ด่วนที่สดุ
ที่ ศธ 0258/1791

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำญจนบุรี 71000
5 กันยำยน 2561

เรื่อง กำรประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรพิจำรณำโครงกำรแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี
เรียน คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุร/ี พัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดกำญจนบุรี
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุร/ี ท้องถิน่ จังหวัดกำญจนบุรี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 – 4
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดกำญจนบุร/ี ผูก้ ำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ ศธ 0258/1263 ลว.3 กรกฎำคม 2561
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 1. รำยชื่อคณะกรรมกำรขับเคลือ่ นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย จังหวัดกำญจนบุรี
2. ตำรำงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรฯ
ตำมหนังสือที่อำ้ งถึง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี ควำมแจ้งแล้วนัน้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนดัง กล่ำว เกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยของจังหวัดกำญจนบุรีให้มำกที่สุด สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพิจำรณำโครงกำรในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อประสำนเชื่อมโยงและบูรณำกำรภำรกิจกำรส่งเสริมพัฒนำเด็กปฐมวัยของ
หน่วยงำนในจังหวัด รวมทัง้ เพื่อควำมเหมำะสมกับบริบทของจังหวัด ในวันที่ 6 – 7 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์แคว
อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำญจนบุรี (รำยละเอียดตำมสิง่ ทีส่ ่งมำด้วย)
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดพิจำรณำและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายโอภาส ต้นทอง)
รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบตั ิราชการแทน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุม่ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
โทร 034-564-002 โทรสำร 034-564-006 – 007
ผูป้ ระสำนงำน ศน.พิชญำภัค อำรีรอบ 06-1669-0296
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รายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หน่ วยงาน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
สพป.กำญจนบุรี เขต 1
สพป.กำญจนบุรี เขต 2
สพป.กำญจนบุรี เขต 3
สพป.กำญจนบุรี เขต 4

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด
กำญจนบุรี
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่
จังหวัดกำญจนบุรี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี

รายนาม
นำงสำวนิรญั ชำ ทิพกนก
นำงพิมพำภัทร์ มำท้วม
นำงประทุมวัน มณีสว่ำง
นำงเบญมำศ นุ่มวัฒนะ
นำยเจษฎำ ตันธนะ
นำงบุบผำ บุญพูล
นำยภูวชิ ฉำ่ วำที
นำงสำวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมเิ ลิศ
นำยจักรกฤษ อำพันทอง
นำยสรำวุธ พูลพิพฒั น์
นำยพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ
นำงสำวณพัชรชนันท์ แซ่เฮ้อ
นำงสำวบุญญิสำ เขียวแก้ว
นำยโกสน เพชรรักษ์
นำยนรวัฒน์ แสงเดือน

นำงสำวจิรำพร วงษ์ปญั ญำ
นำงสำววริษฐำ เสริมสุข
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคง
่
นำงจิรพำ เรนเรือง
ของมนุษย์จงั หวัดกำญจนบุรี
นำงสกำวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี นำยอนันต์ แปลงมำลย์
นำยเอกชัย ศรีสละ
กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ร.ต.อ.อนิวตั ร์ สังข์ครบ
13
ด.ต.หญิง นิรำมำตร รุ่งรัตนกร
ด.ต.สุพจน์ เขม้นจิต
ด.ต.วันดี วิเชียนบุตร
ส.ต.ต.เอกวิทย์ พรมสิทธิ์

ตาแหน่ ง
อำจำรย์
ศึกษำนิเทศก์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ศึกษำนิเทศก์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ศึกษำนิเทศก์
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
ศึกษำนิเทศก์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ครู
ครู
พนักงำนรำชกำร
นักวิชำกำร
พนักงำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

ผูช้ ่วยนักวิชำกำรศึกษำ
นักพัฒนำสังคมฯ
นักพัฒนำสังคมฯ
พยำบำลวิชำชีพฯ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.หมู่ กก.ตชด.13

หมายเหตุ
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กาหนดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพิจารณาโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์แคว อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
........................................
วัน/เดือน/ปี
พฤหัสบดี
6 กันยายน 2561

ศุกร์
7 กันยายน 2561

เวลา
08.00 – 08.30
08.30 – 10.30
10.30 – 12.00
13.00 – 16.00
16.00 – 16.30
08.00 – 08.30
08.30 – 10.30

10.30 – 16.00
16.00 – 16.30

หมายเหตุ

เรื่อง

หมายเหตุ

รับรำยงำนตัว
ยุทธศำสตร์เด็กปฐมวัย ของจังหวัดกำญจนบุรี
สภำพบริบทของจังหวัดกำญจนบุรี
พักรับประทานอาหาร
ทบทวนโครงกำรในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ว่างและเครื่องดื่ม
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี
เวลา
10.15 – 10.30 น.
ซักถำมปัญหำ อุปสรรค
และ
รับรำยงำนตัว
14.45 – 15.00 น.
พิจำรณำและวิเครำะห์โครงกำรในกำรจัดทำแผน
พักรับประทานอาหาร
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร
กลางวัน เวลา
จังหวัดกำญจนบุรี
ร่วมสังเครำะห์กจิ กรรมในโครงกำร เพือ่ ให้สอดคล ้องกับ 12.00 – 13.00 น.
ยุทธศำสตร์เด็กปฐมวัย จังหวัดกำญจนบุรี
สรุปผลกำรพิจำรณำโครงกำร

ตำรำงนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

