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๑ กระบี่ อบจ.กระบี่ นางสาวอภรดี เบด็เสร็จ หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๒ กระบี่ ทม.กระบี่ นายเกือ้กูล กุลชุมภู ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓ กระบี่ ทม.กระบี่ นางจิรัญญา หง้าฝา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๔ กระบี่ ทม.กระบี่ นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๕ กระบี่ ทต.กระบี่น้อย นางโสรยา เจริญนิธิธาดา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๖ กระบี่ ทต.กระบี่น้อย นางพมิพป์ระไพ  ดําหาย ครู
๗ กระบี่ ทต.กระบี่น้อย นายไชยยศ  กัณหกล ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๘ กระบี่ ทต.เขาพนม นางสาวณัฐพชัธ์ จันทร์ทพิย์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๙ กระบี่ ทต.คลองทอ่มใต้ นายชํานาญ เรืองมาก ผู้อํานวยการสถานศึกษา

๑๐ กระบี่ ทต.คลองพนพฒันา นางโสภสิ การแข็ง หวัหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๑๑ กระบี่ อบต.โคกยาง นายธนพงศ์ พฤฒิภสัสร ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๒ กระบี่ อบต.คลองเขม้า นายอ่าหลี คลองยวน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๓ กระบี่ อบต.คลองหนิ นางสุกัญญา สังหลัง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๔ กระบี่ อบต.เหนือคลอง นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๕ กระบี่ อบต.บา้นกลาง นางสาวปยินุช บตุรปอด ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๖ กระบี่ อบต.ไสไทย นางสาวสุกัญญา แก้วเถือ่น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑๗ กระบี่ อบต.ไสไทย นายคํานึง รุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๘ กระบี่ อบต.ไสไทย นายสมเกียรติ รัตนะรัต ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๙ กระบี่ อบต.อ่าวนาง นางกัญญา บตุรแผ้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๐ กระบี่ อบต.อ่าวนาง นายกฤษณ์ โชติมุข ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑ กระบี่ อบต.อ่าวลึกน้อย นางสาวสุจิตรา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษา
๒๒ กระบี่ อบต.หว้ยยูง นางโสพศิ นบนอบ นักวิชาการศึกษา
๒๓ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นางกรรณิการ์  บญุวิเทยีน ครู
๒๔ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นายชัยวัฒน์ ภคูรองตา นักวิชาการศึกษา
๒๕ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นายมานิตย์ เหล่ือมกุมมาร ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๖ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นางพชัรินทร์ พมิพะจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๗ กาฬสินธุ์ ทต.เหล่าใหญ่      นางพชิญาพร  ศรีหล่ิง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๒๘ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นางรัศมี พลเทยีน นักวิชาการศึกษา
๒๙ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นางลักขณา  คันธสม รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓๐ กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์ นางอรัญญา  พฒุทอง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓๑ กําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร นางจริญญา หมวกแก้ว หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๓๒ กําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร นายสมศักด์ิ นาคนาม ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓๓ กําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู
๓๔ กําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร นายสมเกียรติ มาลา ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓๕ กําแพงเพชร ทม.กําแพงเพชร สิบเอกอนุสรณ์ คํามี นักวิชาการศึกษา
๓๖ กําแพงเพชร อบต.คุยบา้นโอง นางสาวสุวพชัร์ ลลิตสุธีจรัส ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๓๗ กําแพงเพชร อบต.บงึสามัคคี นายพรสวรรค์ วรสิงห์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๓๘ ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นางสาวเพชรวราภรณ์ พมิพศ์รี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๓๙ ขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น นายกันต์พงษ์ อิม่จิตจรัส รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๔๐ ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางกุสุมาลย์  สมศักด์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๔๑ ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางนภกช สาคร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๔๒ ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางเนื่องนิตย์ พาลี ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๔๓ ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางบญุยนุช  บญุปญัญาวัฏ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๔๔ ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น นางรุจิรา  สะเดา ครู

หมายเหตุ

บญัชีรายชือ่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองชัยภมูิ จังหวัดชัยภมูิ
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ล าดับ จังหวัด อปท. ชือ่-สกุล ต าแหน่ง

by : monsawan_dla แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๕๘๘ ลงวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
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หมายเหตุล าดับ จังหวัด อปท. ชือ่-สกุล ต าแหน่ง

