
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบติังาน 
ของ 

นางนิพา  พงษ์สมถ้อย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

---------------------------------- 
งานพัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งต้ัง 

1.  ชื่องาน 
 งานพัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งต้ัง 
2.  วัตถุประสงค ์
                เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งต้ัง 
3.  ขอบข่ายของงาน 
                 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นการพัฒนา            
ก่อนแต่งต้ังเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ผึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร 
เพ่ือ'ไห้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ 
4.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 4.1  สํารวจข้อมูลของผู้เช้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทัง้ประซาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด 
ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
 4.2  จัดทําแผนการพัฒนา 

      4.3  ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
      4.4  เตรยีมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมทีส่ําคญัดังนี้ 

 4.5  การจัดทาํคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
 4.6  จัดหาวิทยากร 
 4.7  จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 

      4.8  ดําเนินการพัฒนา 
 4.9  ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
1.  ชื่องาน   
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามความต้องการ 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนืองและได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น เร่ือง
เดียวกัน จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเอง 
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อย่างต่อเน่ืองด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืน ๆ นําผล การ
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1   จัดทําข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็น 
ที่จะนํามาใช้วางแผนพัฒนา ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของ 
หน่วยงาน 

    4.2  จัดทําข้อมูลสถานทีใ่นการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
                         4.3  เชิญบุคลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
                         4.4  จัดทําแผนพัฒนา เคร่ืองมือ และเอกสารในการพัฒนา 
                         4.5  ดําเนินการพัฒนา 
                         4.6  ติดตามและประเมินผล 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
1.  ชื่องาน 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นคู่มือการดําเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ขอบเขตของงาน 

ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
พระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23  ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาการเสริมสร้างขวัญ กาํลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา” มาตรา 75 วรรคหน่ึง 
“ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวง
เจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 4.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา กาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
สรรหาและดัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

      4.3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและดัดเลือกไปยังสถานศึกษา 
ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกซนสถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและดัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด แล้วส่งประวัติ
และผลงาน ตามแบบที่กําหนดไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        4.4  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่อง 
เชิดชู เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตน             
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
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                 4.5  ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผูท้ี่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และ 
ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เซ่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติ และ
ผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นด้น 

      4.6  ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
                4.7  ส่งเสริมและสนับสนุนใหนํ้าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  ชื่องาน 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
3.  ขอบข่ายของงาน 
 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1  สํารวจความต้องการในการกพัฒนา 
 4.2  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 4.3  จัดทําโครงการ 
 4.4  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 4.5  ประชุมวางแผนการดําเนินการ 
 4.6  ดําเนินการพัฒนาตามกิจกรรมที่กําหนด 
 4.7  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

--------------------------------- 
 



คู่มือปฏิบัติงาน 
ของ 

นางสุพชิชา  ศรีวิจิตรวรกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

------------------------------------ 

งานพัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งต้ัง 
1.  ชื่องาน 
 งานพัฒนาฝึกอบรมก่อนแต่งต้ัง 
2.  วัตถุประสงค ์
                เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งต้ัง 
3.  ขอบข่ายของงาน 
                 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 เป็นการพัฒนา            
ก่อนแต่งต้ังเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร 
เพ่ือ'ไห้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ 
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบังเกิดผลดี
ต่อทางราชการ 
4.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 4.1  สํารวจข้อมูลของผู้เช้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทัง้ประซาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด 
ได้รับทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา 
 4.2  จัดทําแผนการพัฒนา 

      4.3  ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
      4.4  เตรยีมการพัฒนาในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมทีส่ําคญัดังน้ี 

 4.5  การจัดทาํคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
 4.6  จัดหาวิทยากร 

                         4.7  จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
      4.8  ดําเนินการพัฒนา 
 4.9  ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน 

การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
1.  ชื่องาน   
                  การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
2.  วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามความต้องการ 
3.  ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ 
บัญชาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนือง และได้มาตรฐานถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็นเรื่อง
เดียวกัน จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเอง 
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อย่างต่อเน่ืองด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอ่ืน ๆ นําผลการ
พัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1  จัดทําข้อมูลสารสนเทศโดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นที่จะนํามาใช้ 
วางแผนพัฒนาตามความรู้ความสามารถความสนใจ และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรของหน่วยงาน 

    4.2  จัดทําข้อมูลสถานทีใ่นการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา 
                         4.3  เชิญบุคลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ วิทยากร ในสาขาต่าง ๆ 
                         4.4  จัดทําแผนพัฒนา เคร่ืองมือ และเอกสารในการพัฒนา 
                         4.5  ดําเนินการพัฒนา 
                         4.6  ติดตามและประเมินผล 

งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
1.  ชื่องาน 
              งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
2.  วัตถุประสงค ์

     2.1  เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงข้ึน 
     2.2  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพภาพและได้รับการ  

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
              2.3  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 
3.  ขอบเขตของงาน 

     การลาศึกษา หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้
ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

     มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

     ในกรณีทีม่คีวามจําเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิชาดแคลนผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบคุลากรทาง  
การศึกษาลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวิจัยโดยอนุมัติ กศจ. โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้เลื่อนข้ัน
เงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือวิจัยแล้วแต่กรณี ทั้งน้ีภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม  
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   4.1  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 
   4.2  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
       4.2.1  ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา 
       4.2.2  ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วย

ตนเอง 
               4.2.1.1  ขั้นตอนการคําเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก 
                        1) สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท. 

                                     2) เจ้าหน้าที่ สพท. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ่ือขอโควตาประเภท ก เพ่ิม 
และ ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 
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                         3) แจ้งรายซื่อผูได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้ง 
ผู้ได้รับการคัดเลือกไปดําเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 
 
                                       4) จัดทําดําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตไปศึกษาต่อ และ
จัดทําสัญญา และ สญัญาค้ําประกัน 

                         5) จัดทาํหนังลือส่งตัวข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
                         6) แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
                         7) รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลากลับเข้าปฏิบัติ 

ราชการเมื่อ เสร็จสิ้นการลาศกึษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 
                  4.2.2.1  ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

การขออนุญาตลาศึกษาต่อ 
               1) รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 

 ประเภท ข 
               2) ตรวจสอบเอกสาร 
               3) อนุญาตไปสมคัรสอบ 
               4) อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข (เมื่อผูข้ออนุญาตสอบ 

คัดเลือกได้แลว้) 
                    -  ระดับปริญญาตรี ปรญิญาโท กําหนด 2 ปี 
                    -  ระดับปริญญาเอก กําหนด 4 ปี 

เอกสารหลักฐาน 
   - ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา ก.พ. 7 

       1)  จัดทาํสัญญาลาศกึษาต่อ และสญัญาคํ้าประกัน 
       2)  จัดทาํคําสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับช้ัน 
       3)  จัดทาํหนังสือส่งตัวข้าราชการท่ีลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา 
       4)  รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อให้ สพฐ.ทราบ 

4.2.3 การขยายเวลาศึกษาต่อ 
1) รับคําขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสญัญา 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
2) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ 

                       - ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม ่เกิน 
1 ปีการศึกษา 

    1)  จัดทําสญัญา และสญัญาค้ําประกัน 
    2)  จัดทําคาํสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต 
    3)  แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    4)  รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ.ทราบ 

4.2.4 การกลบัเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
1) รับคําร้องผูท้ี่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลบัเข้าปฏิบัติราชการ 
2) ตรวจเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา, แบบคําร้องขอกลับ) 
3) เสนอคําสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
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4) แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง 
5) รายงาน สพฐ. 

