คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพี่เกไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕
มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารช้าราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไช เพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้มีสานั กงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ านวน ๑๘๓ เขต และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน ๔๒ เขต และได้ อ อกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มอานวยการ
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน
(๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึกษา ขึ้น โดยมี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อให้การปฏิบั ติ ง านด้ า นพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึ กษา
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบั ติงานและผู้เกี่ยวช้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดขอบเขตของงาน ขึ้นตอนวิธีการดาเนินการ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน รวม ๔ งาน ได้แก่ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ งานลาศึกษา
ต่อ'ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศต่างประเทศงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินงาน และผู้เกี่ยวช้อง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

สารบัญ
คาน่า
สารบัญ
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

บทนา
แนวคิดและวัตถุประสงค์
ขอบข่าย/ภารกิจ
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
- งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
- งานลาศึกษาต่อ 'ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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๒
๒
๒
๓
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๖
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ส่วนที่ ๑
บทนา

บทนา

- k) -

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒(£๖๐ ได้
กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ (ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ 'ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ซ) ปฏิ บั ติ ง านร่ว มกับ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านชองหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ย วข้ อง หรื อที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลได้ นั้ น บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีฃั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ซัดเจน
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานชองกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
เพื่อไข้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม โดยคู่มือ การปฏิบัติงานฉบับ
นี้ ประกอบด้วยกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ชอบเขตชองงาน ดาจากัดความ ชั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามภารกิจ อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิด
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจชองหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มี
ขวั ญ ก าลั ง ใจ น่ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาให้มี ก ารพั ฒ นาให้เป็ น ไปตามมาตรฐาน วิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองตอบ ความ ต้องการชอง
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตภิ ารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสาเร็จ ๓. เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชู เกียรติ มีความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาชองผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๒. งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
๓. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๔. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๖. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. งานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานชองหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ ๒
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

-๓งานผกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั2/ง
๑. ชื่องาน

: งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

๒. ขอบเขตของงาน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ใขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อ เป็นการเสริมสร้าง
ฝึกอบรมประชุมสัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพิ่มขึ้น น่าผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่
และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. สารวจข้อมูลชองผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประซาสัมพันธ์ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
ทราบและแจ้งความประสงค์ในการพัฒนา ๒. จัดทาแผนการพัฒนา ๓. ขออนุมัติแผนการพัฒนา
๔. เตรียมการพัฒนา ในการเตรียมการพัฒนาให้มีการดาเนินการในกิจกรรมที่สาคัญดังนี้ ๔.๑
การจัดทาคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา ๔.๒ จัดหาวิทยากร
๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
๔. ดาเนินการพัฒนา ๖. ประเมินผลการพัฒนาและ
รายงาน
๔. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และที่แก่ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๔๔๑ มาตรา ๘๐
๔.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖./ ว ๒๒ ลงจันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๔๘
๔.๓ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖./ ว ๒ ลงจันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๔๙
๔.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖./ ว ๔ ลงจันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๔๐
๔.๔ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖./ ว ๖ ลงจันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๔๑
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ประเมินผลและรายงาน
๖. FLOW Chart การปฏิบัติงาน

ประเมินนผลและรายงาน
ผลและรายงาน
ประเมิ
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-

งานแกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
๑. ชื่องาน

: งานฝืกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ

๒. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ ผู้บังคับบัญชาทุก
คนทุกระดับจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติ งานและการ เรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนา
ตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ต้อง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและอื่นๆ น่าผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณา
ดาเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นที่จะน่ามาใช้วางแผนพัฒนา เซ่น
- ตามความรู้ความสามารถ ความสนใจและความต้องการในการพัฒนาชองบุคลากรและชอง หน่วยงาน
- ข้อมูลสถานที่ในการอบรมพัฒนา หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ วิทยากรในสาขาต่างๆ
๒. จัดทาแผนการพัฒนา เครื่องมือ และเอกสารในการพัฒนา
๓. ดาเนินการพัฒนา
๔. ติดดามและประเมินผล
๔. น่าผลการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
๔. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๔๔๑ มาตรา ๗๙
๔.๒ หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖./ ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
๔. FLOW Chart การปฏิบัติงาน

