ดวนมากที่สุด
ที่ ชทท. ๐๑๒๓ / ๒๕๕๓

ชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย
(สํานักงานภาคเหนือ)
๒๘ หมู ๒ ตําบลแมกรณ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐
๘ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง

แจงยกเลิกหนังสือ

เรียน นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , ประธานสภา เจาหนาที่ , พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาทุกแหง
อางถึง หนังสือ ที่ ชทท. ๐๑๐๓ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือดวนมากที่สุด ที่ ชทท. ๐๑๒๔ / ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓
ตามหนังสือที่อางถึงนั้น ชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย ขอแจงทําการยกเลิกหนังสือฉบับ
ดังกลาว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ และปรับตัวโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ทาง
คณะกรรมการชมรมทองถิ่น ไทยจังหวัด ยะลาไดประสานไปยังสํานัก งานชมรมทองถิ่น ไทยแหงประเทศไทย
(สํานักงานภาคเหนือ)
ในการนี้ ใหยึดถือเพื่อพิจารณาตามหนังสือดวนมากที่สุด ที่ ชทท. ๐๑๒๔ / ๒๕๕๓ ลงวันที่
๘ กันยายน ๒๕๕๓ ตามสิ่งที่สงมาพรอมกันนี้ แทนหนังสือฉบับที่อางถึงแลวนั้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย แกวพนัส)
ประธานชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย

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

ดวนมากที่สุด
ที่ ชทท. ๐๑๒๔ / ๒๕๕๓

ชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย
(สํานักงานภาคเหนือ)
๒๘ หมู ๒ ตําบลแมกรณ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐
๘ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง

ขอเชิญเขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง ” รุนที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , ประธานสภา เจาหนาที่ , พนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลาทุกแหง
สิ่งที่แนบมาดวย ๑. หนังสือความรวมมือที่ สศอท.๕๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ชุด
๒. สําเนาหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๗ / ว. ๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘
จํานวน ๑ ชุด
๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง” รุนที่ ๑ จํานวน ๑ ชุด
๔. กําหนดการสัมมนา
จํานวน ๑ ชุด
๕. แบบตอบรับ
จํานวน ๑ ชุด
ดวยทางชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคก ารบริหารสวนทองถิ่นไดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ ทองถิ่น เขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง ” รุนที่ ๑ ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เพื่อเปนเวทีเสริมสรางและตอยอดองคความรูในดานการพัฒนาทองถิ่นใหกับคณะผูบริหาร
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดถึงฝายนิติบัญญัติของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา
๒. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาทองถิ่นของ
ตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา
๓. เพื่อใหเกิด การระดมความคิด ในการพัฒ นาจังหวัด ยะลาให เปนไปตามความตองการของ
ประชาชนดวยความเขมแข็งของคนทองถิ่น
ดังนั้นทางชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทยและสมาคมเพื่อพัฒ นาศักยภาพบุค ลากรองคการ
บริหารสวนทองถิ่น จึงรวมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา ร “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง” รุนที่ ๑ ขึ้นในวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ โดยกําหนดให นายกเทศมนตรี , นายก อบต. , ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา เจาหนาที่
, พนักงานสวนตําบล ทุกแหง เขารวมสัมมนา ณ โรงแรมยะลารามา เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. แตงกาย
เครื่องแบบสีกากี 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
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย แกวพนัส)
ประธานชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย

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

ที่ สศอท.501/2552

9 กุมภาพันธ 2552
เรื่อง ความรวมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถิ่นเขมแข็ง
เรียน ประธานชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทย
อางถึง หนังสือ ชท.1/2552 เรื่องขอความรวมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถิ่นเขมแข็ง
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552
ตามที่ชมรมทองถิ่นไทยแหงประเทศไทยขอความรวมมือมายังสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการ
บริหารสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับองคการ
บริหารสวนตําบลใหเกิดเครือขายในการประสานงานอยางเปนระบบทั่วประเทศ ทั้งยังเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากร
ในทองถิ่น ตลอดจนสรางวิสัยทัศนและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
ทั้งนี้สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น มีความยินดีใหความรวมมือในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทองถิ่นเขมแข็ง ดังนั้นจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการโครงการดังกลาว
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวซึ่งจะเปนประโยชนแกบุคลากรทองถิ่นและประเทศชาติตอไป
1. ที่ปรึกษาคณะดําเนินงาน
1.1 นายสุวิทย
แกวพนัส
ประธาน
1.2 นางสาววรรณพร
วิริยะพันธ
รองประธาน
1.3 พลตรีคุมพล
บุญญาภิสันท กรรมการ
หนาที่
1. ใหคําปรึกษาและแนวทางการดําเนินงานกับคณะกรรมการดําเนินงาน
2. อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 นายไววิทย
2.2 นางสาวภัทรี
2.3 นายเกียรติศักดิ์
2.4 นายอาทิตย
2.5 นางสาวรัตนา

ดิษฐกัญจน
อภิวัน
อุดขา
มานัสสา
พงศานุรักษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่
1. ดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
2. ดูแลเอกสารเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
3. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เจาหนาที่ดําเนินงานโครงการ
3.1 นางสาวอนัญญา
ผิวโชติกุล
3.2 นายอภิวัฒน
ลักษวิลัย
หนาที่
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการฯ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552

(นางสาววรรณพร วิริยะพันธ)
นายกสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง”
สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนทองถิ่น

ชมรมทองถิ่นไทย แหงประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา มีคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ ตลอดถึง ฝายนิติบัญญัติ อัน ไดแก ประธานสภา และ สมาชิก สภา มีว าระการดํารงตําแหนง ๔ ป
ซึ่งมาจากการเลือกตัง้ เพื่อมาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ และดําเนินงานในชุมชนทองถิ่น ซึ่งบุคลากรที่เขา
มาปฏิบัติหนาที่ดังกลาวมีความแตกตางกันทั้งแนวคิด ความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับชุมชนและทองถิ่น ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน การประสานงาน
การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ รวมกันอยางเปนระบบ
การเปดเวทีใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูรว มกันอยางมีสวนรวมแบบบูรณาการ ทั้งในเรื่องของ
ยุทธศาสตรก ารพัฒนาทองถิ่น ระเบียบ กฎหมาย ตลอดถึงขอมูลขาวสารที่ถูก ตอง มากพอ ตอเนื่อง และเปน
ปจ จุบันทัน ตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น นับไดวาเปน การพัฒ นา
บุค ลากรทุก ภาคส ว นของหนว ยงานใหมี ลัก ษณะการทํ างานอย างเปน ที ม อัน จะนํา มาซึ่ งประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบของตน เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชนคนทองถิ่น ไดอยาง
แทจริง
ดังนั้น ชมรมทองถิ่นไทย แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการชมรมทองถิ่นไทยจังหวัดยะลา
รวมกับสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น จึงไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในหัวขอ “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง” รุนที่ ๑ ขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใหแกบุคลากรของเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา ใหไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติบานเมืองอยาง
ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนเวทีเสริมสรางและตอยอดองคความรูใ นดานการพัฒนาทองถิ่นใหกับคณะผูบริหาร ขาราชการ
พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดถึงฝายนิติบัญญัติของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดยะลา
๒. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสัมมนา ไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาทองถิ่นของตนให
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา
๓. เพื่อใหเกิดการระดมความคิดในการพัฒนาจังหวัดยะลาใหเปนไปตามความตองการของประชาชนดวย
ความเขมแข็งของคนทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผูเขารวมโครงการไดรับการเสริมสรางและตอยอดองคความรูใ นดานการพัฒนาทองถิ่นอยางเปนระบบ
๒. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูการจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัดยะลา
๓. เกิดการระดมความคิดในการพัฒนาจังหวัดยะลาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาววรรณพร วิริยะพันธ
นายกสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น
นายสุวิทย แกวพนัส
ประธานชมรมทองถิ่นไทย แหงประเทศไทย
นายมะรุสะดี ดีสาเอะ
ประธานชมรมทองถิ่นไทยจังหวัดยะลา

พื้นที่ดําเนินโครงการ

จังหวัด ยะลา

สถานที่จัดสัมมนา

ณ โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา

กลุมเปาหมาย

นายก, ประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ
เจาหนาที่ ,และพนักงานสวนตําบลจังหวัดยะลา ทุกแหง

การแตงกาย

ชุดเครื่องแบบสีกากี

คาใชจายในการสัมมนา ลงทะเบียนเหมาจายทานละ จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งพันบาทถวน)
สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนและคาเดินทาง จากตนสังกัด ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙
ชําระคาลงทะเบียนผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (สาขาเชียงราย)
ชื่อบัญชี “ สมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองคการบริหารสวนทองถิ่น ”
บัญชีเลขที่ ๐๐๑-๒-๔๔๓๓๑-๘
(ชําระภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓) เมื่อโอนเงินคาลงทะเบียนแลว
กรุณาแฟกซหลักฐานการโอนเงินมาที่ ๐๕๓ - ๗๒๖๕๙๗ หรือสามารถชําระเปนเงินสดไดทหี่ นางาน

ผูเห็นชอบใหเสนอโครงการ

(นายมะรุสะดี ดีสาเอะ)
ประธานชมรมทองถิ่นไทยจังหวัดยะลา

ผูเห็นชอบใหเสนอโครงการ

(นายสุวิทย แกวพนัส)
ประธานชมรมทองถิ่นไทย แหงประเทศไทย
ผูเสนอโครงการ

(นางสาววรรณพร วิริยะพันธ)
นายกสมาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคการบริหารสวนทองถิ่น

ผูพิมพ
(นางสาวอัมพวรรณ สนั่นชัย )
ตําแหนง ธุรการ

ผูตรวจ
(นายอภิวัฒน ลักษวิลัย )
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 บทบาทหนาทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา โดยทองถิ่นจังหวัดยะลา

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

รับฟงคําบรรยาย เรื่อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เกี่ยวของกับทองถิ่นอยางไร โดย พัฒนาสังคมจังหวัดยะลา

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ปดสัมมนารับมอบของที่ระลึก และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : การแตงกาย ชุดเครื่องแบบสีกากี

แบบตอบรับเขาอบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทองถิ่นเขมแข็ง ยะลาเขมแข็ง” รุนที่ ๑
๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

o เขาอบรม จํานวน ................ ราย
ชื่อหนวยงาน ..................................................................... ตําบล ............................................................
อําเภอ .......................................................... จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย .....................
โทรศัพท ........................................................ โทรสาร .........................................................................................
รายชื่อผูเขารวมอบรม
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

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

