คู่มือการปฏิบัติงาน

คำนำ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560 กาหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพือ่ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนิ น งานพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึก ษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิ จัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิ บั ติงานของกลุ่ มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอบขอบคุณคณะทางานที่ดาเนิน การ
จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สำรบัญ
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งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
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พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของในหลวงรัชกำลที่ 10
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
3. มีงานทา มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง
2) ยืดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

ข

3. มีงำนทำ มีอำชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้อง
มุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้ง ในหลั กสู ต รและนอกหลั กสูต รต้อ งมี จุดมุ่ งหมายให้
ผู้เรียนทางานเป็น และมีงานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัว

4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว -สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมี
โอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ
“เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งำนอำสำสมัคร
งำนบำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ทำด้วยควำมมีน้ำใจ และ ควำมเอื้ออำทร”

ส่วนที่ 1
บทนำ

1

บทนำ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2560 เพื่อให้การดาเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้แบ่งส่วนราขการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
โดยกาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนิ น งานพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดังนั้น ให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติ งานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลาให้ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็น
ธรรม

2
แนวคิด
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทารการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ งาน
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวั ญกาลังใจ นาไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
การพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล
สาเร็จ
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รั บการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
4. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3
5. งานเกี่ ย วกั บ การลาศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
6. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒ นาครูและบุคลากร
การศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ส่วนที่ 2
คู่มือขั้นตอนกำรดำเนินงำน

4
1. ชื่องำน
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการนดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก่อนแต่งตั้ง
3. ขอบเขตของงำน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นาผลที่
ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
4. คำจำกัดควำม
งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หมายถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย
5. ขั้นตอนและวิธีดำเนินกำร
5.1 สารวจข้อมู ลของผู้เข้ารับ การพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท.ต่างๆ
ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา
5.2 จัดทาแผนการพัฒนา
5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา
5.4 เตรียมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดาเนินการในกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
5.4.1 การจัดทาคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา
5.4.2. จัดหาวิทยากร
5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
5.5 ดาเนินการพัฒนา
5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
สารวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา

ขออนุมัติแผนพัฒนา

ดาเนินการพัฒนา

จัดทาแผนพัฒนา

ประเมินผลและรายงาน

ข้อสังเกตในการปฏิบัติ
ในการพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง มี ข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ น การระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก าร
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขอร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทั้งในส่วนที่
ดาเนินการ่วมกัน ในด้านงบประมาณหน่วยงานไม่มีงานจัดตั้งงบประมาณให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา จานวนผู้เข้า
รับการพัฒนามีจานวนน้อยทาให้ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการสูง ดังนั้นในการดาเนิ นการวางแผน
พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าดาเนินการเองหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนากับส่วนราชการ
ท้องถิ่น
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มที่ใช้
7.2 แผนงาน/โครงการ
7.3 แบบประเมิน
7.4 แบบสรุปผลการประเมิน
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 80
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 22 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
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5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551
1.) กำรพัฒนำตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หลักเกณฑ์
1. ตาแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพิจารณาก่อนแต่งตั้ง
2. ให้ สพท. หรือส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด
3. สพท.หรือส่วนราชการอาจเพิ่มเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม
4 ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาต้องได้รั บการคัดเลื อกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริห ารสถานศึกษาตาม อ.ก.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
5. ผลการพั ฒ นาน าไปใช้ แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงตาแหน่ง ภายใน 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ นั้ น ผ่ า นการพั ฒ นาหลั กสู ตร
การพัฒนาและวิธีการพัฒนา
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
หลักสูตรกำรพัฒนำและวิธีกำรพัฒนำ
1. การพัฒนาใช้วิธีการฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
2. การพัฒนาประกอบด้วย 2 ภาค คือ
ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ชั่วโมง
ภาคปฏิ บั ติ เป็ น การน าความรู้ ภ าควิ ช าการไปฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ใน
สพท. กาหนด เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ในเวลา 10 วันทาการ
3. การประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 ส่วน คือ
3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
3.2 มีสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค
1.) กำรพัฒนำตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หลักเกณฑ์
1. ต้องให้ ผู้ ผ่ านการพัฒ นามีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพที่
เหมาะสม
2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
วิธีกำรพัฒนำ
1. ใช้วิธีการพัฒ นาหลายวิธี เน้ น การเรี ย นรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่ มเล็ กๆ และวิธีอื่นๆ โดยมี
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี้
2. ผู้บริการโครงการต้องส่ งเสริม สนับสนุ น ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ และติด ตามให้มีการพัฒนาตาม
ขั้นตอน
3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน

7
4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด ทา
รายละเอียด
หลักสูตรและดำเนินกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรพัฒนำ
1. มาตรฐานการพัฒนา
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม
3. มาตรฐานวิทยากร
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. มาตรฐานการประเมิน
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา
9 .สรุปมำตรฐำนกระบวนงำน งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ชื่องำน งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ส่ ว นรำชกำร กลุ่มบริห ารงานบุคคล รหัสเอกสำร
ศึกษาก่อนแต่งตั้ง
สพท. สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนกำร การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้แก่บุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นาผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์จ่อการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
วัตถุประสงค์ เอกสารฉบับนี้จัดทาขั้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานกรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่

ผังขั้นตอนกำรทำงำน

1.

