


ก ำหนดกำร 
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำที่จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำดีเด่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระหว่ำงวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมอเล็กซำนเดอร์ ถนนรำมค ำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 

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

วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/รายงานตัว/รับเอกสาร 
 

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงาน “คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น” 

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ล้อมวงเล่า “ประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ตามภารกิจของหน่วยงาน” โดย ผอ.กศ. และคณะ 

 

วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Check in “สแกนกาย” โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด/มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (อสถ./ผู้แทน) 
 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. อภิปราย “แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
โดย ผอ.กศ. และคณะ 

 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย “แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น” โดย ผอ.กศ. และคณะ 

 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อภิปราย “ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาทีจ่ัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น”  

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “คัดเลือกแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ)” โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากจิกรรม “คัดเลือกแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ)” (ต่อ) โดย ผอ.กศ. และคณะ 

 

/ วันที่ ... 



-๒- 
 
วันที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Check in “สแกนกาย” โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “คัดเลือกแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/
วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     
 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “คัดเลือกแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/
วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ต่อ)  

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
 

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “คัดเลือกแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาของสถานศึกษา 
(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

วันที ่๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Check in “สแกนกาย” โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม “คัดเลือกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 
(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

 โดย ผอ.กศ. และคณะ 
 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน     
 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. อภิปราย “สรุปผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ที่จัดท าแผนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ต่อไป” โดย ผอ.กศ. และคณะ 

 

 
หมำยเหตุ ๑. ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. 
 ๓. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  
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บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศึกษาท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

**************************************

ท่ี จังหวัด สังกัดหน่วยงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

๑ กระบ่ี เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ นายช านาญ เรืองมาก ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๒ กระบ่ี เทศบาลเมืองกระบ่ี      นายวิรัตน์ จุติประภาค ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๓ กระบ่ี องค์การบริหารส่วนต าบลไสไทย นายสมเกียรติ รัตนะรัต ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔ กระบ่ี องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง นางกัญญา  บุตรแผ้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕ กระบ่ี องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง นายกฤษณ์ โชติมุข ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๖ กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นางรัศมี พลเทียน นักวิชาการศึกษา

๗ กาฬสินธ์ุ เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ นายมานิต เหล่ือมกุมมาร ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๘ ก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามัคคี นายพรสวรรค์ วรสิงห์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙ ก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร สิบเอกอนุสรณ์ ค ามี นักวิชาการศึกษา

๑๐ ก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู

๑๑ ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นางนภกช สาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

๑๒ ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๓ ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นางรุจิรา สะเดา ครู

๑๔ ขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา นางเสาวนิตย์ ดาบด้ามแก้ว นักวิชาการศึกษา

๑๕ ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สิบเอกกานต์ สนธ์ิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๖ ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายพนมไพร ค าขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๗ ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๘ ชัยนาท เทศบาลต าบลห้วยกรด นางสาวชลธิชา สุขโก หัวหน้าส านักปลัด

๑๙ ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๒๐ ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นางสไบแพร ยงเพชร ครู

๒๑ เชียงราย เทศบาลต าบลเวียงสรวย นายกิตติศัพท์ ใจทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๒๒ เชียงราย เทศบาลต าบลป่าก่อด า นางวาสนา นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๒๓ เชียงใหม่ เทศบาลต าบลหางดง นางสาวเพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๒๔ เชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ นางอัญชลี ทองค า หัวหน้าส านักปลัด

๒๕ ตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา นายกรีธา บาหลัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๖ ตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง นางสาวอรอ าไพ โออิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๗ ตาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นางรัตนา เพ็ชร์ทูลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๒๘ ตาก เทศบาลเมืองตาก นางสาวสุพจนีย์ พัดจาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๒๙ ตาก องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง นางสาวธัญญา หล้าหาญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓๐ นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก นางชนันรัตน์ วิจิตรโท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๓๑ นครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางบังอร ทีฆะบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๓๒ นครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางสุวดี อุดมมา นักวิชาการศึกษา

๓๓ นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายนิพิฐพนธ์ มหัทธนบุญนพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓๔ นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา นางสาวปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์ นักวิชาการศึกษา

๓๕ นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา นางโสภิกา คงเจริญ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๓๖ นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตย์ภาคีกุล ศึกษานิเทศก์

๓๗ นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นางสาวประภาศรี ค านวณจิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา
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ท่ี จังหวัด สังกัดหน่วยงาน ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

๓๘ นครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลสิชล นางสาวอนัญพร อาจหาญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

๓๙ นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง นางสาวฐานิตา สุตระ นักวิชาการศึกษา

๔๐ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พันจ่าเอกสุธาพิพัฒน์ บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบ้านพักคนชรา

๔๑ นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๔๒ นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด นายภูริวัฒน์ ทองยศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๔๓ นนทบุรี เทศบาลต าบลปลายบาง นายธีรวัฒน์ สมเพาะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๔๔ นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส นางอันน์ญธร เวชรักษา ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา

๔๕ นราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๔๖ นราธิวาส เทศบาลต าบลตันหยงมัส นางกรรธิมา ศรีรุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

๔๗ นราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี นายมะกะตา เจ๊ะแล นักบริหารการศึกษา

๔๘ น่าน เทศบาลเมืองน่าน นายวินัย สุปินะ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

๔๙ บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางเสาวลักษณ์ กมลศิลป์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕๐ บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางสาวเก้า นิวารัมย์ ครู

