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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
13 มิถุนายน 2560

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0
(Training program for Education Administrators : Thailand 4.0)
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 จานวน 1 ชุด
2. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 ชุด
3. แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 ฉบับ
4. เอกสารการลงทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
5. ตารางอบรม จานวน 1 ฉบับ
6. การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 1 ฉบับ
7. แผนที่ของสถานที่ฝึกอบรม จานวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 โดยเน้นความสาคัญ
3 ด้าน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลาง และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2575 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้สาหรับพลเมือ งทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส ความเสมอภาค
ทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ภายใต้
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความ
เป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning Society)
และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ ป านกลางไปสู่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ในอี ก ๑๕ ปี ข้ า งหน้ า รวมทั้ ง รั ฐ บาลได้ ก าหนดนโยบายให้ มี ก าร
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความ
ส าคั ญของการพั ฒ นาระบบการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อัน เป็ นพื้น ฐานส าคั ญของการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพคนในอนาคต และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ จ ะท าหน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
การด าเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศไทย 4.0
และนวัตกรรมการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยชาระค่าลงทะเบียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 29,500 บาท/คน
(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ชาระโดยผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และถ่าย
สาเนาการช าระเงิน มาแสดงในวัน รายงานตัว โดยมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทาจะออกใบเสร็จรับเงินให้
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
/เพื่อให้การ...

-2เพื่อให้การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีรายชื่อ (สิ่ งที่ส่ งมาด้วย 2) แจ้ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ตามที่กาหนดเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้ งนี้ สามารถติ ดต่ อสอบถามรายละเอี ยดโครงการฯ เพิ่ มเติ มได้ ที่ ส่ วนนโยบายและแผนพั ฒนาบุ คลากรท้ องถิ่ น
นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร 090-678-0188 และ นายศราวุธ สุวรรณรูป โทร 090-678-0187
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นาย ช โชคชัย คาแหง)
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
โทรสาร ๐-๒516-4232 , 0-2516-2106

