คู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผล
การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
“ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรมทางหลวงชนบท
สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมายการดําเนินงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงานของ ขทช.
5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
6. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
7. การรายงานผลการดําเนินการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
• ภาคผนวก
- ภาคผนวก ก.
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”

- ภาคผนวก ข.

หน้า
1
1
1
2
2
2
3

4
7

หนังสือเรียนเชิญ ผวจ. เป็นประธานเปิดการประชุม
หนังสือเชิญ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
แผนการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
กําหนดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ

- ภาคผนวก ค.
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แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มการรายงานภาพบรรยากาศการในประชุม
- ภาคผนวก ง.
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
• เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
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การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบตั ิการ
“ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อีกทั้งแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กั บ ทางหลวงท้ อ งถิ่ น นั้ น กํ า หนดภารกิ จ ให้ ก รมทางหลวงชนบททํ า หน้ า ที่ ใ นการกํ า หนดมาตรฐาน
การควบคุมด้านวิชาการ การติดตามประเมินผล และการเป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษารวมถึงฝึกอบรม และพัฒนา
บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาทางหลวงท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
กรมทางหลวงชนบทได้ดําเนินการส่งเสริมด้านวิชาการงานทาง แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ในระดับพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การใช้งาน
มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น การบูรณาการโครงข่ายทาง การจัดทําฐานข้อมูลและประเมินสภาพสายทาง ถนนที่
ถ่ า ยโอน การใช้ งานระบบบริ ห ารงานซ่ อมบํ า รุ งทางหลวงท้ องถิ่ น (LMMS) ระบบบริ ห ารงานและติ ด ตาม
การส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง การปรั บปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมื อง และการใช้งานระบบ
บริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น และเนื่องจาก อปท. มีจํานวนมากถึง 7,853 แห่ง กรม
ทางหลวงชนบทจึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม อปท. ตามบทบาทและภารกิ จ ที่ กํ า หนดไว้
ตามกฎหมาย ในรูปแบบการถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการ โดยจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่
ระหว่าง สํานักงานทางหลวงชนบท (สทช.) / แขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) / สํานักส่งเสริมการพัฒนาทาง
หลวงท้องถิ่ น (สสท.) และ อปท. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุ คลากร อปท. ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านงานทางอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการติดตามภารกิจการส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง เพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานทางให้ แ ก่ อปท.
อย่างครอบคลุมทั่วถึง
2.2 เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และบุ ค ลากร
ของกรมทางหลวงชนบท

3. เป้าหมายการดําเนินงาน
3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”
รวมทั้งประเทศ จํานวนไม่น้อยกว่า 8,700 คน โดยมีรายละเอียด(เป้าหมายรายจังหวัด) ภาคผนวก ก.
3.2 ส่งเสริมให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานทาง
3.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง บุคลากรของ อปท. และบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท
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4. ขั้นตอนการดําเนินงานของ ขทช.
4.1 ขทช. ทั้ง 76 แห่ง จัดทําแผนงานและกําหนดการ เพื่อเตรียมดําเนินการประชุมชี้แจงเชิง
ปฏิบัติการโครงการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ” และหรือทําบันทึกข้อความ
เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญบุคลากรของ อปท. เข้าร่วมประชุมพร้อม
ทั้ง เรียนเชิญ ผวจ. เพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ (ตัวอย่างเอกสารแสดงใน
ภาคผนวก ข. และ ภาคผนวก ค.)
4.2 ขทช. ทั้ง 76 แห่ง จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.
ในระดับพื้นที่” จํานวนครั้งในการจัดประชุมขึ้นอยู่กับจํานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
ในแต่ละจังหวัด ใช้เวลาครั้งละ 1 วัน โดยมี 5 กิจกรรม ดังนี้
(1) การประเมิ น สภาพสายทางถนนที่ ถ่ า ยโอน และการใช้ ง านระบบบริ ห ารงานซ่ อ มบํ า รุ ง
ทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)
(2) การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และการใช้งานมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น และบทบาท
(3) การบูรณาการโครงข่ายทาง และบทบาทของเจ้าพนักงานทางหลวง
(4) การใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)
(5) การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง และการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น (LSMS)
ทั้งนี้การจัดประชุมเชิงชี้แจงเชิงปฏิบัติการฯ ขทช. สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรม และหรือเพิ่มกิจกรรม
อื่น(ด้านงานทาง) รวมถึงจํานวนครั้งและเวลาดําเนินการให้สอดคล้องกับความพร้อม หรือความต้องการของ
อปท. ในแต่ละพื้นที่ได้ โดยคงเป้าหมายจํานวนรวมของบุคลากร อปท. แต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมเท่าเดิม
หรือไม่น้อยกว่าเดิม สถานที่จัดประชุมควรคํานึงถึงการจัดประชุมในสถานที่ของ อปท. หรือสถานที่ราชการเป็น
ลําดับแรก

