คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานและวางแผนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้
ตระหนั กและเห็น ความสํา คั ญ ของการพั ฒ นาครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา ซึ่ ง ถือ เป็น ทรัพ ยากรบุ ค คลที่ มี
ความสําคัญ ต่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ
บรรลุวัตถุประสงค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 หวังเป็น อย่า งยิ่งว่า คู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสู่การ
บริหารจัดการองค์กร รวมถึงสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาอันจะ
นําไปสู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป
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บทนํา
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 5 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 79 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําให้การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และ มาตรา 80 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความเจริญก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวมถึงกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้น การสร้างความมั่นคง การพัฒนาด้าน
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ ประการสําคัญ คือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ รวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลงสู่นโยบายเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในโยบายที่
3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยาฐานะ จากนโยบายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้นําไปกําหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานลงสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจําเป็นโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(Individual
Development Plan : ID PLAN) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้
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1. สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่ที่อําเภอวาปีปทุม ทางตอนใต้
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ16 องศา
40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก โดยมีพื้นที่บริการ
ครอบคลุม 5 อําเภอ คือ อําเภอวาปีปทุม อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนาเชือก อําเภอนาดูน และอําเภอยางสีสุ
ราช และมีพื้นที่ตามเขตการปกครอง ดังนี้
ตาราง 1 ข้อมูลระยะทาง
อําเภอ
1. วาปีปทุม
2. พยัคฆภูมิพิสัย
3. นาเชือก
4. นาดูน
5. ยางสีสุราช
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

พื้นที่ (ตร.กม.)
605.774
342.790
528.798
248.449
242.507

ระยะทางจาก จ.(กม.)
40
82
58
64
74

ติดต่อกับ อําเภอเมืองมหาสารคามและอําเภอแกดํา (สพป.มหาสารคาม เขต 1)
ติดต่อกับ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (สพป.สุรินทร์ เขต 2)
ติดต่อกับ อําเภอศรีสมเด็จ สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
(สพป.ร้อยเอ็ดเขต 2)
ติดต่อกับ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (สพป.มหาสารคาม เขต 1)
และอําเภอนาโพธิ์ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4)

แผนที่แสดงเขตบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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1.2. ข้อมูลพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งธรรมการจังหวัดเป็นผู้ดูแลเรื่องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 โดยมีขุนการกสิกขวิธีเป็นธรรมการจังหวัดคนแรก ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อปี พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนชื่อธรรมการจังหวัดมาเป็นศึกษาธิการจังหวัด มีนายโสภา ปาลบุตร เป็นศึกษาธิการ
จังหวัด การจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้มีกรมสังกัดอยู่หลายกรม ทําให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษา
หลายหน่ ว ยงาน มี ค วามยุ่ ง ยากในการติ ด ต่ อ ประสานงาน ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2546
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 62 ก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
ส่งผลให้มีการประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศออกเป็น 175 เขต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภายใต้การกํากับ ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดําเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ตามมาตรา 34 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 37 แห่ ง
พระราชบัญญัติการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่ง
ส่ว นราชการภายในสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา พ.ศ. 2546 ข้ อ 3 และข้อ 4 ประกอบกั บ คํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สําหรับจังหวัดมหาสารคาม แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 3 เขต
ได้แก่ 1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนสมารักษ์ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ 3) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนสมารักษ์
ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 โทร. 043-798349 โทรสาร
043-798043 web site : http://www.mkarea2.go.th สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ตั้งอยู่ที่อําเภอวาปีปทุม ทางตอนใต้จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา และ 16 องศา 40 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 50 ลิปดา และ 103 องศา 30
ลิปดาตะวันออก โดยมีพื้นที่บริการครอบคลุม 5 อําเภอ คือ อําเภอวาปีปทุม อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอนา
เชือก อําเภอนาดูน และอําเภอยางสีสุราช
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1.3 ข้อมูลทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ 5 อําเภอ จํานวน 222 แห่ง ดังนี้
ตาราง 2 สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
อําเภอ
โรงเรียน
1 นาเชือก
44
2 นาดูน
29
3 พยัคฆภูมิพิสัย
55
4 ยางสีสุราช
23
5 วาปีปทุม
71
โรงเรียนทั้งหมด
222

