
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป7งบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ศึกษาวิเคราะห ความตองการความจําเปนในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment)  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองทาง

แบบฟอรมทาง Google Form  จากน้ันไดสรุปผลการสํารวจ และไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยนําขอมูลผลการสํารวจดังกลาว ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาวิเคราะหและจัดทําเปนแผนพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

2. ดาํเนินการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ระยะ 3 ป และระยะ 1 ป เพ่ือเตรียมความพรอมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะและสมรรถนะสูง 

3. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 3.1 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       3.1.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอตกลง การพัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูบริหารการศึกษา ในสังกัด ซึ่งไดดําเนินการจัดข้ึนใน

การประชุมผูบริหารสถานศึกษาประจําเดือนธันวาคม โดยมีผูเขารวมอบรมท้ังหมด 150 คน  

  3.1.2 กําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : 

PA) เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกขาราชการครูตามกลุมคุณภาพการศึกษา 13 กลุม โดยประธานกลุมคุณภาพ

การศึกษา เน่ืองจากอยูในชวงระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ตองดําเนินการเปนกลุมยอยท่ีมีผูเขาอบรม

จํานวนไมมาก ใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําขอตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน จนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหแกขาราชการครูในสังกัดใหมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ดังกลาวทุกคน  โดยสรุปผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 

  (1) ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรมตอการอบรมฯ ผูเขารวมอบรมสวนใหญพึงพอใจตอการ

อบรมฯ อยูในระดับมาก ดวยคะแนน 3.58   

  (2) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการทํางาน จํานวน 15 คน ในไตรมาส 1 เพื่อกําหนดเน้ือหา หลักสูตร 

และจัดหาวิทยาการ จัดเตรียมเอกสาร 
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       2.1 ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด มีทักษะ ความรู ความสามารถทางดานผลงานทางวิชาการ สําหรับคําขอเลื่อนหรือมีวิทยฐานะ

ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ จนสามาถจัดทําผลงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวตักรรมบริหารสถานศึกษาท่ี

แสดงใหเห็นถึงระดับการปฏิบัติท่ีคาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะเช่ียวชาญได ตามท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดมีหนังสือ ท่ี ศธ 

0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา โดยใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564 ท่ีผานมา เพ่ือเปนไป

ตามความตองการของผูท่ีจะพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดใหมีทักษะการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา กลยทุธการ

ใชเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร และใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  มีความรูความสามารถในการจัดทํา

ผลงานทางวชิาการ มีผลงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา กลุมพัฒนาครูฯ 

จึงไดดําเนินการจัดทํากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  

  2.2 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรูกฎหมายที่เก่ียวกับการปองกันการทุจริต และการรับผิด

ทางละเมิด ใหแกผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ท้ังหมดจํานวน  150 คน โดยวิทยากร นายปญจพล  จําปานิล  ขาราชการบํานาญ อดีต นิติกร สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  

  2.3 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือ

พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญตอการปรับปรุง 

กลยุทธ วิธีการปฏิบัติงานใหเทาทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาอยางยั่งยืนมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน  เตรียมความพรอมในการรองรับการเปล่ียนแปลงมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21  และสรางความ

สามัคคีในหมูคณะ จนสงผลถึงการปฏิบัติงานท่ีบรรลุจุดมุงหมายไดเปนอยางดี มีผลการดําเนินงานเกิดประสิทธิผล 

และการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4  /สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2 (วันท่ี 4 ตุลาคม 2564)  และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณเขต 2  (วนัท่ี 7  ตลุาคม  2564) 

  (1) มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน จํานวน  65 คน 

  (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม สวนใหญมีความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรมอยู

ในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.55 ซึ่งมีความพึงพอใจตอสถานที่ศึกษาดูงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 อยูในระดับมากที่สุดรอยละ 91.9 พึงพอใจตอพาหนะเดินทางอยูในระดับมากท่ีสุด รอย

ละ 68.2 พึงพอใจตอหองพักอยูในระดับมาก รอยละ 50 พึงพอใจตออาหารเย็นอยูในระดับมาก รอยละ 40.9 และ มี

ขอเสอนแนะ คือ ระยะเวลาในการจัดอบรมควร 3-4 วัน,ควรพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู ทุก ๆ ป, โดยภาพรวม

