ที่ มท ๐๘๐๗.3/ว 2356

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
2 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง โครงการฝกอบรม หลักสูตรนันักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2561
เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม)
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักสูตรนันักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
2. บัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม
3. แบบตอบรับการฝกอบรม
4. เอกสารการลงทะเบี
ลงทะเบียน
5. ตารางการอบรม
6. การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
7. แผนที่ของสถานที่ฝกอบรม

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ดวยคณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560
พ
- 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 ด จนตลอดชีวิ ต การมุ ง เนนการประกัน โอกาส
ความเสมอภาคทางการศึก ษา การพัฒนาคุ ณ ภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึก ษาเพื่อการมีงานทํา และ
สรางงานไดภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต ภายใตสังคมแหงปญญา (Wisdom-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
พิจ ารณาเห็ นวา องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น มีบ ทบาทสํา คัญ ที่จะทํ า หนา ที่ในการขับ เคลื่อนการดํา เนิน งาน
ดานการศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตาม
นาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ดังนั
งนั้น การสรา งความรู
ความเขาใจและการพั
าใจและการพัฒนาสมรรถนะใหแกบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ่งจํา เปน
และมีความสําคัญ ในการนี้ จึงไดรวมมื
ม อทางวิชาการกักับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทําโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนันักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2561 ซึ่งเปนการศึกษาอบรมทั้งในและนอกสถานที่
โดยจัดฝกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คาลงทะเบียนจํานวน 29,500 บาท/ คน (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ใหชําระคาลงทะเบียนผผานธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
และใหนําสําเนาการชํชําระเงินมาแสดงในวันรายงานตัว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะออกใบเสร็จรับเงิน
ใหในวันปฐมนิเทศตอไป
/เพื่อใหการ...

-2เพื่ อให การจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหสงหัว หนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ ผูปฎิบัติหนา ที่หัว หนา ศูนย พัฒนาเด็ กเล็ ก
หรือ หัวหนา สถานศึกษา ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาคัดเลือกใหเขา รับการฝกอบรมในครั้งนี้
ตามบัญ ชีรายชื่อสิ่งที่สง มาดว ย เขา รับการฝก อบรม และลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กํา หนด โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.lpdi.go.th เมนูหนังสือราชการ หรือ สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
นางสาวชนั ดดา ทิศนุกุล เบอรโทรศัพท 090-678-0186 , 090-678-0189 ทั้งนี้ ในระหวางที่บุคลากร
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่กํ า หนดเขา รับ การฝก อบรม ขอให อ งค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น จัด หาบุ คลากรรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดูแลเด็กปฐมวัยแทนเปนการชั่วคราว เพื่อไมใหกระทบตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมตอไป
ขอแสดงความนับถือ

\

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร 0-2191-4804 , ๐-๒๕๑๖-2106

