ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562
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จ. สมุทรสงคราม 75000
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เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด
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ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
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สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๑
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต ๒
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด
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- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
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- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิศทางการพัฒ นาภาคที่ สอดคลอ งกั บ ทิศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม 2560 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบู รณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทาน และผอ.กลุมนโยบายและแผน , ผอ.กลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ ดังกลาว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ
โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลีย บนที ตํ า บลอั ม พวา อํ า เภออั มพวา จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม สํ า นั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตลอดการประชุม สําหรับคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการขอความกรุณาเบิกจากตนสังกัด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด
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- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานหอการคาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
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และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด
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- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด
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/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน นายวชิระ อาจเอื้อม
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน นายประภัสสร อินทรประเสริฐ
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน นายบุญลือ คชเสนีย
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ สาคเรศภักดีรักษ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
ศึกษาธิการภาค 5

กลุมยุทธศาสตรการศึกษา
โทร. 0-3471-0561 , โทรสาร 0-3471-0562

ที่ ศธ 0242/172

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ อ. เมืองฯ
จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน นายประเทือง ทรัพยเกิด
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด

/ ทั้งนี้ ...

- 2 ทั้งนี้ ขอความรวมมือส งแบบตอบรับ การเขาประชุมฯ ภายในวัน ที่ 20 มิถุ นายน 2561
ทางโทรสารหมายเลข 034 – 710562 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมการประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ
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นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่แทน
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สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
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จ. สมุทรสงคราม 75000
18 มิถุนายน 2561

เรื่อง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลุมจังหวัด รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค” ประจําปงบประมาณ 2561

เรียน นายอราม เสือเดช
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการประชุมฯ
จํานวน 1 ฉบับ
2) แบบตอบรับเขารับการประชุม
จํานวน 1 ฉบับ
3) เอกสารประกอบการประชุม ดาวนโหลดไดที่ www.reo5.go.th
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จํานวน 1 ชุด
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษา
ระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดประชุมเพื่อสราง
ความเขาใจในทิ ศทางการพั ฒ นาภาคที่สอดคลอ งกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่ อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผู เข ารวมประชุม ประกอบดว ย หั ว หน าหน วยงาน เจ าหน าที่ และ
ผูเกี่ยวของ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และได
แตงตั้งคณะกรรมการฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด
รางแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับ ภาค เมื่อ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ภาลั ยรีสอรท จังหวัด
สมุทรสงคราม แลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากลุมจังหวัด แผนบูรณา
การดานการศึกษาระดับภาค มี ความเชื่อมโยงอัน นําไปสูการพัฒ นาการศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน
สงเสริมใหบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่ ไดรวมรับรูและเขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายหลักในทิศทางเดียวกัน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 จึงขอเชิญทานหรือผูแทนเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ
ดั ง กล า ว ในวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ณ โรงแรมชู ชั ย บุ รีศ รี อั ม พวา ถนนเลี ย บนที ตํ า บลอั ม พวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบคาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่มตลอดการประชุม สํ าหรับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการขอความกรุณ าเบิ กจากตนสังกั ด
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