
ก าหนดการประชุมสมัมนาเชิงวิชาการประจ  าปี พ.ศ.2552 
เรื่อง“ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  กา้วต่อไปเพ่ือสงัคมไทยสนัติสุข” 

ระหว่างวนัท่ี  23-26 มิถุนายน 2552   
ณ โรงแรมสตาร ์อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

----------------- 
วนัท่ี  23 มิถุนายน 2552 
เวลา  08.00 – 13.00 น.  ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
เวลา  13.00 – 14.00 น.  ชี้ แจงการด าเนินงาน วตัถุประสงคแ์ละแนะน าคณะกรรมการสมาคม

ขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล  
 ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัการบริหารงานสหกรณอ์อมทรพัย ์
กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

  น าเสนอประเด็น “สรา้งสงัคม...สูส่นัติสุข”  
เวลา 14.00 – 14.15 น.  รบัประทานอาหารวา่ง 
เวลา 14.15 – 15.45 น.  บรรยายหวัขอ้ “บทบาทขา้ราชการสว่นสว่นทอ้งถ่ินในการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสงัคมสนัติสุข” โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ 
เวลา 15.45 – 17.45 น.  ซอ้มรบัมอบเข็มเชิดชเูกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ 

(ส าหรบัขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น) 

เวลา 17.45  น. เป็นตน้ไป  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี  24 มิถุนายน 2552 

เวลา  08.00 - 08.30 น.  ผูเ้ขา้ประชุมสมัมนา เขา้นัง่ประจ าท่ีภายในหอ้งประชุม 
เวลา  08.30 – 08.45 น.  ชมวีดีทศัน์การด าเนินงานสมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล 

เวลา  08.45 - 10.30 น.  พิธีเปิด และมอบเข็มเชิดชเูกียรติแก่ขา้ราชการสว่นต าบล 
    ดีเด่น โดย นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี 

 นายสยุมพร  ลิ่มไทย ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยองกลา่วตอ้นรบั  
ประธานในพิธี ฯ และ  ผูเ้ขา้รว่มประชุมสมัมนาฯ 

 นายกสมาคมขา้ราชการสว่นต าบลและเทศบาล 
 นายธญัศกัดิ์  แสงศรีจนัทร ์ปลดัเทศบาลต าบลสุเทพ กลา่วรายงาน 
 ประธานในพิธี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี มอบเข็ม 
เชิดชเูกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น  
 ประธานพิธี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี กลา่วเปิดการ
ประชุมสมัมนา  
 ประธานพิธี นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี ปาฐกถาพิเศษ

เร่ือง “กา้วผ่าน 77 ปีประชาธิปไตยไทยกบัการกระจายอ านาจ” 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง  
เวลา 10.45 – 12.00 น.  นายชวรตัน ์ชาญวีรกูล รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
    มอบนโยบาย "ปกป้องสถาบนั สมานฉนัทค์นในชาติ" 
เวลา  12.00 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
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เวลา  13.00 - 14.00  น.  บรรยายพิเศษหวัขอ้ “นโยบายกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ในการเสริมสรา้งศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน” 
    โดย นายมานิต  วฒันเสน อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน                  
เวลา  14.00 – 14.15 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง  
เวลา  14.15 – 16.15 น.  บรรยายหวัขอ้ “ท างานอยา่งไรไม่ตอ้งไปศาลปกครอง”  

โดยนายอนุชา ฮุนสวสัด์ิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง  

เวลา 16.15 น.เป็นตน้ไป  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วนัท่ี  25 มิถุนายน 2552 

เวลา  08.00 – 08.30 น.  ผูเ้ขา้ประชุมสมัมนา เขา้นัง่ประจ าท่ีภายในหอ้งประชุม 
เวลา  08.30 – 10.00 น.  บรรยายหวัขอ้ “ระบบจ าแนกต าแหน่ง ก.พ. (แท่ง) กบัทิศทางการ 

บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน”  
โดย นายวสนัต ์วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
และวิทยากรจากส านักงาน กพ. 