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

ส ารวจข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ า รั บ
การพัฒนา

พ.ค.-มิ.ย.

มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ
งำน
สพท./
สถานศึกษา

2.

จัดทาแผนพัฒนา
เครื่องมือ และเอกสาร
ในการพัฒนา

สพท.

3.

ขออนุมัติแผนพัฒนา

สพท.

ดาเนินการพัฒนา

สพท.

ประเมินผลและรายงาน

สพท.

4.
5.
คาอธิบายสัญลักษณ์ยังขั้นตอน
การตัดสินใจ

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมำยเหตุ

กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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1. ชื่องำน
การฝึกอบรมการพัฒนาความต้องการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบั ติงานพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547
มาตรา 79 ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุ นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการและอื่นๆ นาผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
4. คำจำกัดควำม
5. ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
5.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นที่จะนามาใช้
วางแผนพัฒนา เช่น
- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
ของหน่วยงาน
- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่างๆ
5.2 จัดทาแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา
5.3 ดาเนินการพัฒนา
5.4 ติดตามและประเมินผล
5.5 นาผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
วางแผนการพัฒนา

จัดทาแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา

ดาเนินการพัฒนา
การนาผลการพัฒนาไปใช้

ติดตามและประเมินผล

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
จุดสาคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากการต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองและบุคลากร
มีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจข้อมูล
7.2 แผนงาน/โครงการ
7.3 แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน
7.4 แบบบันทึกการดาเนินงาน
7.5 แบบสรุปผล
7.6 แบบเสนอแนะ
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79
8.2 หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 10 ลงวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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9. สรุปมำตรฐำนกระบวนงำน การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
ชื่องำน งานพัฒนาตามความต้องการ

ส่ ว นรำชกำร กลุ่มบริห ารงานบุคคล รหัสเอกสำร
สพท. สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนกำร การพัฒนา หรือถึง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารและการจัด
การศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารการจั ด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ เอกสารฉบับนี้จัดทาขั้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานกรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่

ผังขั้นตอนกำรทำงำน

1.

2.

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ที่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ า
นามาใช้วางแผนพัฒนา

มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ
งำน
สพป./สพม.

จัดทาแผนพัฒนา
เครื่องมือ และเอกสาร
ในการพัฒนา

สพป./สพม.

ดาเนินการพัฒนา

สพป./สพม.

ติดตามและประมวลผล

สพป./สพม.

นาผลการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์

สพป./สพม.

หมำยเหตุ

3.

4.
5.