๑๔๑ เชียงใหม่ อบต.หว้ยแก้ว นางนิสา ทาเติง ครู
๑๔๒ ตรัง อบต.ช่อง นางสาวอรอําไพ โออิน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
๑๔๓ ตรัง อบต.บางดี นางอาทติยา ชูเมือง นักวิชาการศึกษา
๑๔๔ ตาก ทม.ตาก นางสาวณัฐฐิรา กองจิว นักวิชาการศึกษา
๑๔๕ ตาก ทม.ตาก นางสาวสุพจนีย์ พดัจาด ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๔๖ ตาก ทม.ตาก นายศุภชัย ไพโรจน์พริิยะกุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๔๗ ตาก ทต.ทุ่งหลวง นางสาวเสาวนีย์ อุดด้วง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๔๘ ตาก อบต.เชียงทอง นางสาวธัญญา หล้าหาญ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๔๙ ตาก อบต.พระธาตุผาแดง นายนักรบ เดชเดชะ ครู
๑๕๐ นครนายก ทม.นครนายก นางชนันรัตน์  วิจิตรโท รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๕๑ นครนายก ทม.นครนายก นางสาวจรัสพร สุราลัย ครู
๑๕๒ นครนายก ทม.นครนายก นางสาววันดี พวยอ้วน ครู
๑๕๓ นครนายก ทม.นครนายก นางสุมาลี รอดเกตุกุล ครู
๑๕๔ นครปฐม ทน.นครปฐม นางสาวขวัญตา เจริญศรี รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๕๕ นครปฐม ทน.นครปฐม ว่าที่ร้อยตรีทวีศักด์ิ สาแก้ว ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๕๖ นครปฐม ทม.สามพราน นายคุณากร ศิลาประเสริฐ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๕๗ นครปฐม อบต.รางพกิุล นายชลทติย์ สินตา ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๕๘ นครพนม อบจ.นครพนม นางสุวดี อุดมมา นักวิชาการศึกษา 
๑๕๙ นครพนม อบต.คําพี้ สิบเอกวีระยุทธ์ ตระกูลศรสูรย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
๑๖๐ นครพนม อบต.หนองแวง นายไผทพฒัน์  มีบาง รองปลัด อบต. 
๑๖๑ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางกุลธิดา นามวงศา ครู
๑๖๒ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางจีรนันท์ บญุประจํา ครู
๑๖๓ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นางณัฐชยา นรินทร์นอก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
๑๖๔ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายกันต์พงษ์ อิม่จิตรจรัส ครู
๑๖๕ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๖๖ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายธนาพร ศิริมั่น ครู
๑๖๗ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายธัญกิตต์ิ พวงสวัสด์ิ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๖๘ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายนิพฐิพนธ์ มหทัธนบญุนพ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
๑๖๙ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา นายมเหสักข์ เสนไสย ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๗๐ นครราชสีมา อบจ.นครราชสีมา  นางนัทภา วรรณประพนัธ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๗๑ นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา นางสาวนันทากร คัมภร์ีพงศ์ ศึกษานิเทศก์
๑๗๒ นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา  นางสัมฤทธิ์ ยศยิง่ยง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๗๓ นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา  นางสาวปยิภรณ์ หาญอนุสรณ์ นักวิชาการศึกษา
๑๗๔ นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา  นางโสภกิา คงเจริญ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๗๕ นครราชสีมา อบต.ช่อระกา นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร นักวิชาการศึกษา
๑๗๖ นครราชสีมา อบต.ทุ่งอรุณ นายวัฒนกรณ์ จันทร์ศิริ นักวิชาการศึกษา
๑๗๗ นครราชสีมา อบต.ศรีสุข นางสายธาร การนอก นักวิชาการศึกษา
๑๗๘ นครราชสีมา อบต.ศรีสุข นางสาวกาญจนา ภจูอมจิตร รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๗๙ นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวประภาศรี คํานวณจิต ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๘๐ นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวเรวดี มีซ้าย จพง.การเงินและบญัชี
๑๘๑ นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตภาคีกุล ศึกษานิเทศก์
๑๘๒ นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง ดร.ปลัินธร คงจุย้ ครู
๑๘๓ นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง นางพมิพา พฒัน์ศรีเรือง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๘๔ นครศรีธรรมราช ทม.ทุ่งสง นายโชคดี อิว้วังโส ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๘๕ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง นางณัชชา ขนาบศักด์ิ ครู
๑๘๖ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง นางลําใย แก้วเก้า ครู
๑๘๗ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง นายพชัรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๘๘ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง นายอะดล ยกย่อง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
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๑๘๙ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู นายนพดล รามณรงค์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