ขนาดโรงเรียน
ขยายโอกาส
8
5
14
7
14
48

รวม
ขนาดเล็ก
35
21
38
15
49
158

79.55
72.41
69.09
65.22
69.01
71.17

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)
แผนภูมิแสดงจํานวนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
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ตาราง 3 จํานวนนักเรียนในสังกัด
ที่

อําเภอ

จํานวน
โรงเรียน

จํานวนนักเรียน
ก่อนประถม

ประถม

รวมทั้งสิ้น

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

1

นาเชือก

44

789

2,531

303

3,623

2

พยัคฆภูมิพิสัย

55

1,297

4,196

915

6,408

3

วาปีปทุม

71

1,894

6,417

720

4

นาดูน

29

669

2,141

221

3,031

5

ยางสีสุราช

23

504

1,622

331

2,437

รวมทั้งสิ้น

222

5,153

16,907

2,470

115

115

9,146

24,645

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษา
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ตาราง 4 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการ/ประเภทตําแหน่ง
บุคลากรในสถานศึกษา
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
2. บุคลากรที่ทําหน้าที่สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการ
2.3 ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยง,ครูวิทย์-คณิต
2.4 ลูกจ้างประจํา
2.5 ลูกจ้างชั่วคราว
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. บุคลากรทางการศึกษา
5. ลูกจ้างประจํา
6. อัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว

จํานวน
161
1,494
62
103
71
1
1
15
44
4
18

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561)
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่มาตรฐานสากลบนวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารตามแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
ค่านิยมร่วม (Shared Values)
“First” มุ่งงานเป็นเลิศ เกิดมาตรฐาน งานอํานวย ด้วยเทคโนโลยี
ตาราง 12 ค่านิยมร่วม
ค่านิยมร่วมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาคาม เขต 2
“ มุ่งงานเป็นเลิศ เกิดมาตรฐาน งานอํานวย ด้วยเทคโนโลยี First ”
F = Facilitate
อํานวยความสะดวก ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก
I = Information Communication Technology
การนําข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
R = Responsibility
S = Standard/Sufficiency
T = Teamwork

ความรับผิดชอบ การดําเนินงานทุกฝ่าย รับผิดชอบต่อ
ภาระงาน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ
การทํางานมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนวิถี
พอเพียง
การทํางานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง

เป้าประสงค์หลัก ( Goals )
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรรมการทํางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การ บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสถานศึกษา มีสื่อ เทคโนโลยี
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
จึงกําหนดประเด็นกลยุทธ์เชิงนโยบาย ปีงบประมาณ 2562 จํานวน 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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บทบาทอํานาจหน้าที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
1. ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
1.1 การกํากับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น
2. มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่น
3. อํานาจหน้าที่ ดังนี้
3.1 อํานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
3.3 รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2560
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 13 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ข้อ 5
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
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3. ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ซึ่งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้ถูกยุบเลิกโดยคําสั่งหัวหน้า คชส.
ที่ 10/2559 ข้อ 4 และให้โอนอํานาจหน้าที่ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ.) ในเรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนงานวิชาการ
3. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ
4. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจะสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
6. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
8. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9. การวางแผนอัตรากําลัง
10. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
11. การกําหนดแนวทางการรับนักเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
13. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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.4โครงสร้างการบริหารงาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอํานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
ในแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้
1. กลุ่มอํานวยการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ช) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและ การลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจําตัว
และการขออนุญาตต่าง ๆ
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคี วามสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
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ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอบข่ายและภารกิจ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สําหรับกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จําแนกเป็นงานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ งานส่งเสริมและยกย่อง
เชิญชูเกียรติ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และงานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
งานฝึกอบรมมีขอบข่ายและภารกิจ งานฝึกอบรม เริ่มจากการสํารวจศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา จัดทําแผนงานโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จัดทําและพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ นวัตกรรม และเอกสารประกอบการอบรม ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการฝึกอบรม รายงาน
และประสานผลไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป
การลาศึกษาต่อเริ่มจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาส
ศึกษาต่อตามความต้องการของตนและหน่วยงานทางการศึกษาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการหรือตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับ
สถาบันอุดมศึกษา ประสานการจัดทําสัญญาลาศึกษาต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการประสานการจัดให้มีงานกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศยกยองเชิดชูเกรียติ มอบเกียรติบัตร
โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้มีการนําผลงานไปประกอบการพิจารณาให้บําเหน็จความชอบ
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณมีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตและ
การขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ และการส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
งานประเมินคุณภาพการประหารงานบุคคล มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จัดทําเครื่องมือ ดําเนินการประเมินผล จัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอต่อ ก.ค.ศ. ต่อไป
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งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ลักษณะงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตร 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 เป็นการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น นําผลที่ได้จากการพัฒนา
ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 80
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว22 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551
1. การพัฒนาตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
หลักเกณฑ์
1. ตําแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2. ให้ สพท. หรือส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. สพท. หรือส่วนราชการอาจเพิ่มเนื้อหาสาระและเวลาในการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจาก
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5. ผลการพัฒนานําไปใช้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งภายใน 5 ปี นับตั้งแต่งวันที่ผู้นั้นสําเร็จ
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา
1. การพัฒนาใช้วิธกี ารฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง หรือวิธีการอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสม
2. การพัฒนาด้วย 2 ภาค คือ
2.1 ภาควิชาการ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร 120 ชั่วโมง
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2.2 ภาคปฏิบัติ เป็นการนําความรู้ภาควิชาการไปฝึกปฏิบัติและเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงใน
สถานศึกษาที่ สพท. กําหนด เป็นเวลา 60 ชั่วโมง ในเวลา 10 วันทําการ
3. การประเมินผลการพัฒนา ประเมิน 2 ส่วน คือ
3.1 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
3.2 มีสัมฤทธิผลในการพัฒนาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมแต่ละภาค
2. การพัฒนาตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
หลักเกณฑ์
1. ต้องให้ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม
2. ต้องพัฒนาในลักษณะองค์รวมที่บูรณาการทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
วิธีการพัฒนา
1. ใช้วิธีการพัฒนาหลายวิธี เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆ และวิธีอื่นๆ
โดยมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน มีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
1) คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์
2) ความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ส่วนที่ 2 การฝึกประสบการณ์การนิเทศศึกษา
ส่วนที่ 3 การจัดทําและนําเสนอแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษาในหน้าที่รับผิดชอบ
2. ผู้บริหารโครงการต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนํา กํากับ และติดตามให้มีการ
พัฒนาตามขั้นตอน
3. มีหลักการ วิธีการประเมิน และหลักเกณฑ์การตัดสิน
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดทํารายละเอียด
หลักสูตรและดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานการพัฒนา
1. มาตรฐานหลักสูตร
2. มาตรฐานสื่อและนวัตกรรม
3. มาตรฐานวิทยากร
4. มาตรฐานสถานที่และแหล่งเรียนรู้
5. มาตรฐานการประเมิน
6. มาตรฐานการบริหารจัดการ
7. มาตรฐานคุณภาพผู้ผ่านการพัฒนา
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. สํารวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน สพท. ต่างๆได้รับทราบและ
แจ้งความประสงค์ในการพัฒนา
2. จัดทําแผนการพัฒนา
3. ขออนุมัติแผนการพัฒนา
4. เตรียมการพัฒนาในการพัฒนาให้มีการดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
4.1 การจัดทําคู่มือ เอกสารประกอบการพัฒนา
4.2 จัดหาวิทยากร
4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
5. ดําเนินการพัฒนา
6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงาน
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
วางแผนการพัฒนา