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
5.1 ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการได้ตลอดเวลาการประชุม

6. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
สสท. ได้จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่ใช้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม
วิ ช าการด้ า นงานทางแก่ อปท. ในระดั บ พื้ น ที่ ” โดยมี ร ายละเอี ย ดเป็ น เอกสารประกอบการนํ า เสนอ
(PowerPoint) 5 เรื่องดังต่อไปนี้
(1) การประเมิ น สภาพสายทางถนนที่ ถ่ า ยโอน และการใช้ ง านระบบบริ ห ารงานซ่ อ มบํ า รุ ง
ทางหลวงท้องถิ่น (LMMS)
(2) การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และการใช้งานมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
(3) การบูรณาการโครงข่ายทาง และบทบาทเจ้าพนักงานทางหลวง
(4) การใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)
(5) การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง และการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรม
ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น (LSMS)
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ทั้งนี้ สสท. ได้เตรียมจัดเตรียมเนื้อหาการบรรยาย และข้อมูลประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล บรรจุในแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ขทช. ในการ
ปฏิบัติงาน

7. การรายงานผลการดําเนินการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
การรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่
อปท. ในระดับพื้นที่” โดย ขทช. เป็นผู้ดําเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งส่งเอกสาร และหลักฐานตามที่กําหนดส่ง
ให้ สทช. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานให้ สสท. มีขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1) แนวทางการรายงานผลของ ขทช. โดยจัดเก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานในการจัดประชุม
และรายงานต่อ สทช. ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
 ระเบียบวาระ และกําหนดการประชุม
 ใบเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
 ภาพบรรยากาศการประชุม
7.2) แนวทางการรายงานผลของ สทช. โดยรวบรวมเอกสารในการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของเอกสารที่ทาง ขทช. ส่งให้พร้อมทั้งสรุปผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอร์ มที่ กํา หนด ภาคผนวก ง. ภายในวั น ที่ 20 ของทุ กเดื อน จนกว่ า งานจะแล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย
เพื่อให้ สสท. รวบรวมสรุปรายงานให้ผู้บริหารกรมทราบต่อไป
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…

ภาคผนวก ก.
จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”
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ภาคผนวก ข.
-

หนังสือเรียนเชิญ ผวจ. เป็นประธานเปิดการประชุม
หนังสือเชิญ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
แผนการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
กําหนดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ คค
วันที่
เรื่อง การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่

อปท. ในระดับพื้นที”่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด.........................
1. เรื่องเดิม
กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามแผนการกระจาย
อํานาจฯ และได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ด้านงานทางมาโดยตลอด โดยจัดทําคู่มือ มาตรฐาน และ
แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทําโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่
อปท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ อปท. สามารถบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ(ร่าง)แผนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
2. ข้อเท็จจริง
ปี ง บประมาณ 2560 กรมทางหลวงชนบทได้ จั ด ทํ า โครงการประชุ ม ชี้ แ จงเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่” ในรูปแบบการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง แขวง
ทางหลวงชนบทจังหวัด และ อปท. ในเรื่องการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การใช้งานมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
การบู ร ณาการโครงข่ า ยทาง การจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล และประเมิ น สภาพสายทางถนนที่ ถ่ า ยโอน การใช้ ง านระบบ
บริหารงานซ่อมบํารุงทางหลวงท้องถิ่น(LMMS) ระบบบริหารงานและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง การ
ปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง และการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวง
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานทางให้แก่ อปท. รวมถึง
รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
3. ข้อพิจารณา
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การโครงการประชุ ม ชี้ แ จงฯ ดั ง กล่ า วสามารถนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สามารถบริ ห ารจั ด การทางหลวงท้ องถิ่ น ได้ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
ตามกฎหมายและหลักวิชาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรเชิญผู้บริหาร อปท. / หรือผู้แทน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าวกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
4. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
3.1 ลงนามในหนังสือเชิญ นายก อบจ. / นายกเทศมนตรี / นายก อบต. / ท้องถิ่นจังหวัด /หรือ
ผู้แทน เข้าร่วมประชุมฯตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อ ขทช. .......................จักได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
3.2 เรียนเชิ ญ ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดเป็ นประธานกล่า วเปิดโครงการประชุ มชี้ แจงเชิ งปฏิ บัติ การ
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่”

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม-8-นําความซือสัตย์ ขจัดการทุจริต”

ที่

/

ศาลากลางจังหวัด
เลขที่

ว /ด

/ป

เรื่อง การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่”
เรียน นายก อบจ. / นายกเทศมนตรี / นายก อบต. / ท้องถิ่นจังหวัด / หรือผู้แทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1.) แผนการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง
(2.) กําหนดการประชุม

ด้วยกรมทางหลวงชนบทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน อปท. ด้านงานทาง กําหนดจัดการประชุม
ชี้แจงเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานทาง รวมถึ ง เรื่ องการลงทะเบี ย นทางหลวงท้ องถิ่ น การใช้ ง านมาตรฐานทางหลวงท้ องถิ่ น