4.2.5 การทําสญัญา 
1) จัดทําสัญญา และสญัญาค้าํประกันตามแบบที่ สพฐ.กําหนด 
  - การทําสญัญา 
จัดทําสัญญา จาํนวน 2 ขุด (เก็บไว้ที่ สพท. /สพฐ. 1 ขุด และผู้ให้สัญญา 1 ขุด) ทั้งน้ี ผู้รบัสัญญา

เป็นผู้เก็บสัญญาและสญัญาคํ้าประกัน ขุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11 บาท (ฉบับจริง) 
   - เอกสารของผู้จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อ และผูค้้ําประกัน 
     1) บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประซาซน พรอ้มสําเนา 1 ฉบับ 

                        2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
     3) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ 
     4) หนังสือยินยอมให้ทําสญัญา หรือค้ําประกันของคู่สมรส (กรณีผูท้าํสัญญา หรือผูค้้ําประกันมีคู่

สมรส) 
     5) รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 2 รูป (เฉาะผูใ้ห้สัญญาเท่าน้ัน) 
     6) กรณีไม ่สามารถหาผู้ค้าํประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ๆ ผูท้ําสัญญา 

และผู้ค้ําประกนัต้องนําบุคคลต่อไปนี้มาในวันทําสัญญาด้วย ก. คู่สมรสของผู้ทําสัญญา (ถ้ามี) 
     7) ผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 คน ค. คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 

                        8) การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 1 บาท และสัญญาค้ําประกัน 10  
บาท 
(ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ ๆ ละ 1 บาท การจัดทําสําเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจํานวน 2 ขุด และสพท./ สพฐ.  
1 ขุด) 

     9) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน 
   10) มอบสญัญาให้กับผู้ให้กับผู้ศึกษาต่อ 

4.3  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
    4.3.1  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
    4.3.2  รับคําขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอํานาจอนุญาต 
    4.3.3  เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้ม ี

อํานาจอนุญาต 
    4.3.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

       1) มีอายุไม ่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มถิุนายน ของปีที่เข้าศึกษา กรณีอายุเกินให้อยู่ 
ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

       2) ต้องมเีวลารับราชการติดต่อกันไม ่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม 
    4.3.5 จัดทาํสัญญาลาศกึษาและสญัญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ  

ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ) 
    4.3.6 จัดทาํคําสั่งให้ไปศึกษา 
    4.3.7 จัดทาํหนังสือส่งตัวไปศึกษา 

                   4.3.8 เมื่อผู้ไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จดัทําคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการรายงาน สพฐ. 
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4.4  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา ขั้นตอน 
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา 

      4.4.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ 
      4.4.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ 
      4.4.3 เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
      4.4.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ 
4.5  การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน  

 ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
 1) การลาศึกษาต่อ 

      2) รับคําขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ 
      3) ตรวจสอบเอกสาร 
      4) จัดทําสัญญา และสญัญาคํ้าประกัน ดําเนินการเซ่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ 
      5) เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับข้ันตอน 
      6) จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน 
      7) แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันการศึกษา 
      8) รายงาน สพฐ. 
4.6  การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
      1) ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคําร้องขอกลับ ฯ 
      2) ตรวจสอบเอกสาร 

    - แบบคํารอ้งขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่ 5) 
    - หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ 

                        - เอกสารที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา 
      3) จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม 
      4) การรายงานจํานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ. 

             4.7  การฝึกอบรมภายในประเทศ  
     ขั้นตอนการดําเนินการ 

       4.7.1 ขออนุญาตไปแกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์) การอบรม หากอบรมระยะเวลา 
เกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทํา
สัญญา 

         4.7.2 จัดทําสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพ้ืนที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้อง 
แจ้งให้หน่วยงานใหม่ทราบ) 

         4.7.3 จัดทําคําสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
         4.7.4 รายงาน สพฐ. 

    4.8 การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสญัญา ขั้นตอนการคําเนินการ 
         กรณีผูล้าศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดําเนินการ 

ดังน้ี 
         4.8.1 คํานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด และตาม 

ประกาศของ สพฐ. 
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         4.8.2 แจ้งเรียกชําระหน้ีจากผู้ผิดสญัญาและผู้ค้ําประกันโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
         4.8.3 หากผู้ผิดสญัญาหรือผู้ค้ําประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ. 
         4.8.4 หากขอผ่านชําระให้ผู้มีอํานาจ (ผู้รับมอบอํานาจ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
         4.8.4 หากผู้ผิดสญัญา หรือผู้ค้ําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด 

รายงาน สพฐ. โดยด่วนอย่าให้ขาดอายุความ 
   4.9  การลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
     ขั้นตอนการคําเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 
        4.9.1 รบัคําขอของช้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร 