สํารวจข้ อมูลผู้เข้ ารับการพัฒนา

เตรี ยมพัฒนา

ขออนุมตั ิแผนพัฒนา

ดําเนินการพัฒนา

ประเมินผลและรายงาน

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
ในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งมีข้อจํากัดในการดําเนินการระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการประสานงาน
กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขอความร่วมมือในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทั้งในส่วนที่ดําเนินการ
เองหรือดําเนินการร่วมกัน ในด้านงบประมาณหน่วยงานไม่มีการจัดตั้งงบประมาณให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนามีจํานวนน้อยทําให้ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินงานสูง ดังนั้นการดําเนินการวางแผน
พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าดําเนินการเองหรือส่งบุคคลเข้าร่วมพัฒนากับส่วนราชการอื่น
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งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
ลักษณะงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79
ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เป็น
เรื่องเดียวกัน จําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ นําผล
การพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสําคัญในการพิจารณาดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2551 มาตรา 79
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี าร
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ขั้นตอนและวิธีการพัฒนา
1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่มีความจําเป็นที่จํานํามาใช้วางแผนพัฒนา
เช่น
- ตามความรู้ความสามรถ ความสนใจและความต้องการพัฒนาของบุคลากรและของหน่วยงาน- ข้อมูลสถานที่ในการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากร ในสาขาต่างๆ
2. จัดทําแผนพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา
3. ดําเนินการพัฒนา
4. ติดตามและประเมินผล
5. นําผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
วางแผนพัฒนา
การนําผลการพัฒนาไปใช้
และปรับปรุง

