ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว 1422

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
15 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลั กสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 28

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
และตารางการฝึกอบรม จานวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๑ ฉบับ
๓. แบบตอบรับการฝึกอบรม จานวน ๑ ฉบับ
๔. ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียน จานวน ๑ ฉบับ
5. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้กาหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุม
อนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และ/หรือบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีสมรรถนะในด้านการวิเ คราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ความรู้
ประสบการณ์เพื่อการจั ดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนคนละ 11,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ งมาด้วย ๑
และ 2
เพื่อให้ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ ของท่านได้รับการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในด้านการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ ท่านพิจารณาส่งครู/ครูผู้ช่วย/
ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และ/หรือบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 – 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ สาหรับการดาเนินการเพื่อส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอให้ท่านดาเนินการ ดังนี้
๑. แจ้ งตอบรั บ การฝึ กอบรมฯ โดยใช้แบบตอบรับสิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย ๓ ให้ กับสถาบันพัฒ นา
บุคลากรท้องถิ่น ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ 0-2516-4804 เพื่อสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จะได้บันทึกข้อมูลของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในระบบสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการชาระค่าลงทะเบียนต่อไป
/2. เมื่อได้….

-2๒. เมื่อได้ดาเนิ น การแจ้งตอบรับการฝึ กอบรมฯ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ ว ให้ ดาเนินการ
ชาระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 11,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายเช็ค
ในนาม “สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ องถิ่น กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ” โดยน าใบแจ้ งการช าระเงิ น
ค่าลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 29
มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ” ให้กับผู้ชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน และให้นาสาเนาหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวมาแสดงเป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการฯ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันปฐมนิเทศ ต่อไป
๓. ให้ ผู้ เข้า รั บ การฝึ กอบรมศึ กษาเอกสารการเตรียมตั ว สิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย 5 เพื่อ จัดเตรีย ม
เอกสาร เครื่ อ งแต่ ง กาย ของใช้ ส่ ว นตั ว ฯลฯ และเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
และให้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารั บการฝึกอบรมพร้อมหนังสือส่ งตัวจากต้นสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
(คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 16.00 น. โดยแต่งกาย ชุดนักศึกษา
4. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวเสนาะ หามนตรี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙–๐๖๗๘–๐๑๘๘
และ ๐๙–๐๖๗๘–๐๑๘๗ ตามลาดับ และสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ที่ www.lpdi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คาแหง)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทร ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๐๓
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖

