












กําหนดการโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ 
“การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” 

และการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที ่7 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชมุและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 

**************************************** 
วันพุธที่  7  ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เวลา  13.00 น. – 16.00 น.  - ลงทะเบียน / รับเอกสาร 

- ผู้เข้าอบรมสัมมนาฯ ร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกบั 
   การปกครองท้องถิ่น การกระจายอํานาจแก่ท้องถิน่ 
   การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรปูประเทศและชมนิทรรศการ 
   การแสดงสาธิตวัฒนธรรมประเพณีไทยตามวิถีล้านนา และ 
   ร่วมบันทึกภาพเพื่อเปน็ที่ระลึก ภายในบรรยากาศความเปน็ 
   ล้านนาเชียงใหม ่
- เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดีที่  8  ตลุาคม พ.ศ. 2558 
เวลา  08.00 น. – 09.00 น.  - ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน 
        ณ ห้องราชพฤกษ์ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
        7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เวลา  09.00 น. – 09.45 น.  - พิธีเปิดการอบรมสัมมนาฯ    
        โดย : ม.ล.ปนัดดา  ดิศกลุ  รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตร ี
        ประธานกล่าวเปดิการอบรมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 
        นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต้อนรบั 

        นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

        แห่งประเทศไทย กล่าวบทบาทของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                                                      แห่งประเทศไทย 
     - นายบุญเลิศ   บรูณปุกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วน 
        จงัหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 
 

เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  - ปาฐกถาพิเศษ : หัวข้อสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการปฏิรูป 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        โดย นายพีรศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  - บรรยายพิเศษ “มิติใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” 
        โดย นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  - รบัประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 น. – 14.30 น.  - เสวนา “การปฏิรปู อบจ. ในมิติด้านโครงสร้าง / อํานาจหน้าที ่ 
        / สภา อบจ.และรายได้” 
        โดย : - ศ.ดร.สกนธ์  วรญัญูวัฒนา 
                   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
       - รศ.ดร.วีระศักด์ิ  เครือเทพ 
          อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เวลา 14.30 น. – 16.00 น.   - การประชุมใหญ่สามัญ ประจําป ี2558 ตามข้อบังคับฯ 
       สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
      

เวลา 16.00 น. – 17.30 น.   - การประชุมสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
        แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        แห่งประเทศไทย 
 

เวลา 18.00 น. – 20.00 น.  - รบัประทานอาหารเย็น / งานเล้ียงรบัรอง 
        โดย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  - บรรยายพิเศษ “ทิศทางขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด กบัรัฐธรรมนูญ 
        และการกระจายอํานาจ” 
        โดย : ร.ศ.วุฒิสาร  ตนัไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
 

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  - เสวนา “การปฏิรปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
        การกระจายอํานาจในมิติใหม่” 
        โดย : - ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆษิต  อาจารย์คณะรฐัประศาสนศาสตร์ 
         สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
      - ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ , 
         อาจารย์คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       - ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ , 
         อาจารย์คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  - รบัประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 น. – 13.30 น.   - บรรยายหัวข้อเรื่อง “อบจ.กับการแพทย์ฉุกเฉิน” 
        โดย :  ดร.นพ.ไพโรจน์  บุญศิริคําชัย 
        รองเลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  - บรรยายหัวข้อเรื่อง “ความคืบหน้าการจัดทํามาตรฐานทั่วไป 
        ในระบบแท่ง และระบบบญัชีเงินเดือน (โบนัส)” 
        โดย : นายศิริวัฒน์  บปุผาเจริญ  ผู้อํานวยการส่วนมาตรฐานท่ัวไป 
 

เวลา 16.30 น. – 17.00 น.   - ตอบข้อซักถาม / แสดงความคิดเหน็ 
 
 
 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. – 10.45 น.  
  และเวลา 14.30 น. – 14.45 น. 