จัดทําแผนและ
เครื่องมือการพัฒนา
ติดตามและประเมินผล

ดําเนินการ
พัฒนา
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
จุดสําคัญและกลไกการพัฒนาควรเริ่มจากความต้องการ ความสนใจในการพัฒนาตนเองของบุคลากร มี
ความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการพัฒนา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
งานลาศึกษาต่อ
ลักษณะงาน
การลาศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมิติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ถือ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ภายใต้บังคับมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบด้วย
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
1.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
1.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภายนอกเวลาราชการ
2.1 การลาศึกษาต่อภายนอกเวลาราชการ โดนใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
2.2 การลาศึกษาต่อภายนอกเวลาราชการ โดนไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
3. การลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
6. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
พ.ศ. 2538
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2547
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3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2547
4. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1602/2547 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547
5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/5184 ลงวันที่
30 มีนาคม 2547
6. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1281/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2547
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2/ว410 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
9. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 307/2551 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2551
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษาต่อ
ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง
1.1 ขั้นตอนการดําเนินงานศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
1.1.1 สพฐ. แจ้งโควตาประเภท ก มาให้ สพท.
1.1.2 เจ้าหน้าที่ สพท.ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม และ .
กําหนด.ดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ สพฐ
1.1.3 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับ
การคัดเลือกไปดําเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษา และรายงาน สพฐทราบ.
1.1.4 จัดทําคําสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอํานาจอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและจัดทํา
สัญญา และสัญญาค้ําประกัน
1.1.5 จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา
1.1.6 แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
1.1.7 รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกๆภาคการศึกษา
1.2 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
1.2.1 การขออนุญาตลาศึกษาต่อ
1.2.1.1 รับคําขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศภาค
ปกติ ประเภท ข
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1.2.1.2 ตรวจสอบเอกสาร
1.2.1.3 อนุญาตไปสมัครสอบ
1.2.1.4 ขออนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในแชประเทศภาคปกติ ประเภท ข
(เมื่อผู้ขออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กําหนด ปี 2
- ระดับปริญญาเอก กําหนด ปี 4
เอกสารหลักฐาน– ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และสําเนา กพ7.
1.2.1.5 จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน
1.2.1.6 จัดทําคําสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจตามลําดับชั้น
1.2.1.7 จัดทําหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาต่อไปยังสถาบันการศึกษา
1.2.1.8 รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ.ทราบ
1.2.2 การขยายเวลาศึกษาต่อ
1.2.2.1 รับคําขอผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุด
สัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน
1.2.1.2 เสนอขออนุญาตขยายเวลาการศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 2
ครั้ง หรือ ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
1.2.1.3 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน
1.2.1.4 จัดทําคําสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอํานาจอนุญาต
1.2.1.5 แจ้งผู้ขออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.1.6 รายงานจํานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ.ทราบ
1.2.3 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
1.2.3.1 รับคําร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
1.2.3.2 ตรวจสอบเอกสาร ( หนังสือจากสถานศึกษา แบบคําร้องขอกลับ )
1.2.3.3 เสนอคําสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอํานาจอนุญาต
1.2.3.4 แจ้งผู้ขออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
1.2.3.5 รายงาน สพฐ.
1.2.4 การทําสัญญา
1.2.4.1 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่ สพฐ. กําหนด
- การทําสัญญา
จัดทําสัญญาจํานวน 2 ชุด ( เก็บไว้ที่ สพท./สพฐ. 1 ชุด และผู้ให้สัญญา
1 ชุด ) ทั้งนี้ผู้รับสัญญาเป็นผู้เก็บสัญญาและสัญญาค้ําประกัน ชุดที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ 1 บาท รวม 11
บาท ( ฉบับจริง )
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- เอกสารขอผู้จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้ําประกัน
ก. บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาจํานวน
1 ฉบับ
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา ฉบับ 1
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมสําเนา ฉบับ 1 ( กรณีผู้ทําสัญญา หรือ
ผู้ค้ําประกันมีคู้สมรส)
ง. รูปถ่าย 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป รูปเฉพาะผู้ให้สัญญาท่านั้น (กรณีไม่สามารถหาผู้ค้ํา
ประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ)
- ผู้ทําสัญญาและผู้ค้ําประกันต้องนําบุคคลต่อไปนี้ มาในวันทําสัญญาด้วย
ก. คู่สมรสของผู้ทําสัญญา (ถ้ามี)
ข. ผู้ค้ําประกันจํานวน คน 1
ค. คู่สมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี)
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสัญญาค้ําประกัน
บาท ) ติดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับๆละ บาท 1การจัดทําสําเนาคู้ฉบับโดยสถานศึกษา
จํานวน. 2 ชุด และสพท /สพฐ . 1 ชุด
1.2.4.2 เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาค้ําประกัน
1.2.4.3 มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ
2. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
2.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1.1 รับคําขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต่อผู้มีอํานาจอนุญาต
2.1.2 เมื่อสอบคัดเลือกได้ ให้นําหลักฐานผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาเสนอต่อผู้มี
อํานาจอนุญาต
2.1.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของปีที่เข้าศึกษากรณีอายุเกินให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
- ต้องมีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนเต็ม
2.1.4 จัดทําสัญญาลาศึกษาและสัญญาค้ําประกันคนละ 2 ฉบับ ( เก็บไว้ที่ผู้รับสัญญา 1 ฉบับ
ผู้ไปศึกษา 1 ฉบับ )
2.1.5 จัดทําคําสั่งให้ไปศึกษา
2.1.6 จัดทําหนังสือส่งตัวไปศึกษา
2.1.7 เมือผู้ไปศึกษาสําเร็จการศึกษา ให้จัดทําคําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
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2.1.8 รายงาน สพฐ.