 ประกอบการพิจารณา 
        4.9.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
        4.9.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอเรื่องไปยัง สพฐ. 
        4.9.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นขอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งส่งให้ช้าราชการ 

ไปศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศ 
       4.9.5 จดัทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสญัญา) 

                   4.9.6 ส่ง สญัญาไป สพฐ. 
       4.9.7 แจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
                 การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศต้องประสานเก่ียวข้องกับสํานักงาน ก.พ. ด้วย กรณีขอรับทุนหรือได้รับ
ทุน ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับ 

การขออนญุาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
1.ชื่องาน 
         การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ การดําเนินการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาและหรือระหว่าง 
วันหยุดราชการ 
3.ขอบเขตของงาน 

การขออนุญาตไปต่างประเทศในกรณีน้ีคือ การไปต่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของ 
ราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการทั้งน้ีเป็นความประสงค์ สว่นตัวหรือ     
หมู่คณะ ได้แก่ การขออนุญาตไปทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงาน ไปประชุมสัมมนา ไปเย่ียมญาติหรือ ปฏิบัติภารกิจ
ส่วนตัว เป็นการอนุเคราะห์บุคลากรและให้โอกาสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้รับความรู้ ประสบการณ์ อันอาจนํามา
พัฒนาคุณภาพงานของตนในหน้าที่ที่รับผดิชอบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1  ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ 
          4.2  ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดแบบคําร้องอนุญาตไปต่างประเทศ สําหรับ              
ข้าราชการสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และแบบค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้อง ย่ืน
เร่ืองขออนุญาตไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง 
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1. ส่งเร่ืองตามลําดับข้ึนตามสายงาน 
2. เจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเร่ืองแล้ว ตรวจสอบข้อมูล ดังน้ี 

2.1  แบบขออนุญาต 
2.2  บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
2.3  สถานที่พักสามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ  
2.4  กรณีขอเดินทางไปต่างประเทศล่าช้ากว่ากําหนด เร่ืองกระช้ันชิดอับวันเดินทาง ให้ช้ีแจง 

 เหตุผลความจําเป็น (บันทึกข้อความ) 
2.5  การไปศึกษาดูงาน เอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาโครงการ ลําเนากําหนดการ ลําเนา หนังสือ 

เชิญจากองค์การ สมาคม หรอืสถาบันในต่างประเทศ รายซื่อผู้ไปศึกษาดูงาน สําเนาบัตรนักศึกษา (กรณีผู้ศึกษาใน
สถาบัน) การไปทัศนศึกษา (หมู่คณะ) เอกสารประกอบ ได้แก่ โครงการทัศนศึกษา (ถา้มี) บัญชีรายซื่อกําหนดการ 

สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุญาต
เฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 
พฤษภาคม หากสถานศึกษาใดปิดภาคเรียนไม่ตรงตามประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจะต้องจัดทําเป็น
ประกาศของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการด้วย สําหรับข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานจะต้องใช้วันเวลาพักผ่อน
ประจําปี 
                   2.6  การไปเย่ียมญาติใช้เวลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือระหว่าง วันหยุดราชการ 
เช่น ใช้วันลากิจ วันลาพักผ่อนประจําปี หรือช่วงปิดภาคเรียนเป็นต้น หลักฐานแสดงความเป็น ญาติ (สําเนาทะเบียน
บ้าน สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือเชิญขอญาติ) 
 4.3  เสนอผู้มอํีานาจพิจาณาอนุญาต 
 4.4  แจ้งผู้เก่ียวข้องและผู้ขออนุญาตทราบ 
 

การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
1.  ชื่องาน   
  การดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
2.  วัตถุประสงค ์
  2.1เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองตามความต้องการ และความสนใจ สามารถนําความรู้ที่ได้รับ               
จากการอบรมไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน 
  2.2  เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง และนําไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะในทุกระดับ 
           2.3  เพ่ือให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสมกับเป็นครูมืออาชีพ 
3.  ขอบข่ายงาน 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี               
(พ.ศ.2560 – 2579) เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์)  มีนโยบายการพัฒนาครูเพ่ือเช่ือมโยงกับวิทยาฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ความสําคัญกับ “ระยะเวลา” ในการทํางานสั่งสมความชํานาญในระยะเวลาหน่ึง
เช่ือมโยงกับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองให้ข้าราชการครู คนละ 10,000  บาท/
คน/ปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง โดยเป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบ้ีย 
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เลี้ยง ในการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คัดเลือกหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1  ขั้นตอนการดําเนินการก่อนการพัฒนา 
        4.1.1   ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนด 
        4.1.2   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เพ่ือทําหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงาน และตรวจสอบความเหมาะสม
การดําเนินการโครงการ 
        4.1.3   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้
ทราบแนวทางการปฏิบัติและขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด และช้ีแจงระยะเวลาให้ข้าราชการครูทราบ 
        4.1.4  ข้าราชการครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) เสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
        4.1.5  ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training obec.go.th 
        4.1.6  ข้าราชการครูลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ 
(Booking) โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)  
        4.1.7  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้รับข้อมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางอีเมล์ ดําเนินการรวบรวมและสรุปจํานวนครูแต่ละหลักสูตร  
        4.1.8  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ประสานกับหน่วยพัฒนาครู
เพ่ือร่วมกันกําหนดรุ่น วันที่อบรม และจัดเรียงรายช่ือตามลําดับเวลา 
        4.1.9  หน่วยพัฒนาครูขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมกับสถาบันคุรุพัฒนา และแจ้งให้สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทราบ 
        4.1.10 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
กําหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        4.1.11 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  แจ้งรุ่น วันที่ และสถานที่ให้
ข้าราชการครูในสังกัดทราบ 
        4.1.12 ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training obec.go.th เพ่ือทําการตรวจสอบ
สถานะและเลือกหลักสูตรอบรม(Shopping) 
        4.1.13 ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทน พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครู และอนุมัติการเข้าอบรมของข้าราชการครูใน
ระบบผ่านเว็บไซต์ training obec.go.th/admin  
        4.1.14 ข้าราชการครูทําเรื่องขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินทดรองราชการ 
        4.1.15 สถานศึกษาส่งเอกสารการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินทดรองราชการของ
ข้าราชการครูในสังกัด ส่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
        4.1.16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
“รับทราบ” ในระบบผ่าน training obec.go.th/admin 
        4.1.17 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 กําหนดค่าพาหนะเดินทางให้ข้าราชการครูตามระเบียบของทางราชการและมาตรการประหยัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   4.1.18 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สรุปงบประมาณตาม
รายละเอียดที่ข้าราชการครูได้ลงทะเบียนหลักสูตร และดําเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4.1.19 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการของหน่วยพัฒนา 
   4.1.20 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการอบรมพัฒนา การนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของข้าราชการครูและการดําเนินการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 4.2 ขั้นตอนการดําเนินการระหว่างการพัฒนา 
  4.2.1  ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ยืนยันและเลือกหลักสูตรการอบรม 
(Shopping) กรณีข้าราชการครูที่เลือกลงทะเบียนหลักสูตรแล้ว ไม่รับการพัฒนาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
“ถือว่าครูได้ใช้งบประมาณในส่วนน้ันไปแล้ว” 
  4.2.2  หน่วยพัฒนาจัดอบรมพัฒนาครู 
  4.2.3  หน่วยพัฒนานัดหมายข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนา เพ่ือดําเนินการติดตามในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Coaching Mentoring, นิเทศ, การสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามวีการท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
  4.2.4  หน่วยพัฒนาจัดเรียมวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร ให้กับครูที่ผ่านการพัฒนา 