๕๑ บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองเต็ง นางศุภิสรา จองมี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๕๒ บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลกระสัง นายทองหล่อ ปักเคระเต หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๕๓ ปทุมธานี เทศบาลต าบลบางกะดี นางสุพัตรา เล็กศรีสมพงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕๔ ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นางสาล่ี เชิดชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕๕ ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี นางสุชีรา หงษ์เจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕๖ ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายญตินันท์ แก้วงาม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๕๗ ปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบานา นายฮาริช์ กาซอร์ หัวหน้าส านักปลัด

๕๘ พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อ านวยการส านักการศึกษา

๕๙ พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลสามกอ นายด ารงค์ เหมือนประสาท ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๖๐ พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลบางนมโค นายปัญญา ประเสริฐศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๖๑ พระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลท่าเรือ นางสาวสิริกร สืบสงัด ครู

๖๒ พะเยา เทศบาลต าบลเวียง นางสาวรพีพรรณ์ เมืองมูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๖๓ พะเยา องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง เรือโทยรรยง นามจิต หัวหน้าส านักปลัด

๖๔ พังงา เทศบาลเมืองพังงา นางอ าไพ ชูปาน นักวิชาการศึกษา

๖๕ พัทลุง เทศบาลต าบลจองถนน นางวราภรณ์ เดชสงคราม ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๖๖ พัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง นางเพ็ญลักษณ์ หล าปูเต๊ะ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๗ พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร นางนิภา อมรางกูร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

๖๘ เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย นางจริยา นาคะเวช ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖๙ เพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ว่าท่ีร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม รองปลัดเทศบาล

๗๐ เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลนาง่ัว นางเปรมยุดา การก่ิงไพร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๗๑ เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภูน  าหยด นางอัญชลี วรรณา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗๒ แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๗๓ ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๗๔ มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นางเครือมาศ ชินกร ศึกษานิเทศก์

๗๕ มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม นางนิภาพร กุลมาตย์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

๗๖ ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร นายพูนศักด์ิ วิเศษแก้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๗๗ ยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน นางอุษารัตน์ สาบา ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗๘ ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางกรรณิการ์ วงศ์โยธา นักวิชาการศึกษา

๗๙ ร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลเชียงใหม่ นางวรรณภา พุดสี ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๘๐ ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง นายด ารงพันธ์ เพชรคง นักวิชาการศึกษา
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๘๑ ระยอง เทศบาลต าบลพลา จ่าเอกราชัน วงค์ชารี นักวิชาการศึกษา

๘๒ ระยอง เทศบาลต าบลชากบก นางสาวกรกานต์ พฤกษ์เสถียร นักวิชาการศึกษา

๘๓ ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี นางสาวรสริน กิจพร้อมผล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๘๔ ล าปาง เทศบาลต าบลป่าตันนาครัว นางเตือนตรา แสนผล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๘๕ ล าพูน เทศบาลต าบลอุโมงค์ นางจุฑามาศ หวลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘๖ ล าพูน เทศบาลต าบลบ้านธิ นายยอด มหาไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๘๗ สงขลา เทศบาลนครสงขลา นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน

๘๘ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ นายณรงค์ รัฐภูมิภักด์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๘๙ สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร นายสุชาติ วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๙๐ สงขลา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ นางวรัญญา เฟ่ืองฟูขจร ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๙๑ สงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธ์ุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา

๙๒ สงขลา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชิง นางลลนา นิเด ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙๓ สตูล เทศบาลเมืองสตูล นางสาวชัญญา เอ้งฉ้วน นักวิชาการศึกษา

๙๔ สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ นางกัญญา  มีนายน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๙๕ สมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ นางประภาพันธ์ สินเจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙๖ สมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

๙๗ สมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวปวีณา รอดดารา นักจัดการงานท่ัวไป

๙๘ สมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย นายวิโรจน์ สุรสาคร ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๙๙ สุราษฏร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสัก นางวันเพ็ญ จันทรชิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๐๐ สุราษฏร์ธานี เทศบาลต าบลขุนทะเล นายกันตภณ เรืองเดช ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

๑๐๑ สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข นางพราวพิรุณ ยาจิตต์ หัวหน้าส านักปลัด

๑๐๒ หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย นางสาวจริยา เครือทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๐๓ หนองคาย เทศบาลเมืองท่าบ่อ นางรัตติยา ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๐๔ อ่างทอง เทศบาลต าบลม่วงเตี ย นางอุบลรัตน์ แสวงผล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

๑๐๕ อ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง นายชวดล ทองเดือน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๐๖ อ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ นางสุภาวดี มงคลการ ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ

๑๐๗ อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าท่ีร้อยตรีณฏฐดลป์ แสงนาค นักวิชาการศึกษา

๑๐๘ อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวบุญเพ่ิม สอนภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๐๙ อุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม ผู้อ านวยการสถานศึกษา

๑๑๐ อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ นายสุนทร ใหม่ยะ นักวิชาการศึกษา
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      (................................................) 
  ต าแหน่ง ............................................ 
  วันที่ .................................................. 
 

โปรดสง่แบบตอบรับก่อนวันลงทะเบียน/รับรายงานตัวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อย่างน้อย ๗ วันท าการ 

**สแกน QR code ด้านล่างเพือ่ส่งแบบตอบรับ** 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ/สอบถาม  โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๓, ๓๑๓, ๓๑๔ และ ๓๑๕ 

  0 2241 9000 ต่อ 5323, 5326   

ผู้ประสานงาน  :  ๑) นายมนสวรรค์   สบืศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น (ฝ.ผศ.) 

 ๒) นางนันทชกร   ทิพย์พิมานพร   เจา้พนักงานธุรการปฏบัิติงาน 
 ๓) นางสาวจุฑาลักษณ์   คุณวัชระกิจ พนักงานวเิคราะห์นโยบายและแผน  
 

กลุม่งานยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองสง่เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 