2.2 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
ขั้นตอนการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการ
2.2.1 รับเรื่องไปศึกษาต่อ
2.2.2 ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ
2.2.3 เสนอรายงวานผู้บังคับบัญชาทราบ
2.2.4 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ
3. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
3.1 การลาศึกษาต่อ
3.1.1 รับคําขอผู้ประสงค์จะศึกษาต่อ
3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร
3.1.3 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันเช่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ
3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
3.1.5 จัดทําคําสัง่ ให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
3.1.6 แจ้งผู้ไปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา
3.1.7 รายงาน สพฐ.
3.2 การกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
3.2.1 ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคําร้องขอกลับฯ
3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร
1) แบบคําร้องขอกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม (แบบที่5)
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวันที่ส่งตัวกลับ
3) เอกสารที่แสดงว่าสําเร็จการศึกษา
3.2.3 จัดทําคําสั่งให้ข้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
3.2.4 รายงานจํานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.
4. การฝึกอบรมภายในประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ ( ตามหลักเกณฑ์ )
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4.2 การอบรม หากอบรมระยะเกินกว่า 6 เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมเกินกว่า 5,000 บาท ต้องจัดทําสัญญา
4.3 จัดทําสัญญา ( กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท.เดิม แต่ต้องแจ้งให้
หน่วยงานใหม่ทราบ )
4.4 จัดทําคําสั่งให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเข้าปฏิบัติราชการ
4.5 รายงาน สพฐ.
5. การคํานวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
ขั้นตอนการดําเนินการ
กรณีผู้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการชดใช้ทุนให้ดําเนินการดังนี้
5.1 คํานวณการชดใช้ทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดและตามประกาศของ
สพฐ.
5.2 แจ้งเรียกชําหนี้จากผูผ้ ิดสัญญาและผู้ค้ําประกัน โดยวิธสี ่งทางไปรษณียต์ อบรับ
5.3 หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ยินยอม ชดใช้ ให้รับชดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
5.4 หากขอผ่อนชําระให้ผู้มีอํานาจ ( ผู้รับมอบอํานาจ ) พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนด
5.5 หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้คําประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด รายงาน
สพฐ. โดยด่วน อย่าให้อายุความขาด
6. การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินการขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
6.1 รับคําขอของข้าราชการที่ประสงค์จะขออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
6.2 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
6.3 เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอไปยัง สพฐ.
6.4 สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงาน ก.พ. และจัดทําคําสั่งส่งให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ
ณ ต่างประเทศ
6.5 จัดทําสัญญาและสัญญาค้ําประกัน ( ผอ.สพท.ลงนามในสัญญา )
6.6 ส่งสัญญาไป สพฐ.
6.7 แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขออนุญาตทราบ
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกีย่ วข้องกับสํานักงาน ก.พ. ด้วย กรณีขอรับทุน หรือได้รับทุน
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนที่ได้รับด้วย
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งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะงาน
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 23
“ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ ....(5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการส่งเสริมขวัญ
กําลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” มาตรา 75 วรรคหนึ่ง
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้
กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี”
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ 2547.ศ.และที่แก้ไขเพิ่มเติม
( 2 ฉบับที)่ พ 2551 .ศ.มาตรา 75 และมาตรา 23
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ 2546 .ศ.มาตรา (6)9
3. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระกายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ.2550
4. ประกาศสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ2550 .ศ.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ที่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยอย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
5. สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด แล้วส่งประวัติผลงานตาม
แบบที่กําหนดไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความประพฤติ วินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตนตาม
กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วเสนอ อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้ที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ
7. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบ โดยทั่วกันและดําเนินการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาตามเห็นสมควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติและ
ผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซด์ เป็นต้น
8. ดําเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นําผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ
แผนภูมิแสดงขั้นตอน
จัดทําหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาและคัดเลือก

ดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือก

ประกาศผลและ
ประชาสัมพันธ์

นําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาและคัดเลือก
มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล
ตามโอกาสอันสมควร

ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
การดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและระดับ
ต่างๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงชั้น หรือกลุ่มสาระ
ที่สอน เป็นต้น

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ลักษณะงาน
โดยที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
การควบคุมการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ คุรุสภาได้
จัดตั้งศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหน้าที่
ประสานงานระหว่างคุรุสภากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ และสนับสนุน
การรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
3. ประกาศสํานักเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสมัครเป็นเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษา ทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ของศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา (ศมจ.) ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสมัครเป็นเครือข่ายการพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. คัดเลือกและแต่งตั้งอาสาสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เสนอของบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
5. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ประสาน ส่งเสริม ตามแผน โครงการ กิจกรรม
6. ติดตามประเมินผล และรายงานต่อ ศมจ. และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
แผนภูมิแสดงขั้นตอน

ปรับปรุงและ
พัฒนา

จัดทําแผนงาน/โครงการ
เสนอ ศมจ.

เสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากคุรุสภา

ติดตาม ประเมินผลและ

ดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ

รายงาน

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
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ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
ภารกิจงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นอํานาจหน้าที่ของคุรุสภาโดยตรง
การปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคํานึงถึง นโยบายการสนับสนุนจากคุรุสภา

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

