
 
 
 
 
 

 

ที่  ศธ ๐๔๐๑๑/๓๘๓                                             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
                                         กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐  

        ๙  สิงหำคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑.  ก ำหนดกำรประชุม                                                               จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๒. แบบตอบรับร่วมประชุม                                                         จ ำนวน ๑ ฉบับ  
๓. แผนที่โรงแรม                                                                     จ ำนวน ๑ ฉบับ 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดจัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่ำงวันที่ ๓๐ สิงหำคม  - ๑ กันยำยน  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท 
ถนนวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำทุกเขต เข้ำร่วมประชุมในระหว่ำงวันที่  
๓๐ สิงหำคม  - ๑ กันยำยน  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท ถนนวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร      
โดยขอให้เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงจำกต้นสังกัดส ำหรับค่ำอำหำร ค่ำที่พักระหว่ำงกำรประชุม          
ให้เบิกจ่ำยจำกส่วนกลำง ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมกรอกแบบตอบรับผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร(http://www.psdg-obec.go.th) ภำยในวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และแจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรไปรำชกำรตำมก ำหนดต่อไป 

                  ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                       
 
 
 
 

 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๕  
โทรสำร  ๐ ๒๒๘๐ ๕๔๙๙, ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๑๘ 
 

ด่วนทีสุ่ด 



 
ก ำหนดกำร 

ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
         ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันที่ ๓๐สิงหำคม –๑ กันยำยน ๒๕๕๙ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหำนคร 
*************** 

 
วันที่ ๓๐ สิงหำคม๒๕๕๙ 

 
วันที่ ๓๑ สิงหำคม๒๕๕๙ 

วันที่ ๑ กันยำยน๒๕๕๙ 
 

 
หมำยเหตุ:  -  พักรับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ  ๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕ น.  และเวลำ ๑๔.๓๐- ๑๔.๔๕ น.  
                     - รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. และอำหำรเย็น เวลำ ๑๗.๓๐ -๑๘.๐๐ น. 

(ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม) 

เวลำ ๑๕.๐๐–๑๗.๐๐น. : ผู้เข้ำร่วมประชุมลงทะเบียน - รับเอกสำร 
เวลำ ๑๘.๐๐–๒๑.๐๐น. : 

: 
ประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผนและจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำน 
ศึกษำเอกสำร /ช้ีแจงวัตถุประสงค ์

เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐น. : พิธีเปิด และมอบนโยบำย 
“แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน” 
(มิต ิ: ด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร และระบบบริหำรจดักำร ของ สพฐ. ปี ๒๕๖๐) 
โดย  เลขำธิกำร กพฐ.เป็นประธำน 

เวลำ ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐น.  บรรยำยพิเศษ “เทคนิคและวิธีกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กรให้เปน็เลิศ” 
โดย นำงสำวทัศนีย์ดุสิตสิทธิรัตน์ อดีตรองเลขำธิกำรส ำนักงำน ก.พ.ร. 

เวลำ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐น.  บรรยำยพิเศษ “กำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ” 
โดย นำยสันติสุข ภูมสิุทธินนัท์ผอ.กพร. 

เวลำ ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐น. : ทบทวน ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนนิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรในช่วงที่ผ่ำนมำ 
และซักซ้อมกำรรำยงำนผลตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) และกำรรำยงำน
ผลตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร (ARS) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ 
เดือน และแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดย  ผอ.กพร. และคณะ 

เวลำ ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  : - แบ่งกลุ่มอภิปรำย ระดมควำมเห็น เพื่อวิเครำะห์บทบำทหนำ้ที่ และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

- แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ยกย่องเชิดชูเกยีรตผิู้ปฏิบตัิงำนดีเด่นปี ๒๕๕๙ 
โดย คณะวิทยำกร 

เวลำ ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐น. : แบ่งกลุ่มอภิปรำยกำรประชุมปฏิบตัิกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏบิัติรำชกำรของ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และน ำเสนอผลกำรประชุม ปญัหำ/ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข 
โดย คณะวิทยำกร 

เวลำ ๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐น. : รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐- ๑๖.๓๐น. : คณะท ำงำนสรุป ประมวลผลกำรประชุม และจัดท ำรำยงำน 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑ 



 
 
 
 
 

แบบตอบรับกำรประชุม 
ปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ สิงหำคม  - ๑ กันยำยน  ๒๕๕๙  

ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท ถนนวงศ์สว่ำง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 
********************************************************************************* 
 
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................... นำมสกุล...................................................... 
ต ำแหน่ง................................................................... ..................................................................................... 
หน่วยงำน ............................................................................................................................................... ....... 
โทรศัพท์……………………………….…….……………………     โทรสำร………………………………………………………….. 
 
     สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
     ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 
 
 
หมำยเหตุ  ให้กรอกแบบตอบรับผ่ำนเว็บไซต์กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร( http://www.psdg-obec.go.th )   
                ภำยในวันที่ ๑๕  สิงหำคม ๒๕๕๙ หำกมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำติดต่อ 
               นำงสำวพรพรรณ ศศิวงศโ์ทร.๐๒-๒๘๘ ๕๘๗๕,๐๘๙ ๔๙๒ ๒๕๓๓  
                 นำยประสิทธิ์ ท ำกันหำ โทร.๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๕,๐๘๓ ๘๐๐ ๓๘๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๒ 



แผนที่ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท   
ถนนวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๓ 


