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ที่  ศธ 04047/1409 สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

าลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา  อ.เมืองเชียงใหม่   50300  

     

      17  เมษายน   2561 
 

เรื่อง     การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ปฏิทินกิจกรรม การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ฯ    จํานวน 1 ฉบับ 
2. แนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561    จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาตัวอย่าง ID Plan     จํานวน 1 ฉบับ 

    

  ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบ 
ครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   เพื่อใหข้้าราชการครูพัฒนาความรู้ความสามารถตามความต้องการ
ของตนเองในหลักสูตรที่ได้รบัการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และเป็นการพัฒนาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้
ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
 

  ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พิจารณาแล้ว เพื่อให้
โครงการดังกล่าวสําเร็จตามวัตถุประสงค์  การดําเนินงานเป็นได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ข้าราชการครูในสังกัด
ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง จึงให้ท่านประชาสัมพันธ์และสําเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ผู้บรหิาร
สถานศึกษา และข้าราชการครูทุกคนในสังกัดทราบและถอืปฏิบัติ  
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   งานพัฒนาบุคลากร 
โทร. 053-112333 ต่อ304  โทรสาร 053 112677 



บันทึกขอความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
ที่       / 2561     วันที ่ 17  เมษายน  2561 
เรื่อง  การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 

เรียน     ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
                 

  ตามท่ี สพฐ. จะดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
และเชิญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุม่พัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือผูแ้ทน  และ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์หรือผู้แทน สพท.ละ 2 คน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยพัฒนาที่เสนอหลักสูตรการอบรมในโครงการ
ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมฟังคําช้ีแจงทําความเข้าใจ และหาแนวทางการทํางานร่วมกัน ในวันที่ 10 เมษายน 
2561 ณ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  กรุงเทพมหานคร  นั้น 
  ที่ประชุมได้ช้ีแจงแนวทางการทํางาน และตอบข้อหารือต่าง สรุป ได้ดังนี้ 
  1) สพค. จะมหีนังสือแจ้งแนวทางการดําเนินงานมาให้ สพท. ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง และจะนํา 
“แนวทางการปฏิบัติงาน ฯ”  และ “ปฏิทินการดําเนินงานฯ” ให้ทกุคนได้ดาวน์โหลดที่เวบไซด์ของ สพค. และที่
เวบไซด์ Training.obec.go.th เพื่อทําความเข้าใจและถือปฏิบัติ 
  2) เพิ่มขั้นตอนการดําเนินงาน แตกต่างจากปีที่แล้ว  ดังนี้ 
   - วันที่ 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 ให้ข้าราชการครูทุกคนจองหลักสูตรอบรม 
(Booking) ตามท่ีได้ทํา ID Plan เสนอผอ.รร.ไว้แล้ว ที่เวบไซด์ Training.obec.go.th 
   - วันที่ 7 – 18 พ.ค. 2561 ทุก สพท. ประสานหน่วยพัฒนามาจัดอบรมในเขตพื้นที ่
กรณีที่มีข้าราชการครูในสังกดัBooking หลักสูตรดังกล่าวครบจํานวนคน/รุ่น   หากมีผู ้Booking หลักสูตร
ดังกล่าวไม่ครบคน/รุ่น มอบให้ สพท.เขต 1 เป็นผู้ประสาน   หากมผีู้อบรมทั้งจังหวัดไม่ครบคน/รุ่น มอบให้คลสั
เตอร์เป็นผู้ประสาน   หลังจากนั้นหน่วยพัฒนาจะขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วแจ้งให้ 
สพท.ต่างๆ ทราบ  เพื่อให้ สพท.แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ ว่าหลักสูตรใดสามารถจัดในเขตพื้นที่ 
หลักสูตรใดจัดที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภูมิภาค (หลกัสูตรทีม่ีผู้อบรมครมรุน่ ระบบจะปรับให้เป็นการลงทะเบียน
โดยอัตโนมัต)  
   - วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561  ข้าราชการครูทุกคน ตรวจสอบสถานการณ์
ลงทะเบียน และเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่หน่วยพัฒนา/ผู้จัดไม่สามารถจัดอบรมที่เขตพื้นที่ได้ รวมถึงครูที่มี
งบประมาณเหลือก็จะสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมได้  (ผอ.รร.จะเปน็ผู้อนุมัติการไปอบรม
ต่างๆ ตาม ID Plan หรือความเหมาะสม ฯ )  ข้าราชการครูทําเรื่องขอไปราชการต่อ ผอ.รร.  สถานศึกษาส่ง
เอกสารยืมเงินทดรองราชการ ให ้สพท.  
   - วันที่ 4 – 8 มิ.ย. 2561 สพท. สรุปงบประมาณตามรายละเอียดที่ครูลงทะเบียน 
แยกตามหมวดหมู่ และทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) ไปยัง สพฐ.  
   - วันที่ 30 มิ.ย. – 15 ก.ย. 2561  ข้าราชการครู เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่
ลงทะเบียนไว้  
 

3) สพท. ได้กําหนดรูปแบบ…// 



- 2 – 
 

 
  3) สพท. ได้กําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล โดยให้ สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ประเมินติดตามผลการพัฒนารูปแบบครบวงจร ในส่วนของ หลักสูตรการพัฒนาของหน่วยจัดฯ ผลการพัฒนา
ข้าราชการครูในสังกัด โดยให้มีคณะกรรมการหลัก และมีคณะกรรมการในส่วนของผู้เข้ารับพัฒนาร้อยละ 10 ต่อ
หลักสูตร 

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคลพิจารณาแล้ว  เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายและจุดเน้น ของสพฐ. 
และเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ ดังนั้นจึงเห็นควร 1) จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการฯ ของ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , 2) สาํเนาแนวทางการปฏิบัติงาน ฯ , 3) สําเนาตัวอย่าง ID Plan   แจ้งผู้บรหิาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หางเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือส่ง ร.ร. ในสังกัดดังแนบ 
 
 
 
            (นายรักษา  พงษ์ธนาคม) 
      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