อยูในระดับด ี
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  2.4 ดําเนินการจัดทําโครงการ“เสริมสรางประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21” เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสามารถใชเทคโนโลยี กาวทันความเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21  สามารถแกปญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต มีความตระหนัก มีวินัย เสริมสรางศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาของตําแหนงในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  (1) มีผูเขารวมโครงการ ครูผูชวย  จํานวน  100  คน 

                     (2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะเกษียณอายุฯ ประจําป 2564 จํานวน 119 คน  

                     (3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ลย.1 จํานวน  80 คน 

  (4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูอบรมในภาพรวม อยูในระดับดีมาก /ขอเสนอแนะ ควรใหมี

การจัดการอบรมพัฒนา อยางตอเน่ืองทุกป 

 3.2 การสงเสริมทักษะโดยการจัดทําหลักสูตรอบรมออนไลน 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีนโยบายจัดทําหลักสูตรอบรมออนไลน ของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขารับการ

พัฒนาตนเองในหลักสูตรตาง ๆ ไดสะดวก เน่ืองจากในสภาวะการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19

ตามความสนใจ ทางเว็ปไซต กลุมนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา  และไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรอบรม

ดังกลาวเรียบรอยแลว จํานวน  4   หลักสูตร ดังน้ี  

(1) หลกัสูตรการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ดวยกระบวนการ PLC 

1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1.4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1.5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  (2) หลักสูตรการประกันคุณภาพ 

  (3) การจัดทําขอตกลงพัฒนางาน ว PA 

  (4) การพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดานวทิยาการคํานวณ “Coding & Computing Science” 
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    จากการท่ีไดจัดทําหลักสูตรการอบรมพัฒนาตนเองตามความสนใจผานชองทางเว็บไซตดังกลาวขางตน  

สงผลใหมีบุคลากรท้ังในและนอกสังกัดสนใจเขามาพัฒนาตนเองตามความตองการไดตลอดเวลา และเมื่อผานการ

อบรมและทําแบบทดสอบผานรอยละ 70 จะไดรับเกียรติบัตรรับรองผานการอบรมจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งปจจุบันมีผูสนใจเขารับอบรมท้ังภายนอกและภายในสังกัด จํานวนมาก การอบรมตาม

หลักสูตรดังกลาวฯ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จะยังคงดําเนินการอบรมในระบบนี้ตอไป

และเพ่ิมหลักสูตรการอบรมที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ 

3.3. การสงเสริมการวางแผนวินัยการออม 

  3.3.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดจัดอบรมขาราชการครูที่ไดรับการ

บรรจุแตงต้ังใหม ครผููชวย จํานวน 100 คน เขารับการอบรม “เสริมสรางความรู สรางวินัย ครูรุนใหม หัวในพอเพียง”

ในวันที่  4  กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพ่ือให

ครูท่ีบรรจุใหม มีความรู มีการวางแผนการใชจายเงิน การบริหารจัดการ มีวนัิยทางดานการเงิน การออม รูหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีภมูิคุมกันทางการเงิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูอยางมีศักดิ์ศร ีเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

  3.3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ไดแจงขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดท่ีบรรจุเขารับราชการไมเกิน 5 ป สมัครเขารับการพัฒนาในหลักสูตร “ครูรุนใหม หัวใจ

พอเพียง” ระยะเวลาการพัฒนาตั้งแตวันท่ี 6 – 13 พฤษภาคม  2565 

4. ผลการดําเนินงาน 

4.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน ใหเปนครูยุค

ใหม ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่

ไดดี มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

4.2 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษาดูงาน

หนวยงานอื่นมาพัฒนาองคกรไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

4.3 ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีประสบการณ นําองคความรูท่ีไดรับสูการจัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับคุณภาพของผูเรียน 

4.4 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4.5 ขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหม ครูผูชวย ความรู มีการวางแผนการใชจายเงิน การบริหาร

จัดการ มีวินัยทางดานการเงิน การออม รูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุมกันทางการเงิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู

อยางมีศักด์ิศร ีเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
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    การดํ า เนินการตามนโยบายกา รบ ริหา รและพัฒนาท รัพยากรบุคคล ด านการพัฒนาบุคลากร  
 

ประเด็นดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  
ไดดาํเนนิการ การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กอนแตงตัง้ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี ้
1. ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                     
เลือกสถาบันการศกึษาที่จะเขารับการพัฒนา 
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําหนังสือแจงสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชําระคาลงทะเบียนในการ
เขารับการพัฒนา 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงการขอรับการพัฒนากอนแตงต้ังให 
สถาบันการศึกษา ตามท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาแจงไว 
ผลการดําเนินงาน 
1. ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ผานการอบรม          
วิทยาฐานะเช่ียวชาญ   จํานวน  7 ราย 
2. ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 1 ผานการอบรม 
วิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ   จํานวน  15 ราย 
3. ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 เขารับการ
อบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   จํานวน  1 ราย 
4. ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ในสังกัด สพป.เลย เขต 1 เขารับการ
อบรมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   จํานวน  5 ราย 
 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
   -ไมมี- 