 4.3  ขั้นตอนการดําเนินการหลังการพัฒนา 
  4.3.1  ข้าราชการครูทําแบบประเมินในระบบผ่านเว็บไซต์ Training.obec.go.th ทันทีหลังจาก
กลับจากการเข้ารับการพัฒนา 
  4.3.2  ข้าราชการครูจัดทํา “รายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาและการนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้” หลังจากเข้ารับการพัฒนาให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนรับทราบ 
           4.3.3  หน่วยพัฒนาครูดําเนินการติดตามและประเมินผลข้าราชการครูหลังจากที่ข้าราชการครูเข้า
รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว โดยดําเนินการตามท่ีระบุในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 
  4.3.4   ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน ทําการประเมินข้าราชการครูผู้เข้ารับการ
พัฒนาหลังจากที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 4 สัปดาห์ ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th/admin 
  4.3.5  ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน จัดทํารายงานผลการนําความรู้ที่
ข้าราชการครูได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 
  4.3.6  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับทราบ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.  ชื่องาน 
  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
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3.  ขอบข่ายของงาน 
  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1  สํารวจความต้องการในการกพัฒนา 
 4.2  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 
 4.3  จัดทําโครงการ 
 4.4  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 4.5  ประชุมวางแผนการดําเนินการ 
 4.6  ดําเนินการพัฒนาตามกิจกรรมที่กําหนด 
 4.7  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

--------------------------------- 
 

 
 
   
 



 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต ๑ 
ท่ี  ๒๘๖/๒๕๖๓ 

เร่ือง  กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
--------------------------- 

เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๑       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยกเลิกค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ท่ี ๒๗๘/๒๕๖๒ 
เรื่อง การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ค าส่ังส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เรื่อง ปรับปรุงค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ      
ท่ี ๙๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓  ท่ี ๑๘๓/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  และ       
ท่ี ๒๑๔/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(นายด าเนิน  เพียรค้า) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

 



 
 

รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 

ท่ี   ๒๘๖/๒๕๖๓ 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------- 
 

(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ๑. นางนิพา  พงษ์สมถ้อย  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๐ 
ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าท่ีควบคุม ก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับผิดชอบงาน
ดังนี ้
 ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อเสนอแนะ     
ในการวางแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 ๒)  ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 ๓)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการจัดท าขอ้เสนอและด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ               
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบาย หรือการตัดสินใจด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 ๔)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการจัดท าข้อเสนอ เพื่อก าหนดความต้องการและความจ าเป็น 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพการจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ 
รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดฝึกอบรม 
 ๕)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการขอใบประกอบวิชาชีพทุกต าแหน่ง 
 ๖)  วิเคราะห์ วิจัยขอ้มูล เพื่อวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 ๗)  วางแผน หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานแผนงาน หรือโครงการระยะส้ันบางส่วน
ของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๘)  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญ                 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๙)  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๑๐)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนา                         
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ 

๑๑)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
๑๒)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 
๑๓)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

 
/ ๑๕) ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ... 



๒ 
 

 ๑๕)  ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๑๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ ส่ือเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์วิธีการ หรือประยกุต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการท าความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๗)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

 ๑๙)  ปฏิบัติงานแทน  นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 ๒๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ๒. นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ ๒๒  
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะ     
ในการวางแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 ๒)  ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 ๓)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการจัดท าข้อเสนอและด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ                
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจ                                      
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๔)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดความต้องการและความจ าเป็น 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพการจัดหลักสูตร และการถ่ายทอดความรู้ 
รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดฝึกอบรม 
 ๕)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานการขอใบประกอบวิชาชีพทุกต าแหน่ง 
 ๖)  วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเพื่อวางระบบการพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 ๗)  วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานแผนงาน หรือโครงการระยะส้ันบางส่วน
ของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๘)  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๙)  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 ๑๐)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนา
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ 

๑๑)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
๑๒)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 
๑๓)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

/ ๑๕) ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ... 



๓ 
 

 ๑๕)  ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนา 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แผนงาน/โครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๑๖)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ ส่ือเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์วิธีการ หรือประยกุต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการท าความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๗)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ๑๙)  ปฏิบัติงานแทน  นางนิพา  พงษ์สมถ้อย  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 ๒๐)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	หน้าปกคู่มือกลุ่มพัฒนาครู.pdf
	O13-1 คู่มือการปฏิบัติงาน นิพา  พงษ์สมถ้อย.pdf
	O13 -2คู่มือปฏิบัติงาน สุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล.pdf
	ปกหลัง.pdf



