กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำาเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยให้ครูเลือกเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สนใจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) กับหน่วยพัฒนาที่สถาบันคุรพุ ัฒนารับรอง และตามประกาศของ สพฐ. โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ วันที่ ๓๐
มิถุนายน – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ได้ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผล ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีครูเข้ารับการพัฒนา จำานวน
2. ข้าราชการครู เข้ารับการพัฒนา จำานวน

๑๓๐ โรงเรียน
๑,๒๐๐ คน

3. งบประมาณที่ขอไปยัง สพฐ. รวมจำานวน ๖,๗๗๐,๐๐๗๔ บาท เป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ จำานวน ๔,๘๔๘,๘๓๓ บาท (สี่ลา้ นแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
รอบที่ ๒ จำานวน ๑,๙๒๑,๒๔๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาท
ถ้วน)
ปัญหาอุปสรรค
๑. หน่วยพัฒนายุบเลิกหลักสูตร โดยไม่ได้แจ้งครูให้ทราบล่วงหน้า ทำาให้ครูเสียสิทธิ์ในการเลือกหลักสูตรอื่น
๒. หน่วยพัฒนาไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้กับสถาบันคุรุพัฒนา ในเรื่อง เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร สถานที่จดั
๓. ครูผู้เข้าอบรม บางส่วน ยกเลิกไม่เข้าอบรม โดยอ้างเหตุผล ส่วนตัว
๔. งบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้ดำาเนินการ ล่าช้า และไม่เพียงพอ ทำาให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวครูที่
จะไปอบรมหลักสูตรในต่างจังหวัด กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ของเขตพื้นที่ต้องให้ยืมเงินทดรองราชการ เนื่องจากงบ
ประมาณที่ สพฐ.จัดสรรมาให้ล่าช้า
๕. หน่วยพัฒนาที่จดั อบรม บางหลักสูตร แจ้งเปลี่ยนค่าใช้จา่ ย เช่นค่าทีพ่ ัก ยกเลิกไม่จัดให้ ทำาให้ครูต้องยืม
เงินเพิ่ม ซึ่งต้องยุ่งยาก
ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน จำานวนครูผู้เข้าอบรมแล้ว ตามโครงการดังกล่าว ให้ สพป.เลย เขต
๑ โดยด่วน ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามตารางแบบรายงานที่จดั ส่งให้ (หนังสือ ที่ ศธ ที่
๐๔๑๓๖/๒๔๒๓ ลว.๑๐ ส.ค.๒๕๖๑ ) โดยให้ส่งทาง e-offie (รูปแบบตาราง EXL) เพื่อรายงาน สพฐ. ต่อไป

๒

๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จะเปิด
หลักสูตรการพัฒนาครูผชู้ ่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งครู
ระยะเวลาการอบรม จำานวน ๖๐ วัน จำานวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำาหนดให้เปิดระบบการพัฒนา ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะแจ้งรายละเอียด ปฏิทิน กำาหนดวัน
เวลา ในการเปิดหลักสูตร ให้ทุกโรงเรียนทราบ ต่อไป
๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้
เขตสุจริต) และศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ / เขื่อนอุบลรัตน์ (๑๙- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
ด้วย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้จดั โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กิจกรรมเขตสุจริต) ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และปฏิบัติตน
ตามวิถีเขตสุจริตอย่างยั่งยืน จึงกำาหนดศึกษาดูงานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน
๘๐ คน

กำาหนดการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้ “เขตสุจริต”
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
*******************

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๓๐

น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกคน พร้อมกัน ณ สพป.ลย.๑

เวลา ๐๖.๐๐ น.

ออกเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๓๐ น.

เดินทางถึง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ “เขตสุจริต” และการบริหารจัดการสำานักงาน

เวลา ๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ออกเดินทางสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เดินทางถึงเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าที่พัก (บ้านพักรับรอง การไฟฟ้าพลังนำ้าภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์)

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกคนพร้อมกันที่แพยอดเพชร ล่องชมทัศนียภาพที่สวยงามสองฝั่งลำานำ้าพอง
และสนุกสนาน ด้วยบริการคาราโอเกะบนแพ / แข่งขันร้องเพลงระหว่างแพ
เวลา ๑๗.๐๐ น.

กลับเข้าที่พัก เรือนรับรอง................................ทำาภารกิจส่วนตัว

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ที่เรือนพานคำา ใกล้ที่พัก /กิจกรรมสัมพันธ์ / เกมส์ / อื่น ๆ
เวลา ๒๒.๐๐

น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่เรือนพานคำา เขื่อนอุบลรัตน์ (ข้าวต้ม/ กาแฟ/ ขนมปัง)

เวลา ๐๘.๐๐ น.

ออกเดินทางจากที่พักเขื่อนอุบลรัตน์ สู่จังหวัดเลย

เวลา ๑๑.๓๐ น.

เดินทางถึงจังหวัดเลย โดยสวัสดิภาพ
****************************

หมายเหตุ กำาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การแต่งกายในการศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ใส่เสื้อสีแดง ดร.รอง ตัวอักษรสีเหลือง คอวี
ตัวล่าสุด

