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เรื่อง  โครงการฝกอบรมหลกัสูตรนกับริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รายละเอยีดหลักสูตร
 2. ตารางเรียนฯ  จํานวน 
   3. รายชื่อผูเขารับการ
  4. ทะเบียนประวัติ จาํนวน 
  5. เอกสารลงทะเบียน จํานวน 
  6. การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม จํานวน 
  7. แผนท่ีของสถานที่ฝกอบรม จํานวน 

 ดวยคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ
3 ดาน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสรางภูมิคุมกัน คนเปนศูนยกลางและทุกภาคสวนมีสวนรวม 
เพื่อพัฒนาสูวิสัยทัศนประเทศไทยป พ
การศึกษาและการเรียนรู สําหรับพลเมืองทุกชวงวัย ต้ังแตเกิดจนตลอ
ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
สรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
สรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต ภายใต
(Lifelong Learning Society) และการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู
พลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเ น่ืองตลอดชีวิต
สามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวในอีก 
ไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ  

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดพิจารณาเห็นถึง
ของการพัฒนาระบบการศึกษาปฐมวัย อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคตและ                       
พิจารณาเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตาม
ความเขาใจและการพัฒนาขีดสมรรถนะใหแก ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานว
กองการศึกษา ศกึษานเิทศก หัวหนาศนูยพฒันาเด็กเล็ก และครูโรงเรียนเทศบาล เปนส่ิงจําเปน
จึงไดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝกอบรม
การศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่  ส
อาคารหอประชุมอนุสรณ ๑๐๐ ป มหาดไทย 
(สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ใหชําระโดยผานธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขา
โดยธนาคารจะออกใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการใชแทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตาม
ที่สงมาพรอมนี ้
      

          กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
          ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

    7 กุมภาพันธ 2560 

นักบรหิารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

หลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 1 ชุด 
จํานวน 1 ฉบับ 

บการฝกอบรมฯ จํานวน 1 ชุด 
ทะเบียนประวัติ จํานวน 1 ฉบับ 
เอกสารลงทะเบียน จํานวน 1 ฉบบั 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบบั 
แผนที่ของสถานที่ฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 
ดาน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน คนเปนศูนยกลางและทุกภาคสวนมีสวนรวม 
พัฒนาสูวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ.2575 (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) โดยกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา

การศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย ตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต การมุงเนนการประกันโอกาส
ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและ
สรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
สรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต ภายใตสังคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society) 

และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment)
พลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเ น่ืองตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทย

กับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวในอีก ๑๕ ปขางหนา
ไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแกเด็กปฐมวัย (ต้ังแตแรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ไดพิจารณาเห็นถึง
ของการพัฒนาระบบการศึกษาปฐมวัย อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคตและ                       
พิจารณาเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทสําคัญที่จะทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน                    
ดานการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น การสรางความรู     
ความเขาใจและการพัฒนาขีดสมรรถนะใหแก ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานว
กองการศกึษา ศึกษานิเทศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูโรงเรียนเทศบาล เปนส่ิงจําเปน
จึงไดรวมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานท่ี สถานที่ฝกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนย

มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คาลงทะเบียน จํานวน 
ใหชําระโดยผานธนาคารกรุงไทยไดทุกสาขา ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 

คาสาธารณูปโภคและคาบริการใชแทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตาม

       

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

 โดยเนนความสําคัญ               
ดาน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกัน คนเปนศูนยกลางและทุกภาคสวนมีสวนรวม 

กรอบทิศทางการพัฒนา
ดชีวิต การมุงเนนการประกันโอกาส      

มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทําและ    
สรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม และความคิด

Based Society) สังคมแหงการเรียนรู  
(Supportive Learning Environment) 

เพื่อใหประเทศไทย             
ปขางหนา รวมทั้งรัฐบาล 

แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดพิจารณาเห็นถึง ความสําคัญ           
ของการพัฒนาระบบการศึกษาปฐมวัย อันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคนในอนาคตและ                       

มีบทบาทสําคัญที่จะทําหนาที่ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน                    
ดังน้ัน การสรางความรู     

ความเขาใจและการพัฒนาขีดสมรรถนะใหแก ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการ                  
กองการศึกษา ศกึษานิเทศก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ และครูโรงเรียนเทศบาล เปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญ 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนยฝกอบรมคลองหก                         

ดปทุมธานี คาลงทะเบียน จํานวน 29,500 บาท/ คน 
5 ภายในเวลาที่กําหนด        

คาสาธารณูปโภคและคาบริการใชแทนใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

       /เพื่อใหการ... 



 เพื่อใหการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้
เข ารับการฝกอบรมตามหลัก สูตร
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล นักทรัพยากรบุคคลป
ที่บุคลากรตามรายชื่อที่กําหนดเขารับการฝกอบรมขอใหองค
ในการดูแลเดก็ปฐมวัยแทนเปนการชั่วคราว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป

                                       ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ปฏิบัติราชการแทน
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร  ๐-๒191-4804  

- 2 - 

 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหสงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผูปฎิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาคัดเลือกใหเขารับการฝกอบรมในครั้งนี้ ตามบัญชีรายชื่อ

ตามหลักสูตร และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด โดยประสานงานกับ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เบอรโทรศัพท 090-678-0186

ที่บุคลากรตามรายชื่อท่ีกําหนดเขารับการฝกอบรมขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดหาบุคลากรรับผิดชอบ
ในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเปนการชั่วคราว เพื่อไมใหกระทบตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง

แจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

        
          (นาย ช โชคชัย คําแหง) 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เพื่อการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนไปดวย           
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                

ตามบัญชีรายชื่อส่ิงท่ีสงมาดวย 3           
โดยประสานงานกับ              

0186 ทั้งนี้ ในระหวาง            
สวนทองถิ่น จัดหาบุคลากรรับผิดชอบ       

เพื่อไมใหกระทบตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 


