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๑. ชื่อโครงการ   โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา          
                     ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรคสาม ก าหนดให้ “รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและ
ด าเนินการและตรวจสอบการด า เนินการให้ เป็ นไปตามแผนการศึกษาแห่ งชาติด้วย” ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 
และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น) มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16,17,19 และ มาตรา 33 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเรื่องการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 41 ที่ ก าหนดไว้ว่า “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น”  อีกทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามความในมาตรา 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 แต่จากสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณ
ทางการศึกษาแก่ส านัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษา (โรงเรียน, 
วิทยาลัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายวิทยากรจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างวิทยากรและพัฒนาเครือข่ายในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด   
 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น รายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาให้กับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพด าเนินการระดับประเทศ จ านวน     
4,000,000 บาท เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามขอบเขต/รายละเอียดของภารกิจ 
(Terms of Reference : TOR) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ การ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  ตลอดจนการส่งเสริม 
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  

/สถานศึกษา... 
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สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง       
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาแก่ส านัก/กอง/ส่วน/ฝ่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้  อาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 17 (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 นัยว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (18) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  จึงจัดท าโครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 3.2 เพ่ือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกศึกษาการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัด ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 3.4 เพ่ือจัดกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  

       

4.  เป้าหมายของโครงการ 
วิทยากรและเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสิ้นประมาณ 804 คน ประกอบด้วย 
4.1 ผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หรือผู้แทน ประมาณ 76 คน 
4.2 ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทน ประมาณ 76 คน 
4.3 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานของเทศบาล/เทศบาลเมืองของจังหวัด หรือผู้แทน  

ประมาณ 76 คน 
4.4 ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษา/หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ/หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย)ในสังกัด หรือผู้แทน ประมาณ 76 คน  
4.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกวิทยากรเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณ

ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประมาณ 500 คน 
 

/๕. ระยะเวลา… 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ระหว่างวันที่  27 - 30 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 การด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 1643 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น) รายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา เจ้าภาพ
ระดับประเทศ งบประมาณ 4,000,000 บาท (-ส่ีล้านบาทถ้วน-) 
 

9. การติดตามประเมินผล 
 9.1 จ านวนผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมายทั้งหมด 
 9.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิทยากรและเครือข่ายที่ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง

การจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
 10.2 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดท าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
ประชาคมและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศในทุกมิติของการ
พัฒนาทั้งยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 
 
 
หมายเหตุ :  
 ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เจ้าภาพด าเนินงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
เช่น จัดหาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์และหนังสือประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งจัดหาสถานที่
ประชุมฝึกอบรม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ต่อการฝึกอบรม   และค่าเช่าที่พักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน 3 วัน (วันที่ 27-29 สิงหาคม ๒๕๖๑)  
 ๒. ส่วนค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป-กลับ) ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกจ่าย
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือ/ค าสั่งอนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการแนบประกอบการสมัครด้วย 
 



 

 

ก าหนดการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 

ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
ระหว่างวันที่ ๒7-30 สิงหาคม ๒๕61 

ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท  อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ 
……………………………………………… 

วันจันทร์ที่ ๒7 สิงหาคม 2561 
 เวลา ๑๓.๐๐–๑5.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัว 
 เวลา ๑5.0๐–๑๗.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “เครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการ 
                                                 ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 ขอบเขตเนื้อหา 

- ความเป็นมาและความส าคัญของเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- วัตถุประสงค์ของเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป้าหมายของเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ผลของการมีเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เวลา ๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๘.๐๐–๒๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง  

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 ขอบเขตเนื้อหา 

- แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผน
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 

- แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผน
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

- แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผน
และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ 

วันอังคารที่ ๒8 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.๐๐–08.๓๐ น.       กล่าวต้อนรับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือผู้แทน                           

       โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หรือผู้แทน 
 เวลา 08.3๐–09.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ 
  หัวข้อเรื่อง “นโยบายการบรหิารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

  โดย : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน  
  กล่าวรายงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

 เวลา ๐9.3๐–๑๒.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “การจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 

/ขอบเขตเนื้อหา… 
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 ขอบเขตเนื้อหา 
 การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีทิศทาง และน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

- การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ

ของสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

- การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

 
เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 ขอบเขตเนื้อหา 

- วางแผนในการฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 

- เก็บรวมรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา 

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การจัดท ายทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 
 
 

/เวลา... 
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 เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. อภิปราย หัวข้อเรื่อง “บทบาทของส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกองวิชาการ และแผนงานของเทศบาลนคร/เทศบาล
เมืองหลักของจังหวัดในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด”  

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 ขอบเขตเนื้อหา 
- บทบาทของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในการส่งเสริมในการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
- บทบาทของกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
- บทบาทของกองวิชาการและแผนงานของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองหลักของจังหวัดในการสนับสนุน 

การจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

วันพุธที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕61 
 เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
เวลา ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา(ต่อ) 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 เวลา ๑๕.๐๐–๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา(ต่อ) 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
เวลา ๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 

 เวลา ๑๘.๐๐– ๒๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิเป็นกรณีศึกษา(ต่อ) 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 

 
/วันที่... 



 

 

 
 

-4- 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 
 เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 ขอบเขตเนื้อหา 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ

สถานศกึษา 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
(ต่อ) 

  โดย : วิทยากร สถ และวิทยากรภายนอก 
 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สรุปผลการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร 

 
 
หมายเหตุ ๑. ก าหนดการฝึกอบรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม : ช่วงเช้าเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  
และช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
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