานวน ................ ราย 

  ช่ือหนวยงาน  ..................................................................... ตําบล ............................................................ 
อําเภอ .......................................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ..................... 
โทรศัพท ........................................................ โทรสาร ......................................................................................... 
 

รายชื่อผูเขารวมอบรม 
 

ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ลําดับที ่ ชื่อ – นามสกุล 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 ลงช่ือ ................................................................ 

                                                                                                    ( ...................................................................) 
                                                      ตําแหนง ..................................................... 
 
หมายเหต ุ:  - คาลงทะเบียนทานละ ๑,๐๐๐ บาท สามารถเบิกคาลงทะเบียนและคาเดินทางไดจากตนสังกัด 
  -  กรุณาแจงการตอบรับผานทาง  E-mail :  cr_716534@hotmail.com    
ท่ีทําการชมรมทองถ่ินไทย (สํานักงานภาคเหนือ) เลขท่ี ๒๘   ม. ๒   ต.แมกรณ   อ.เมือง  จ.เชียงราย   ๕๗๐๐๐  
โทรศัพท  ๐๕๓  -  ๗๒๖๕๙๗   ,  ๐๘๑ – ๙๕๐๘๐๙๗  ,  ๐๘๓ – ๕๗๙๘๙๓๔ 



 

 