๑๙๐ นครศรีธรรมราช ทม.ปากพนู นายนิรันดร์ อาทรกิจ ครู
๑๙๑ นครศรีธรรมราช ทต.ทุ่งใส นางสาวมัลลิกา รุ่งคลัง ครู
๑๙๒ นครศรีธรรมราช ทต.ทุ่งใส นางสาวศิรินทพิย์ เล่าเฉีย้น ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๙๓ นครศรีธรรมราช ทต.ทุ่งใส นางอรชร โปดํา ครู
๑๙๔ นครศรีธรรมราช ทต.ปากน้ําฉวาง นางชุลีภรณ์ บญุมา นักวิชาการศึกษา
๑๙๕ นครศรีธรรมราช ทต.สิชล นางสาวอนัญพร อาจหาญ นักบริหารงานศึกษา
๑๙๖ นครศรีธรรมราช อบต.ขนาบนาค นายอนุรักษ์ สุขศรีแก้ว รองปลัด อบต.
๑๙๗ นครศรีธรรมราช อบต.ขอนหาด นางบญุยิน เพชร์ทองบญุ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๑๙๘ นครศรีธรรมราช อบต.ขอนหาด นางปราณี เพช็รคง ครู
๑๙๙ นครศรีธรรมราช อบต.ขอนหาด นายสันติ พรหมเพรา ครู
๒๐๐ นครศรีธรรมราช อบต.เขาแก้ว นางเรวดี เผ่ือนนาค ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๒๐๑ นครศรีธรรมราช อบต.ควนพงั นางสาวนุชนาฎ เพชรทองเรือง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๒๐๒ นครศรีธรรมราช อบต.บางขัน นายสง่า ปรีชา ปลัด อบต.
๒๐๓ นครศรีธรรมราช อบต.เสาธง นางสาวฐานิตา สุตระ นักวิชาการศึกษา
๒๐๔ นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ นายอภรัิกษ ์ อุน่ใจ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๐๕ นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ นางสาวทศันีย์ โชติกเจริญสุข หวัหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒๐๖ นครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ พนัจ่าเอกสาคร บญุประจันทร์ หวัหน้าฝ่ายบา้นพกัคนชรา
๒๐๗ นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ นางสาวอารียา วันจันทร์ ศึกษานิเทศก์
๒๐๘ นครสวรรค์ ทน.นครสวรรค์ นายสุทธิวัชร์ ทบัเจริญ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๐๙ นครสวรรค์ อบต.นิคมเขาบอ่แก้ว นายอมฤต แย้มกมล นักวิชาการศึกษา
๒๑๐ นครสวรรค์ อบต.แม่วงก์ นางสาวเฟื่องลดา สุยะนา นักวิชาการศึกษา
๒๑๑ นนทบรีุ อบจ.นนทบรีุ นางปวีณา ชตาสิงห รก.ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑๒ นนทบรีุ อบจ.นนทบรีุ นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก รก.ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑๓ นนทบรีุ ทน.นนทบรีุ นางสุทธาทพิย์ เมืองสุข ศึกษานิเทศก์
๒๑๔ นนทบรีุ ทน.นนทบรีุ นายเงิน     เรืองสง่า ครู
๒๑๕ นนทบรีุ ทน.นนทบรีุ นายเสฐียรพงษ ์ เทยีนทอง หน.ฝ่ายแผนงานและประมาณ
๒๑๖ นนทบรีุ ทน.ปากเกร็ด ดร.ธวัชชัย กรรณิการ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑๗ นนทบรีุ ทน.ปากเกร็ด นายภริูวัฒน์   ทองยศ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑๘ นนทบรีุ ทต.ไทรม้า นางสาวสริตาภร สุวรรณดี ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๑๙ นนทบรีุ ทต.ปลายบาง นายธีรวัฒน์ สมเพาะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๒๐ นราธิวาส ทม.นราธิวาส        นางอันน์ญธร เวชรักษา ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา
๒๒๑ นราธิวาส ทม.สุไหงโกลก นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๒๒ นราธิวาส ทต.ตันหยงมัส นางกรรธิมา ศรีรุ่งเรือง หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๒๒๓ นราธิวาส ทต.ปาเสมัส นางสาวปาณนาถ เล็กสุภาพ ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๒๒๔ บงึกาฬ ทต.ศรีวิไล นางนนทนัดดา ค้ึมยะราช ผู้อํานวยการกองการศึกษา
๒๒๕ บงึกาฬ ทต.วิศิษฐ์ นางสาววนิดา เกษางาม ผอ.กองแผนและงบประมาณ
๒๒๖ บงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ นางสาววรินทร โคตรพฒัน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
๒๒๗ บรีุรัมย์ อบจ.บรีุรัมย์ นางสาวตรีธารทพิย์ เนาไธสงค์ ครู
๒๒๘ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ ดร.เสาวลักษณ์ กมลศิลป์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๒๙ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางชุตินันท์ รัตนทพิย์ ครู
๒๓๐ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางภคพร ไทยเพช็ร์ นักสันทนาการ
๒๓๑ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางริญญาภสัร์ เบน ครู
๒๓๒ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางสาวเก้า นิวารัมย์ ครู
๒๓๓ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางสาวธรรชณก ชั้นพภิพ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๒๓๔ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางสาวนิ่มนวล เถลิงรัมย์ ครู
๒๓๕ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นางสาวอรุณี นาคงาน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
๒๓๖ บรีุรัมย์ ทม.บรีุรัมย์ นายพงศ์วัฒน์ อินมะณี เจ้าพนักงานธุรการ
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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... 
 

 



 

 

-๓- 
 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... 
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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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