เวลา 10.00 – 10.15 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง  

เวลา 10.15  -12.15 น.  เสวนาภาคประชาสงัคมหวัขอ้ “เดินตามรอยเทา้พอ่ก่อเกิดสนัติสุข” 
    ผูร้่วมเสวนา 

 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัระยอง 
 ดร.เสรี  พงศพิ์ศ ประธานมลูนิธิหมู่บา้น และผูอ้ านวยการ 
 สถาบนัสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน 

      ผูใ้หญ่สมศกัด์ิ เครือวลัย ์ผูอ้ านวยการศนูยฝึ์กอบรมกสิกรรม 
ธรรมชาติบา้นสองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 
 ผูใ้หญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 7 ต.เนินฆอ้  
 อ.แกลง จ.ระยอง ผูป้ระสานงานองคก์รเครือขา่ยชุมชนบา้นจ ารุง 
 คณะกรรมการสง่เสริมความเขม้แข็งชุมชนแหง่ชาติ 

    ผูด้  าเนินการเสวนา 
      นายสถิตย ์ ฉตัรแกว้ชไูทย ผูอ้ านวยการศนูยส์รา้งเสริม 

 ศกัยภาพชีวิต 

เวลา  12.15 – 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.15 – 16.00 น.  อภิปราย หวัขอ้ “ทิศทางและความกา้วหนา้การแกไ้ขกฎหมายท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน” ตามรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 จ านวน 4 พ.ร.บ. 
- รา่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ....... 
- รา่ง พ.ร.บ.รายไดอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ....... 
- รา่ง พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ...... 
- รา่ง พ.ร.บ.ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ......

และประมวลกฎหมายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
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ผูร้่วมอภิปราย 

 รศ.วุฒสาร  ตนัไชย  รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้ 
 รศ.อุดม ทุมโฆสิต ผูอ้ านวยการศนูยก์ารศึกษาและพฒันาการ

ปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร ์NIDA 
 วา่ท่ี ร.ต.ไชยวุฒิ  วุฑฒิลกัษณ ์หวัหนา้กลุม่งานกฎหมาย

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. 

    ผูด้  าเนินการอภิปราย 

 รศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงาม อาจารยป์ระจ าภาควิชาการพฒันา

ชุมชน คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    (อาหารวา่งระหวา่งการอภิปราย) 
เวลา 16.00 น.เป็นตน้ไป  พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เวลา 18.00 – 22.00 น.  รว่มรบัประทานอาหารเย็น และกิจกรรมสานสมัพนัธข์า้ราชการ 
 สว่นทอ้งถ่ินทุกภมิูภาค พรอ้มชมการแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 อาทิ  - การแสดงดนตรีลกูทุ่ง โรงเรียนวดัประดู่ แชมป์ถว้ยพระราชทาน 

พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิตติยาภาฯ จากการแขง่ขนัวง

ดนตรีลกูทุ่งแชมป์ชิงแชมป์ จ.อุดรธานี 
- การแสดงชุด “เพชรเลิศล ้างามระยอง” (ร.ร.ศรีนครินทรร์ะยอง) 
- การแสดงชุด “ระบ าเก็บผลไม”้ โดยพนักงานสว่นต าบล 
ในจงัหวดัระยอง 
- การแสดงชุด “หนังตะลุงคน” โดยทีมงาน อ.ทิม  บุญรอด 
- การแสดงชุด “ระบ าชาวเกาะ” โดยพนักงานสว่นต าบล 
ในจงัหวดัระยอง 
- และการแสดงตลก 

วนัท่ี  26 มิถุนายน 2552 

เวลา  08.00 – 08.30 น.  ผูเ้ขา้ประชุมสมัมนา เขา้นัง่ประจ าท่ีภายในหอ้งประชุม 
เวลา  08.30 – 10.30 น.  บรรยายหวัขอ้ “ท างานอยา่งไรไมถ่กูรอ้งเรียนเร่ืองทุจริต”  

โดยนายธาริต  เพ็งดิษฐ ์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครฐั  

เวลา 10.30 – 10.45 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.45 – 11.30 น.  จบัสลากของรางวลั อาทิสรอ้ยคอทองค า และอ่ืน ๆ  
เวลา  11.30 น.เป็นตน้ไป  เดินทางกลบัภมิูล าเนา 

-------------- 
หมายเหตุ.- (1)  ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  (2)  การแต่งกาย ชุดสุภาพ 
   ขา้ราชการสว่นต าบลดีเด่น วนัรบัเข็มเชิดชเูกียรติ แต่งเคร่ืองแบบกากีคอพบัแขนยาว 