No. โรงแรม ประเภทหอ้ง ราคา contact person
Superior ฿1,400
Deluxe ฿1,600
Business ฿2,200
Junior Suite ฿3,500

2 Mountain Creek Chiangmai หอ้งพักราคาพเิศษ ฿1,150 คณุ จุลลจติต ์จันทรเ์ทีย่ง 053-111-424
Superior ฿1,000
Deluxe ฿1,200
Superior ฿1,500
Deluxe ฿1,700
Royal suite ฿3,500

5 Khum Phaya Resort & Spa Deluxe ฿3,300 คณุ เกด Katesirinku@chr.co.th / 084-740-0601
Superior ฿1,300
Deluxe ฿1,800
Superior ฿900
Deluxe ฿1,100
Superior ฿1,500
Deluxe ฿1,800
Deluxe Premier ฿2,100
Superior ฿1,200
Deluxe ฿1,600
Superior ฿1,400
Deluxe ฿1,700

11 Furama Chiangmai Superior ฿1,300 053-415-222
Deluxe 1600 / 1800
Premier 2000 / 2200
Excutive 3000 / 3200
Ping River Suite ฿4,500.00
Deluxe ฿4,000
Deluxe Premier ฿4,500
Grand suite ฿5,000

รายละเอยีดโรงแรมทีพ่ักในจังหวัดเชยีงใหม่

คณุ ปารว ีคมัภริานนท ์Paraweeku@dtw.co.th / 
081-322-4499

ดวงตะวนั เชยีงใหม่1

คณุ ศโิรรัตน ์วงศช์มภู sales.thaphae@immhotel.com / 
089-8950049

Imm Hotel Thaphae Chiangmai3

The Imperial Hotel & Resorts4 Pimnapha.y@imperialhotels.com

คณุ อนิทริาภรณ ์จติตางกรู h8108-fo9@accor.com / 
083-159-3445

Ibis Styles Hotels6

คณุ เปลง่สรุยี ์จงรักษ์ plengsuree@tarinhotel.com / 
086-922-4269

Tarin Hotel7

คณ สมชาต ิsalexecutive-cnx@amoragroup.com / 
094-708-3335

Amora Hotels & Resorts8

9 Lotus Hotel Pang Suan Kaew คณุ วรรณวภิา เพชรวงศ ์081-595-0667

คณุ รุ่งลาวรรณ ศรมีูล 
runglawan@suriwongsehotels.com / 088-267-2169

Suriwongse Hotel Chiangmai10

Holiday Inn Chiangmai12 053-275-300

De naga Chiangmai คณุเมย ์sm@denagahotel.com / 089-633-944813



2
No. โรงแรม ประเภทหอ้ง ราคา contact person

Superior ฿800
Excutive ฿950
หอ้งพัก อ.1 ฿700
หอ้งพัก อ.2 ฿900
หอ้งพัก อ.3 ฿1,000

16 Oasis Hotel Chiangmai หอ้งพัก / อาหาร 400 / 100 053-302747
Superior ฿1,200
Deluxe ฿1,400
Cottage ฿1,300
Suite ฿1,800

Superior ฿1,120
Deluxe ฿1,440
Suite ฿2,240
Superior ฿1,800
Deluxe ฿2,200
Executive ฿3,200
Family suite ฿5,500

superior Room 1100/ 1500
เตยีงเสรมิ ฿400

หมายเหต ุ :  องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม่ ไดร้วบรวมโรงแรมทีพ่ักในจังหวดัเชยีงใหม่ ไวใ้หข้า้งตน้เพยีงบางสว่น
                 ทัง้นี้ หากจังหวดัใดสนใจ สามารถตดิตอ่สอบถามกบัทางโรงแรมไดโ้ดยตรง

17 กรนีเลค รสีอรท์  (70 หอ้ง) 053-112888 / 086-9243397

คณุ สริกิญัจ ์พรมชนะ sirikansales@hotmail.com / 
053-211-026

ChiangMai Phucome15

Holiday Garden Hotel and Resort คณุ ณัฐพล จติจริะเมธ 086-421-847214

18 Urasia Chiangmai คณุกติยาภรณ ์ทุงยู  / 089-8950769

19 RatiLanna Riverside Spa Resort Chiangmai คณุเพชรศริ ิอานะสขุ / 084-6121199
Deluxe ฿3,500

20 We Valley คณุชาลนิี (นิม่) 053-010055/ 093-2627779

21 Kireethara gm.kireethara@gmail.com / 086-9124027

22 The Empress Hotels Group Deluxe ฿1,500 คณุปรญีาพัชญ ์053-253199 ตอ่ 204/ 081-5942492

คณุนกเขา  053-222091 / 084-6086319,081-8833819ChiangMai Orchid23 Deluxe ฿1,200

฿55024 superior  Room  (ไม่รวมอาหารเชา้)B2  Black Business
25 B2  Premier Hotel superior  Room ฿790 คณุเสาวลกัษณ ์ ศรเีพ็ชรวรรณด ี 

฿599 081-5941998/053-242838

คณุสารศิา  053-818773-5

26

27

B2  Resort Hotel

Royal Lanna Hotel

superior  Room




