กาหนดการการตรวจประเมินคณะที่ 1
(รศ.ธนพร ศรียากูล หัวหน้าคณะทางาน)
วันที่

เวลา
จังหวัดที่ลงประเมิน
05.00 - 08.00 คณะฯ เดินทางไปสนามบินดอนเมือง
09.30 - 11.00

22 พ.ย. 2564

23 พ.ย. 2564

24 พ.ย. 2564

13.00 - 14.30
14.30 - 17.00
17.00 - 19.30
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 19.00
09.00 - 10.30
10.30 - 12.00
13.00 - 14.30
16.30 - 18.00
07.00 - 11.00

26 พ.ย. 2564

13.00 - 14.30
14.30 - 18.00

คณะฯ เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศ
ยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ โดยเครื่องบิน
สายการบิน Air Asia
ตรวจประเมิน อบจ.ภูเก็ต
ตรวจประเมิน อบจ.กระบี่
เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจประเมิน อบจ.ชุมพร
ตรวจประเมิน อบจ.สุราษฎ์ธานี
ตรวจประเมิน อบจ.พัทลุง
ตรวจประเมิน อบจ.นครศรีธรรมราช
เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดสงขลา
ตรวจประเมิน อบจ.ปัตตานี
ตรวจประเมิน อบจ.สตูล
ตรวจประเมิน อบจ.สงขลา
คณะฯ เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ไปยัง
ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเครื่องบินสายการบิน
Thai Lion Air
คณะฯ เดินทางจากทาเนียบรัฐบาลไปจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจประเมิน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
คณะเดินทางกลับทาเนียบรัฐบาลโดยสวัสดิภาพ

ผู้ประสานงาน : 1. นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ฝ่ายเลขานุการฯ 06 2591 7122
2. นายพงษ์เทพ จันทรัคคะ คณะทางาน 08 9968 4948

ระยะทาง (กม.)

152

181

294

กาหนดการการตรวจประเมินคณะที่ 2
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย หัวหน้าคณะทางาน
วันที่
๑๙ พ.ย. 2564

20 พ.ย. 2564

21 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564
23 พ.ย. 2564
24 พ.ย. 2564

25 พ.ย. 2564

26 พ.ย. 2564

27 พ.ย. 2564
28 พ.ย. 2564

เวลา
09.30 - 12.00
13.00 - 16.00
16.00 - 18.00
09.30 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
09.00 - 11.30
13.00 - 15.00
15.00 - 18.30
09.30 - 12.00
13.00 - 14.30
14.30 - 17.00
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
09.00 - 11.30
13.00 - 15.00
15.00 - 16.30
09.30 - 12.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.30
09.30 - 12.00
13.00 - 14.30
14.30 - 16.30
16.30 - 18.00
09.30 - 12.00
13.00 - 18.00
09.30 - 12.00

จังหวัดที่ลงประเมิน
เดินทางจากทาเนียบรัฐบาลไปจังหวัดนครราชสีมา
ตรวจประเมิน อบจ.นครราชสีมา
เดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดชัยภูมิ
ตรวจประเมิน อบจ.ชัยภูมิ
เดินทางจากจังหวัดชัยภูมิไปจังหวัดขอนแก่น
ตรวจประเมิน อบจ.ขอนแก่น
เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปจังหวัดหนองบัวลาภู
ตรวจประเมิน อบจ.หนองบัวลาภู
เดินทางจากจังหวัดหนองบัวลาภูไปจังหวัดสกลนคร
ตรวจประเมิน อบจ.สกลนคร
เดินทางจากจังหวัดสกลนครไปจังหวัดนครพนม
ตรวจประเมิน อบจ.นครพนม
เดินทางจากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดมุกดาหาร
ตรวจประเมิน อบจ.มุกดาหาร
เดินทางจากจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจประเมิน อบจ.กาฬสินธุ์
เดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจประเมิน อบจ.มหาสารคาม
เดินทางจากจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจประเมิน อบจ.ร้อยเอ็ด
เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดยโสธร
ตรวจประเมิน อบจ.ยโสธร
เดินทางจากจังหวัดยโสธรไปจังหวัดอานาจเจริญ
ตรวจประเมิน อบจ.อานาจเจริญ
เดินทางจากจังหวัดอานาจเจริญไปจังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี
เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปจังหวัดสระแก้ว
ตรวจประเมิน อบจ.สระแก้ว
เดินทางจากจังหวัดสระแก้วกลับถึงทาเนียบรัฐบาล
13.00 - 17.00
โดยสวัสดิภาพ

ผู้ประสานงาน : 1. นายฉลองกรุง ภคกุล ฝ่ายเลขานุการฯ 08 1423 5415 06 5665 4245
2. นายสมศักดิ์ จึงตระกูล คณะทางาน 08 1797 6908