การบูรณาการโครงข่ายทาง การจัดทําฐานข้อมูลและประเมินสภาพสายทางถนนที่ถ่ายโอน การใช้งานระบบ
บริหารงานซ่อมบํารุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS) ระบบบริหารงานและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง
การปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง และการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทาง
หลวงท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดไว้ตาม(ร่าง)แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
อปท. (ฉบับที่ 3) และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
เพื่อให้การดํา เนินการดังกล่าวนําไปสู่ก ารปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการทางหลวงท้องถิ่นได้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและหลักวิชาการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จังหวัด จึงขอเชิญท่านและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวิชาการด้าน
งานทางแก่ อปท. ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ในวัน เวลาและสถานที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้
หากประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมประสานได้ที่ นาย/นางสาว............................... ตําแหน่ง.................................
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด..............................โทร............................ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

แขวงทางหลวงชนบท..........................
โทรศัพท์............................................
โทรสาร.............................................
-9-

แผนการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
“ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ”
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

..................................................................................................................................................
แผนการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
รุ่นที่ 1 วันที่...........เดือน................พ.ศ. 25......
ประกอบด้วยบุคลากรของ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน...........คน
- เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล และ อบต. ในเขตพื้นที่ อําเภอ...................
จํานวนแห่งละ...........คน
- เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล และ อบต. ในเขตพื้นที่ อําเภอ...................
จํานวนแห่งละ...........คน
ณ..................................................................................
รุ่นที่ 2 วันที่...........เดือน................พ.ศ. 25.........
ประกอบด้วยบุคลากรของ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน...........คน
- เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล และ อบต. ในเขตพื้นที่ อําเภอ...................
จํานวนแห่งละ...........คน
- เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล และ อบต. ในเขตพื้นที่ อําเภอ...................
จํานวนแห่งละ...........คน
ณ..................................................................................
ฯลฯ
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กําหนดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่”
วันที่...................................................................
ณ......................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….
8.00-8.30 น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.

8.30-9.00 น.

เปิดการประชุม
- กล่าวรายงานการประชุม โดย หน.ฝ่ายวิชาการ/หน.ฝ่ายปฏิบัติการ
- กล่าวเปิดการประชุม โดย ผวจ. / ผอ.ขทช.

9.00-10.30 น.

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ซักซ้อมทําความเข้าใจ
- การประเมิ น สภาพสายทางถนนที่ ถ่า ยโอน และการใช้ ง านระบบบริ ห ารงาน
ซ่อมบํารุงทางหลวงท้องถิ่น(LMMS)
โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ซักซ้อมทําความเข้าใจ
- การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
- การใช้งานมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
- บทบาทของเจ้าพนักงานทางหลวง

โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.
โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.
โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ซักซ้อมทําความเข้าใจ
- การใช้ งานระบบบริ หารและติ ดตามการส่ งเสริ ม อปท. ด้ านงานทาง
และการบูรณาการโครงข่ายทาง
โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.

ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ซักซ้อมทําความเข้าใจ
- การปรั บ ปรุ ง กายภาพทางหลวงท้ อ งถิ่ น ในเขตเมื อ ง และการใช้ ง านระบบ
บริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น
โดยเจ้าหน้าที่ ขทช.

16.30 น.

ปิดการประชุม

-11-

ภาคผนวก ค.
- แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
- แบบฟอร์มภาพบรรยากาศการประชุมฯ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัตกิ าร
“ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ” รุ่นที่ ............
วันที่……………………………………………………………………
ณ ................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

ลายมือชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

E-mail
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ลําดับ

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบตั ิการ
“ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่ ” รุ่นที่ ........
วันที่……………………………………………………………………
ณ ...............................................................................

ภาพที่ 1
ภาพบรรยากาศ
การประชุมชี้แจงปฏิบัติการฯ

ภาพที่ 2
ภาพบรรยากาศ
การประชุมชี้แจงปฏิบัติการฯ

ภาพที่ 3
ภาพบรรยากาศ
การประชุมชี้แจงปฏิบัติการฯ
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ภาคผนวก ง.
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
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แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัตกิ าร
“การส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท. ในระดับพื้นที่”
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ .............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................................... พ.ศ. ....................
ลําดับ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด

แผนการประชุม
จํานวนรุ่น

จํานวนคน

ผลการดําเนินงาน
คน

ยอดเบิกเงิน ยอดคนสะสม
(บาท)

ยอดเบิกเงินสะสม
(บาท)

1.
2.
3.
4
5.
รวม

หมายเหตุ : ให้ สทช. ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการประชุมฉบับนี้ให้ สสท. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ลงชื่อ..............................................................
(.......................................................)
ผู้รวบรวมข้อมูล

ลงชื่อ.............................................................
(.......................................................)
ผู้ตรวจสอบ
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หมายเหตุ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล

