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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
29 มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

โครงการฝ กอบรมหลักสูตร “การบริหารจั ดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย
พ.ศ. 2560” รุนที่ 17

เรียน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่สงมาดวย

๑. หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
และตารางการฝกอบรม จํานวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ ฉบับ
๓. แบบตอบรับการฝกอบรม จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบแจงการชําระเงินคาลงทะเบียน จํานวน ๑ ฉบับ
5. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ไดกําหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560” รุนที่ 17 ระหวางวันที่ 29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง 1)
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครู/ครูผูชวย/
ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และ/หรือบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ใหมีความรูความเขาใจและมีสมรรถนะในดานการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
ประยุกตความรูประสบการณเพื่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
และสามารถนํา ไปใชในการจัดการเรีย นการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมี คาใชจายในการลงทะเบียนคนละ 11,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก ารอยบาทถวน) รายละเอียดตาม
สิ่งที่สงมาดวย ๑ และ 2
เพื่อใหครู/ครูผูชวย/ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ของท านไดรับการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถในดานการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยา งมีประสิทธิภาพ จึงขอให ทานพิจารณาสงครู/ ครู ผูช วย/
ครูผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และ/หรือบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรบั มอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 – 2 คน เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฯ สําหรับการดําเนินการเพื่อสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมฯ ขอใหทานดําเนินการ ดังนี้
๑. แจงตอบรับ การฝก อบรมฯ โดยใชแ บบตอบรับ สิ่ง ที่ สงมาด ว ย ๓ ใหกั บสถาบั น พัฒ นา
บุคลากรทองถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ 0-2191-4804 เพื่อสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จะไดบันทึกขอมูลของผูที่จะเขารับการฝกอบรมในระบบสําหรับใชเปนฐานขอมูลในการชําระคาลงทะเบียนตอไป
/2. เมื่อได….

-2๒. เมื่อไดดํา เนิ นการแจง ตอบรับ การฝกอบรมฯ ตามข อ ๑ เรี ย บรอยแลว ให ดํา เนิ น การ
ชําระเงินคาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม จํานวน 11,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน) สั่งจายเช็ค
ในนาม “สถาบัน พัฒ นาบุ คลากรทอ งถิ่ น กรมสง เสริ มการปกครองท องถิ่น ” โดยนํา ใบแจ ง การชํ า ระเงิ น
คาลงทะเบียน สิ่งที่สงมาดวย ๔ ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันที่ 27
เมษายน ๒๕๖๑ โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชํา ระคา สาธารณูปโภคและคา บริการ” ใหกับผูชําระเงิ น
คาลงทะเบียน และใหนําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะออกใบเสร็จรับเงินใหในวันปฐมนิเทศ ตอไป
๓. ใหผูเขา รับ การฝก อบรมศึกษาเอกสารการเตรีย มตั ว สิ่ ง ที่ สงมาดว ย 5 เพื่ อ จัดเตรี ย ม
เอกสาร เครื่ อ งแต ง กาย ของใช สว นตัว ฯลฯ และเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การไปเข า รั บ การฝ ก อบรม
และใหเดินทางมารายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรมพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุ คลากรทองถิ่น
(คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 29 เมษายน 2561
ตั้งแต 14.00 น. ถึง 16.00 น. โดยแตงกายชุดนักศึกษา
4. กรณีมีปญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที่
นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ
สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หมายเลขโทรศัพท ๐๙–๐๖๗๘–๐๑๘๘
และ ๐๙–๐๖๗๘–๐๑๘๗ ตามลําดับ และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คําแหง)
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทร ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ตอ ๑๐๓
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖

