














 
ที่ ศธ ๐๔๒๕๙/ว๒๘๗๖                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
                      ถ. เลี่ยงเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
                                                                        
             ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
เรื่อง  ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี  ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่   

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการ  จ านวน  ๑  ชุด 
  

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จะด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
เพ่ือให้การด าเนินงานในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ 12-14  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงใคร่ขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์  เสนอแนะข้อมูล ทิศทางการพัฒนาและจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ป ี

ระหว่างวันที่  1๒-14  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                    ขอแสดงความนับถือ 

          
                                                                   ( นางศิริญา  ถาวร ) 
                                         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒๑๘๕ , ๐๙ ๔๓๘๕ ๑๑๕๑ ( ธเนศ ) 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๒๒๑๘๖ ต่อ ๑๐๙   
 



เวลา 08.30 - 10.30 12.00- 1๘.00-

วันที่ 13.00 19.00

พิธีเปิด อภิปราย แนวทางการด าเนินงาน อภิปราย แนวทางการด าเนินงาน คณะท างานร่วมอภิปราย  คณะท างานร่วมอภิปราย 
ยุทธศาสตร์ สพม.29 ๑.อธกิารบดีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 4.แรงงานจังหวดัอุบลราชธานี ระดมความคิดเห็น วเิคราะห์ ระดมความคิดเห็น วเิคราะห์

( นายพิทยา  ไชยมงคล ) ๒.อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎุอุบลราชธานี ๕.ประธานหอการค้าจังหวดัอุบลราชธานี ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ผอ.สพม.29 ๓.ประธานฯอาชีวศึกษาจังหวดัอุบลราชธานี ๖.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัอุบลราชธานี ของ สพม.29 ของ สพม.29

กล่าวรายงาน ประธานคณะท างานเปิดการประชุม ด าเนินการประชุมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ แบ่งกลุ่มตามประเด็น แบ่งกลุ่มตามประเด็น
ทิศทางยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ และด าเนินการประชุม 5 ปี สพม.29 หัวข้อร่างแผนยุทธศาสตร์ หัวข้อร่างแผนยุทธศาสตร์

สพฐ. 5 ปี จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  สพม.29 ( รศ.เอกชัย กีสุ่ขพันธ ์) 5 ปี สพม.29 5 ปี สพม.29
(วา่ที ่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา) ( รศ.เอกชัย กีสุ่ขพันธ ์) กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุด้านการบริหาร

ผอ.สนผ.สพฐ. กรรมการผู้ทรงคุณวฒิุด้านการบริหาร การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

น าเสนอ พิจารณาร่วมกัน
สรุปผลและปิดการประชุม

หมายเหตุ

10.30-10.45 รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั
14.30-14.45 รับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
1๘.00-1๙.00 รับประทานอาหารเย็น

รศ. เอกชัย  กีสุขพันธ ์ เป็นวทิยากรด าเนินการประชุมระหวา่งวนัที ่๑๓ -๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตารางการประชมุสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี สพม.29 แบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี สพม.29

 

ตารางประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร ์5 ปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

12 ม.ิย. 2561.

1๙.00 - 21.001๕.๑5 - 1๘.00
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14 ม.ิย. 2561.

13 ม.ิย. 2561.

08.00-08.30 10.45 - 12.00 13.00 - 1๕.๑๕

ลงทะเบียน 
รับเอกสาร 