ระยะทาง (กม.)
348
120
128
117
215
94
114
126
52
46
68
63
78
418
200

ที่
วันที่
1 18 พ.ย. 2564

2

22 พ.ย. 2564

3

23 พ.ย. 2564

4

24 พ.ย. 2564

5

25 พ.ย. 2564

กำหนดการการตรวจประเมินของคณะ C (รองศาสตราจารย; ดร. ธัชเฉลิม สุทธิพงษ;ประชา หัวหนFาทีม)
เวลา
กำหนดการ
หมายเหตุ
08.00 น.
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ. นนทบุรี
09.00 – 12.00 น.
ประเมิน อบจ.นนทบุรี
12.00 – 13.30 น.
เดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดปทุมธานี
รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. นนทบุรี
13.30 – 16.30 น.
ประเมิน อบจ.ปทุมธานี
16.30 น.
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล
07.00 น.
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ. ราชบุรี
09.00 – 12.00 น.
ประเมิน อบจ.ราชบุรี
12.00 – 13.30 น.
เดินทางจากจังหวัดราชบุรไี ปจังหวัดนครปฐม
รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. ราชบุรี
13.30 – 16.30 น.
ประเมิน อบจ.นครปฐม
16.30 น.
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล
07.00 น.
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ. สุพรรณบุรี
09.00 – 12.00 น.
ประเมิน อบจ.สุพรรณบุรี
12.00 – 13.30 น.
เดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดกาญจนบุรี
รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. กาญจนบุรี
13.30 – 16.30 น.
ประเมิน อบจ.กาญจนบุรี
16.30 น.
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล
07.00 น.
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ. อุทัยธานี
09.00 น. – 12.00 น. ประเมิน อบจ.อุทัยธานี
12.00 น. – 13.30 น. เดินทางจากจังหวัดอุทัยธานีไปจังหวัดสิงหOบุรี
รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. อุทัยธานี
13.30 – 16.30 น.
ประเมิน อบจ.สิงหOบุรี
16.30 น.
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล
07.00 น.
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ. ระยอง
09.00 – 12.00 น.
ประเมิน อบจ.ระยอง

ที่

6

วันที่

เวลา
12.00 – 14.30 น.
14.30 – 17.30 น.
17.30 น.
26 พ.ย. 2564 07.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 14.30 น.
14.30 – 17.30 น.
17.30 น.

กำหนดการ
เดินทางจากจังหวัดระยองไปจังหวัดปราจีนบุรี
ประเมิน อบจ.ปราจีนบุรี
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล
ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไป อบจ.อPางทอง
ประเมิน อบจ. อPางทอง
เดินทางจากจังหวัดอPางทองไปจังหวัดสมุทรสาคร
ประเมิน อบจ.สมุทรสาคร
ออกเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล

หมายเหตุ
รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. ระยอง

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบจ. อPางทอง

กำหนดการตรวจประเมิน คณะที่ ๔
(รองศาสตราจารย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ประธานคณะฯ)
วันที่

เวลา

สถานที่

จังหวัดที่นำเสนอ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

08.00 น. - 13.00 น.

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.นครสวรรค์

อบจ.นครสวรรค์ อบจ.พิจิตร

13.00 น. – 15.00 น.

อบจ.กำแพงเพชร

ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จาก สปน.

หมายเหตุ
พักจังหวัดนครสวรรค์
พักจังหวัดแพร่

15.30 น. – 20.00 น. เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดแพร่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.แพร่

อบจ.แพร่

13.00 น. – 15.00 น.

อบจ.น่าน

พักจังหวัดพิษณุโลก

15.30 น. – 18.00 น. เดินทางจากจังหวัดแพร่ไปจังหวัดพิษณุโลก
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก อบจ.สุโขทัย

13.00 น. – 15.00 น.

อบจ.อุตรดิตถ์ อบจ.ตาก

15.30 น. – 20.00 น. เดินทางกลับจากพิษณุโลกไปกรุงเทพมหานคร

เดินทางกลับ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

07.00 น. – 13.00 น. ออกเดินทางโดยเครื่องบิน ดอนเมือง - ไปลงสนามบินเชียงราย

พักจังหวัดเชียงราย

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย

พักจังหวัดเชียงใหม่

13.00 น. – 15.00 น.

อบจ.พะเยา

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่

13.00 น. – 15.00 น.

อบจ.ลำพูน

26 พฤศจิกายน 2564

15.30 น. – 19.00 น. เดินทางกลับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพมหานคร
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

07.00 น. – 13.00 น.

๒8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

09.00 น. – 12.00 น. อบจ.เพชรบูรณ์

ออกเดินทางด้วยรถยนต์ จาก สปน.

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน : นางสาวธนสร บัวทอง
นายทองดี มุ่งดี

พักจังหวัดเพชรบูรณ์

อบจ.เพชรบูรณ์

13.00 น. – 18.00 น. เดินทางกลับจากเพชรบูร์ไปกรุงเทพมหานคร
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เดินทางกลับ

ส่งผลรายงานการตรวจประเมินฯ

เบอร์โทร 061-396-2477
เบอร์โทร 094-249-0555

เดินทางกลับ

