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รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 -------------------------------------- 

1) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับประเทศ (วงเงิน 7,500,000 บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ ทน.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

2) การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับภาค  (วงเงินภาคละ 5,000,000 บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ ทม.สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
๓ ใต้ อบจ.สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
๔ กลาง ทม.ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
๕ ตะวันออก ทม.วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแก้ว

3) การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ระดับประเทศ (วงเงิน ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ ทม.ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

4) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค  (วงเงินภาคละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทม.กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
๓ ใต้ ทม.ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
๔ กลาง
๕ ตะวันออก

5) การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถ่ินไทย ระดับภาค (วงเงินภาคละ 1,000,000 บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ ทต.เมืองพาน พาน เชียงราย
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ อบจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
๓ ใต้ ทม.สตูล เมืองสตูล สตูล
๔ กลาง ทม.แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี

/ 6) การจัดงาน ...

ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ

ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ
ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ

อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด



6) การจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ระดับภาค (วงเงินภาคละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทต.เชียงคาน เชียงคาน เลย
๓ ใต้
๔ กลาง ทม.ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
๕ ตะวันออก ทม.วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น สระแก้ว

7) การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. ระดับภาค (วงเงินภาคละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ อบจ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทม.ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร
๓ ใต้ อบจ.ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
๔ กลาง
๕ ตะวันออก

8) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ (วงเงิน 5,000,000 บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ อบจ.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

9) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับภาค

(จ านวน ๕ ภาค ๆ ละ 500,000 บาท)

ล าดับ
ท่ี
๑ เหนือ ทต.สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
๒ ตะวันออกเฉียงเหนือ ทม.กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
๓ ใต้ อบจ.ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
๔ กลาง ทม.สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
๕ ตะวันออก ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

10) การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับส่วนกลาง จ านวน ๓ คร้ัง ๆ ละ 500,000 บาท

ล าดับ
ท่ี
๑ ครั งท่ี ๑ อบจ.สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
๒ ครั งท่ี ๒ ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
๓ ครั งท่ี ๓ ทน.ตรัง เมืองตรัง ตรัง

/ 11) การประชุม ...

ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ

ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

การประชุมฯ อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ
ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ

ภาค อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด
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11) การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ กลุ่ม ๆ ละ 400,000 บาท

ล าดับ
ท่ี
๑ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 1 ทน.นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
๒ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 2 ทต.โคกส้าโรง โคกส้าโรง ลพบุรี

ทต.เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
ทม.สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
ทต.ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง

๓ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 3 อบจ.ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ทต.แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

๔ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 4 ทม.กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
ทน.นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
ทม.ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
ทม.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

๕ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 5 ทม.ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
ทม.ชะอ้า ชะอ้า เพชรบุรี
ทม.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ทน.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

๖ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 6 อบจ.นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ทน.เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
อบจ.สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

๗ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 7 ทน.ตรัง เมืองตรัง ตรัง
อบจ.ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ทม.ระนอง เมืองระนอง ระนอง

๘ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 8 ทม.เบตง เบตง ยะลา
ทน.สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
ทม.สะเดา สะเดา สงขลา

๙ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 9 ทม.บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี
ทม.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

๑๐ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 10 ทต.เชียงคาน เชียงคาน เลย
ทม.เลย เมืองเลย เลย
อบจ.อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

๑๑ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 11 ทม.นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
ทม.มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
อบจ.สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

๑๒ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 12 ทน.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
อบจ.ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
อบจ.มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

/ ล าดับท่ี ...

 -๓-

กลุ่มจังหวัดฯ อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด



ล าดับ
ท่ี

๑๓ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 13 ทม.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
อบจ.ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
ทน.อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

๑๔ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 14 ทม.ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ทน.นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ทม.นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
ทม.สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์

๑๕ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 15 อบจ.เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
๑๖ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 16 ทม.น่าน เมืองน่าน น่าน

ทต.เด่นชัย เด่นชัย แพร่
๑๗ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 17 ทน.แม่สอด แม่สอด ตาก

ทน.พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบจ.อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

๑๘ กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 18 อบจ.ก้าแพงเพชร เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร
อบจ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

กลุ่มจังหวัดฯ อปท.ท่ีแสดงความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพ อ าเภอ จังหวัด

 -๔-



แบบแสดงความประสงค/์ยืนยัน การรับเป็นเจ้าภาพระดับภาค 
กิจกรรม ส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-------------------------------------- 
 

 อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................... ............................................................ 
ต าบล ........................................ อ าเภอ .................................................. จังหวัด .............. ................................  

มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพด าเนนิกิจกรรม 
 

 ๑. การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคเหนือ 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคกลาง 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคตะวันออก 
 

 ๒. การจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน  
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคเหนือ 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคใต้ 
 

 ๓. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคกลาง 
  (   ) เจ้าภาพระดับภาคตะวันออก 
 
 

 ทั้งนี้ อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................. ได้พิจารณาด าเนินการตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยตั้งงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ อบจ./เทศบาล/
อบต. .................................................. หน้า ......... ที่แนบมาพร้อมนี้    
 
(ลงชื่อ)        (ลงชื่อ) 
 (.......................................................)     (.........................................................)  
 ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา  ปลัด ............................................... 
 
        (ลงชื่อ) 
  (.........................................................)  
 นายก อบจ./เทศมนตรี/อบต. ............................. 