คาอธิบายสัญลักษณ์ยังขั้นตอน
การตัดสินใจ

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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1. ชื่องำน
งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้วุฒิสูงขั้น
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพและได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. ขอบเขตของงำน
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตให้ไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้
ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาทางวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิ ทธิ์ได้เลื่ อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึ ก ษา
ฝึกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย
1. การศึกษาภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ช
2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลาราชการ
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
3. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ
5. การคานวณเงิน และเรียบชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
4. คำจำกัดควำม
5. ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน
1.2.1 กำรขออนุญำตลำศึกษำต่อ
1) รับคาขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
2) ตรวจสอบเอกสาร
3) อนุญาตไปสมัครสอบ
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4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
(เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด 2 ปี
- ระดับปริญญาเอก กาหนด 4 ปี
เอกสารหลักฐาน - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสาเนา ก.พ.7
5) จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
6) จัดทาคาสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจตามลาดับชั้น
7) จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
8) รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตไปศึกษาต่อ ให้ สพฐ. ทราบ
1.2.2 กำรขยำยเวลำศึกษำต่อ
1) รับคาขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อย
กว่า 15 วัน
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่
เกิน 1 ปีการศึกษา
3) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
4) จัดทาคาสั่งขยายเวลาการศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาต
5) แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาต่อให้ สพฐ. ทราบ
1.2.3 กำรกลับเข้ำมำปฏิบัติรำชกำรตำมเดิม
1) รับคาร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา,แบบคาร้องขอกลับ)
3) เสนอคาสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอานาจอนุญาต
4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
5) รายงาน สพฐ.
1.2.4 กำรทำสัญญำ
1) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกันตามแบบที่ สพฐ. กาหนด
- การทาสัญญา
จัดทาสัญญา จานวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ สพท. / สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สัญญา 1 ชุด) ทั้งนี้
ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญ ญาค้าประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท
(ฉบับจริง)
- เอกสารของผู้จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้าประกัน
ก. บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
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ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
ง. หนังสือยินยอมให้ทาสัญญา หรือค้าประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทาสัญญา หรือผู้ค้าประกัน
มีคู่สมรส)
จ. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (เฉพาะผู้ให้สัญญาเท่านั้น)
ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นต่อคณะกรรมการฯ
- ผู้ทาสัญญา และผู้ค้าประกันต้องนาบุคคลต่อไปนี้ มาในวันทาสัญญาด้วย
ก. คู่สมรสของผู้ทาสัญญา (ถ้ามี)
ข. ผู้คาประกัน จานวน 1 คน
ค. คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้าประกัน 10
บาท (ติดอากรแสตมป์ที่คู้ฉบับๆ ละ 1 บาท การจัดทาสาเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจานวน 2 ชุด และสพท./
สพฐ 1 ชุด)
2) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้าประกัน
3) มอบสัญญาให้ผู้ไปศึกษาต่อ
2. กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ
2.1 กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำ โดยใช้เวลำรำชกำรบำงส่วน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2.1.1 รั บ คาขอของผู้ ป ระสงค์จ ะศึ ก ษาต่ อ ขออนุญ าตสมั ครสอบคัด เลื อ กต่ อผู้ มี อ านาจ
อนุญาต
2.1.2 เมื่ อ สอบคั ด เลื อ กได้ ให้ น าหลั ก ฐานผลการสอบคั ด เลื อ กจากสถาบั น การศึ กษา
เสนอต่อผู้มีอานาจอนุญาต
2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของผีที่เข้าศึกษา กรณีอายุ
เกินให้อยู่กับดุลยพินิจของผู้มีอานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
2) ต้องมีเวลารับราชการติดต่อไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม
2.1.4 จัดทาสัญญาลาศึกษาและสั ญญาค้าประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1
ฉบับ ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ)
2.1.5 จัดทาคาสั่งให้ไปศึกษา
2.1.6 จัดทาหนังสือส่งตัวไปศึกษา
2.1.7 เมื่อผู้ไปศึกษาสาเร็จการศึกษา ให้จัดทาคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
2.1.8 รายงาน สพฐ.
2.2 กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำรำชกำรโดยไม่ใช้เวลำรำชกำรไปศึกษำ
ขั้นตอน กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคนอกเวลำรำชกำรโดยไม่ใช้เวลำรำชกำรไปศึกษำ
2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ
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2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ
2.2.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบ
2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ
3. กำรศึกษำต่อภำยในประเทศ ภำคฤดูร้อน
ขั้นตอนกำรลำศึกษำต่อภำคฤดูร้อน
3.1 กำรลำศึกษำต่อ
3.1.1 รับคาขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร
3.1.3 จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน ดาเนินการเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
3.1.5 จัดทาคาสั่งให้ช้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
3.1.7 รายงาน สพฐ.
3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
3.2.1 ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคาร้องขอกลับฯ
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร
1) แบบคาร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5)
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ
3) เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
3.2.3 จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
3.2.4 การรายงานจานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.
กำรฝึกอบรมภำยในประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์)
4.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน หรือทรงราชการจะต้องจ่ายเงิน เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทาสัญญา
4.3 จั ดทาสั ญญา (กรณีผู้ ล าไปฝึ กอบรมย้ายต่างเขตพื้น ที่ให้ เ ก็บสั ญญาไว้ที่ สพท. เดิม
แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานใหม่ทราบ)
4.4 จัดทาคาสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ
4.5 รายงาน สพฐ.
5. กำรคำนวณเงิน และเรียกใช้ทุนกรณีผิดสัญญำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดาเนินการดังนี้
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5.1 คานวณการใช้ทุน ตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การที่ กระทรวงการคลั ง กาหนด และตาม
ประกาศของ สพฐ.
5.2 แจ้งเรียกชาระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกัน โดยส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
5.3 หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้าประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
5.4 หากขอผ่ านช าระให้ผู้ มีอานาจ (ผู้ รับมออานาจ) พิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
5.5 หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้าประกันปฏิ เสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
ทั้งหมดรายงานให้ สพฐ. โดยด่าน อย่าให้ขาดอายุความ
6. กำรลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรขออนุญำตไปศึกษำต่อ ณ ต่ำงประเทศ
6.1 รั บ ค าขอของข้ า ราชการที่ ป ระสงค์ จ ะขออนุ ญ าตไปศึ ก ษาต่ อ ณ ต่ า งประเทศ
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
6.3 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.
6.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสานักงาน ก.พ. และจัดทาคาสั่งให้ข้าราชการไป
ศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ
6.5 จัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)
6.6 ส่งสัญญาไป สพฐ.
6.7 แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
ข้อสังเกตในการปฏิบัติ
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวข้องกับสานักงาน ก.พ. ด้วย
กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ผู้มีความประสงค์ยื่นคาขอต่อ
หน่วยงานการศึกษา

ผู้ศึกษารายงานผลการศึกษา
ระหว่างลาศึกษา

เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุญาต/มีคาสั่งให้ลาศึกษาต่อ

รายงานกลับเข้ารับการเมื่อจบการศึกษา
ผู้บังคับบัญชาสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

รายงาน สพท.
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบสารวจ
7.2 สัญญาลาศึกษา
8. กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยการให้ ข้าราชการไปศึกษาและฝึ กอบรมภายในประเทศ
พ.ศ.2538
2. ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยการให้ ข้าราชการไปศึกษาและฝึ กอบรมภายในประเทศ
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547
4. คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2547
5. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่
30 มีนาคม
6. คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน
2547
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว 410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
9. คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307/2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม
2551
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9. สรุปมำตรฐำนกระบวนงำน งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
ชื่องำน งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ส่ ว นรำชกำร กลุ่มบริห ารงานบุคคล รหัสเอกสำร
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ
สพท. สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนกำร การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือการปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ การดาเนินการการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับที่

ผังขั้นตอนกำรทำงำน

1.

2.

3.

4.

5.

คาอธิบายสัญลักษณ์ยังขั้นตอน
การตัดสินใจ

รำยละเอียดงำน
ข้าราชการครูและยุคลากร
ทางการศึก ษาขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาลาศึกษาต่อ

เวลำดำเนินกำร

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ
สพท.

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุญาตหรือขออนุญาตต่อ
อ.ก.ค.ศ.เขต/มีคาสั่งลา
ศึกษาต่อหรือทาสัญญา
เรียนต่อ
รายงานการลาศึกษาต่อให้
สพป./สพม

สพท.

รายงานการเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาทุกภาค
เรียน/รายงาน อ.ก.ค.ศ.
กรณีได้รับอนุมัติจาก อ.
ก.ค.ศ.เขตพื่พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนต่อไป
มีคาสั่งกลับจากลาศึกษา
ต่อ/รายงาน สพท.

สถานศึกษา

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

สถานศึกษา

สถานศึกษา

กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

หมำยเหตุ
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1. ชื่องำน
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น คู่มือการดาเนิ น การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ แ ละระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ.2547 มาตรา 23 “ให้ อ.ก.ค.ศ. เชตพื้นที่การศึกษามีอานาจและหน้าที่ ดังนี้ ... (5) ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึ กษา”
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตามควรแก่กรณี
4. คำจำกัดควำม
5. ขัน้ ตอนในกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประสานงานจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่อง
เชิดชูเกีย รติข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผ ลงานดีเด่นเป็น ที่
ประจักษ์
5.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
5.5 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส มควรได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนด
แล้วส่งประวัติและผลงานตามแบบที่กาหนดไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การ
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ปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณของวิช าชี พ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิ บัติ งาน ความคิดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ
5.7. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน
และดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามความแก่กรณี เช่น การจั ดแสดงผลงาน การเผนแพร่
ประวัติ และผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น
5.8 ดาเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร
5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นาผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณี
พิเศษ
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

จัดทาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา
และคัดเลือก

นาเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก

ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศผลประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ใบสมัครเพื่อคัดเลือก
ข้อสังเกตในกำรปฏิบัติ
การดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภท
และระดับต่างๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกระดั บช่วงชั้น หรือ
กลุ่มสาระที่สอน เป็นต้น
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 23 และมาตรา 75
8.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (6)
8.3 กฎกระทรวงก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิธี ก ารกระจายอ านาจการบริห ารและการจั ด
การศึกษา พ.ศ.2550
8.4 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
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9. สรุปมำตรฐำนกระบวนงำน งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่องำน งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ส่ ว นรำชกำร กลุ่มบริห ารงานบุคคล รหัสเอกสำร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพท. สพฐ.
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนกำร ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลำดับที่

ผังขั้นตอนกำรทำงำน

1.

2.

รำยละเอียดงำน
จัดทาหลักเกณฑ์วธิ ีการ
สรรหาและคัดเลือก
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ เขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และคัดเลือก

3.

ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการสารหาและคัดเลือก

4.

ดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือก

5.

ประกาศผลและ
ประชาสัมพันธ์

6.

มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร

คาอธิบายสัญลักษณ์ยังขั้นตอน
การตัดสินใจ

เวลำดำเนินกำร

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม..

สพป.สพม.

สพป./สพม.

สพป./สพม.

กิจกรรมงานหรือปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

หมำยเหตุ

ภำพผนวก