 

5. ปญหาและขอเสนอแนะ 

    - ดานงบประมาณ 

     ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอกิจกรรมที่วางแผนไว      

    - ดานบุคลากร 

      บุคลากรบางสวนไมสามารถรวมกิจกรรมไดทั้งหมด เชนการไปศึกษาดูงาน เน่ืองจากมีภารกิจ/ สุขภาพไมแข็งแรง 

       งานเรงดวน 

 



6. ภาพกิจกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 

ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสริมสรางความยั่งยนืทางการเงิน 

................................................................................... 

๑. ความสอดคลอง 
> นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๕.๕ เรงรัดการดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   ควบคูกับการใหความรูดานการ
วางแผนและการสรางวนิัยดานการเงินและการออม 

> จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    จุดเนนที่ ๕  จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน พรอมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน  อยางมีประสิทธิภาพ 
และการใหคความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

> การติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒.๓.๓ จัดอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัย   ดานการเงินและการ
ออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

๒. ภารกิจกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ไดรับมอบหมายให

วางแผนและจัดการอบรมครูโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรู ดานการวางแผนและการสรางวินัย ดานการเงินและการ
ออม เพื่อแกไขปญหาหนี้สินครู  

๓. แนวทางดาํเนินงานของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๑ แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการแกไขปญหาหนี้สิน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 
๓.๒ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 
๓.๓ สํารวจขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมอายุราชการ ๑ – ๕ ป และขอมูลที่เกี่ยวของ 
๓.๔ รวมเปนสมาชิกเครือขาย ผานกลุมไลน “แกหนี้ครู ระดับภาค/จังหวัด เพ่ือประสานงานการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
๓.๕ สงเสริม สนับสนุน ใหครูไดรับการการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด โดยประสานความรวมมือกับผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ดานคุณภาพ จุดเนนที่ ๕ 
๓.๖ ติดตามและสรุปผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๔. เอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 
 ๔.๑  นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

https://drive.google.com/file/d/1m178wBiA3LKNyAsmPjP0HZ42s8QOEPso/view?usp=sharing 

 ๔.๒  จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 https://drive.google.com/file/d/14gNR70wsxo7mWw1BB5NHLd0CLL52ObJ2/view?usp=sharing 

 ๔.๓  มาตรการแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  



https://drive.google.com/file/d/12n2ZPC8dkTKL4-edV2rz5HVjGDL6vra3/view?usp=sharing 

 ๔.๔  โครงการแกปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชสหกรณออมทรัพยครูตนแบบเปนฐาน 

https://sites.google.com/view/teachersdebt/ 

 
 

 ๔.๕  หลักสูตร “ครูยุคใหม หัวใจพอเพียง” 

https://sites.google.com/view/teachersdebt/ 
 ๔.๖   ชองทางตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการพัฒนา www.nidtep.go.th  

 

 
 ๔.๗  ชองทางการศึกษาขั้นตอนการเขารับการพัฒนา ติดตามขาวสาร และแจงปญหา                    Facebook กลุม NIDTEP-

Financial Sustainability Project 2021 

  https://www.facebook.com/groups/3089195564685914 

 
 ๔.๘ ชองทางการตอบรับเขารับการพฒันา                                                                               



QR Code ใบตอบรับเขาพัฒนา รุนที่ 8  กลุมเปาหมายจังหวัดเลย  
 ระหวางวันท่ี 6 – 13  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 

  
 

 ๔.๙ หนังสือราชการ 

  - หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๕   กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เรื่อง การ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  หลักสูตร “ครูรุนใหม หัวใจพอเพียง” 
https://drive.google.com/file/d/1q9CfPDsByOcu1KDnVXAea_AG1qIevYre/view?usp=sharing 

  - หนังสือสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ  04136/ว 585  ลงวนัที่  17  กุมภาพันธ  2565 
 

        - หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ  04136/ ว 2097 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 

              การอบรมพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เสริมสรางความรู  สรางวนิัย ครูรุนใหม หัวใจพอเพียง”    
 

 

 

 
 

 

 

 


