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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
7 กุมภาพันธ 2560

เรื่อง โครงการฝกอบรมหลักสูตรนันักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดหลั
หลักสูตรรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด
2. ตารางเรียนฯ จํานวน 1 ฉบับ
3. รายชื่อผูเขารับบการฝ
การ กอบรมฯ จํานวน 1 ชุด
4. ทะเบียนประวัติ จํานวน 1 ฉบับ
5. เอกสารลงทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ
6. การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
7. แผนที่ของสถานที่ฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ
ดวยคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พพ.ศ.2560-2574 โดยเนนความสําคัญ
3 ดาน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน คนเปนศูนยกลางและทุกภาคสวนมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาสูวิสัย ทัศนประเทศไทยป พพ.ศ.2575 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกําหนดกรอบทิ
กรอบทิศทางการพัฒนา
การศึ ก ษาและการเรีย นรู สํา หรั บ พลเมื องทุ ก ชว งวั ย ตั้ง แต เกิ ดจนตลอ
จนตลอดชี
ดชีวิ ต การมุ ง เนน การประกั น โอกาส
ความเสมอภาคทางการศึก ษา การพัฒนาคุ ณ ภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึก ษาเพื่อการมีงานทํา และ
สรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต ภายใตสังคมแหงปญญา (Wisdom-Based
Based Society) สังคมแหงการเรียนรู
(Lifelong Learning Society) และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment)
พลเมื อ งสามารถแสวงหาความรู แ ละเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให ป ระเทศไทย
สามารถกาวขามกักับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวในอีก ๑๕ ปขางหนา รวมทั้งรัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย (ตั้งแตแรกเกิ
แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1)
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น โดยสถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น ได พิ จารณาเห็ นถึ ง ความสํ าคั ญ
ของการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาปฐมวั ย อั น เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนในอนาคตและ
พิจารณาเห็นวา องคกรปกครองสวนท องถิ่น มี บ ทบาทสํา คัญ ที่จ ะทํา หนา ที่ในการขับ เคลื่อนการดํา เนิน งาน
ดานการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตาม
นาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น การสรางความรู
ความเขา ใจและการพัฒ นาขีดสมรรถนะใหแ ก ผูดํา รงตํา แหน ง ผูอํา นวยการกองการศึก ษา รองผูอํา นว
นวยการ
กองการศึกษา ศึกษานิเทศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูโรงเรียนเทศบาล เปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญ
จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝกอบรมหลั
อบรม กสูตรนันักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
การศึ กษาอบรมทั้ งในและนอกสถานที่ ณ สถาบั นพั ฒนาบุ คลากรท องถิ่ น อาคารหอประชุ มอนุ สรณ 100 ป มหาดไทย
(วิทยาลัยการปกครอง) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท/คน (สองหมื
สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวนน)
ใหชํา ระโดยผา นธนาคารกรุ งไทยไดทุกสาขาตามสิ่งที่สงมาดว ย 5 ภายในเวลาที่กําหนด โดยธนาคาร
โดยธนาคารจะออก
ใบชําระคคาสาธารณูปโภคและคาบริการใชแทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตาม
ดปรากฏตามเอกสารที
เอกสารที่สง มาพรอมนี้
/เพื่อใหการ...

-2เพื่อ ให ก ารจั ด โครงการฝก อบรมหลัก สู ตรนั กบริ ห ารงานศู น ย พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหสงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผูปฎิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ กรมสงเสริมการปกครองท องถิ่ นไดพิจารณาคัดเลื อกให เข ารั บการฝกอบรมในครั้ งนี้ ตามบั ญชี รายชื่อสิ่ งที่ส งมาด วย 3
เข า รั บ การฝ ก อบรมตามหลั ก สู ต ร และลงทะเบี ย นภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด โดยประสานงานกั บ
นางสาวชนั ดดา ทิ ศนุ กุ ล นั กทรัพ ยากรบุ คคลปฏิบั ติการ เบอรโทรศั พท 090 -678-0186 ทั้ง นี้ ในระหว า ง
ที่บุคลากรตามรายชื่อที่กําหนดเขารับการฝกอบรมขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จั ดหาบุคลากรรับผิดชอบ
ในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเปนการชั่วคราว เพื่อไมใหกระทบตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป
ขอแสดงความนับถือ
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(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
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