ด่าเนินการพัฒนา

สรุ ป ผลการคั ด เลื อ ก จั ด ท า
ประกาศผลและประกาศผล

าเนินนการคั
การคิดดเลืเลอกตามหลกเกณฑ่
ดด่าเนิ
อกตามหลักเกณฑ์ทที่ กาหนด
กาหนด
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งานลาศึกษาต่อ
๑. ชื่อเอกสาร
งานลาศึกษาต่อ 'ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/
ต่างประเทศ ๒. 2. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาให้ได้รับวุฒิสูงขึ้น
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า
๓. ขอบเขตงาน
๑. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ช
๒. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ โดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
๓. การศึกษาต่อภายในประเทศภาคฤดูร้อน
๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ
๕. การคานวณเงิน และเรียกซดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
๖. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ
การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ หมายถึง การลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ
ประเภท ก ได้แก่ ประเภทที่หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกส่งไปศึกษา
ประเภท ข ได้แก่ ประเภทที่ต้องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลือกในสถาบันการศึกษาด้วยตนเอง
๑.๑ ขั้นตอนการดาเนินงานศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ก
๑.๑.๑ สพฐ. แจ้งพิจารณาโควตาประเภท ก มาให้ สพท..
๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ สพท.. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตาประเภท ก เพิ่ม และ
ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กาหนด
๑.๑.๓ แจ้งรายซื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งผูได้รับการ
คัดเลือกไปดาเนินการตามขั้นตอนของสถาบันการศึกษาและรายงาน สพฐ. ทราบ
๑.๑.๔ จัดทาคาสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต่อผู้มีอานาจอนุญาตไปศึกษาต่อและจัดทาสัญญา
และสัญญาค้าประกัน
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๑.๑.5 จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
๑.๑.๖ แจ้งหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑.๗ รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข้าปฏิบัติ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ โดยรายงานให้ สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา
๑.๒ ขั้นตอนการดาเนินงานการศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข
๑.๒.๑ การขออนุญาตลาศึกษาต่อ
๑.๒.๒ รับคาขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเสือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ช
๑.๒.๓ ตรวจสอบเอกสาร
๑.๒.๔ อนุญาตไปสมัครสอบ
๑.๒.5 อนุญาตไปศึกษาต่อ ภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ช (เมื่อผู้ฃออนุญาตสอบ คัดเสือก
ได้แล้ว)
- ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กาหนด ๒ ปี
- ระดับปริญญาเอก กาหนด ๔ ปี
๑.๒.๖ จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้าประกัน
๑.๒.๗ จัดทาคาสั่งให้ลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจตามลาดับขั้น
๑.๒.๘ จัดทาหนังสือส่งตัวข้าราชการที่ลาศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
๑.๒.๙ รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ ให้ สพฐ. ทราบ
๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาต่อ
๑) รับคาขอของผู้ลาศึกษาต่อส่งหลักฐานการขยายระยะเวลาศึกษาต่อก่อนสิ้นสุดสัญญา ไม่น้อย
กว่า 15 วัน
๒) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ไม่เกิน ๒ ครั้ง หรือไม่เกิน
๑ ปีการศึกษา
๓) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน
๔) จัดทาคาสั่งขยายเวลาศึกษาต่อเสนอผู้มีอานาจอนุญาต
5) แจ้งผู้ฃออนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) รายงานจานวนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาศึกษาให้ สพฐ. ทราบ
๑.๒.๓ การกสับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๑) รับคาร้องผู้ที่ไปศึกษาต่อประสงค์ชอกสับเข้าปฏิบัติราชการ ๒) ตรวจเอกสาร (หนังสือจาก
สถานศึกษา, แบบคาร้องชอกสับ)
๓) เสนอคาสั่งกลับเข้าปฏิบัติราชการต่อผู้มีอานาจอนุญาต ๔) แจ้งผู้ฃออนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
๔) รายงาน สพฐ.
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๑.๒.๔ การทาสัญญา
๑) จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกันตามแบบที่ สพฐ. กาหนด
- การทาสัญญา
จัดทาสัญญา จานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่ สพท../สพฐ. ๑ ชุด และผูใ้ ห้สัญญา ๑ ชุด) ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาเป็นผู้
เก็บสัญญาและสัญญาค้าประกัน ชุดที่ตดิ อากรแสตมป๋ ๑๐ บาท และ ๑ บาท รวม ๑๑ บาท (ฉบับจริง)
- เอกสารของผู้จัดทาสัญญาลาศึกษาต่อ และผู้ค้าประกัน
ก. บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประซาซน พร้อมลาเนา ๑ ฉบับ
ข. ทะเบียนบ้าน พร้อมลาเนา ๑ ฉบับ
ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) พร้อมลาเนา ๑ ฉบับ
ง. หนังสือยินยอมให้ทาสัญญา หรือค้าประกันของคู่สมรส (กรณีผู้ทาสัญญา
หรือผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
จ. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (เฉาะผู้ให้สัญญาเท่านัน้ )
ฉ. กรณีไม่สามารถหาผู้ค้าประกัน ให้แนบบันทึกความเห็นของคณะกรรมการ ฯ
- ผู้ทาสัญญา และผู้คา้ ประกันต้องน่าบุคคลต่อไปนี้ มาในจันทาสัญญาด้วย
ก. คู่สมรสของผู้ทาสัญญา (ถ้ามี)
ข. ผู้ค้าประกัน จานวน ๑ คน
ค. คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
- การติดอากรแสตมป์ สัญญาศึกษาต่อติดอากรแสตมป์ ๑ บาท และสัญญาค้าประกัน
๑๐ บาท (ติดอากรแสตมป็ที่คู่ฉบับ ๆ ละ ๑ บาท การจัดทาลาเนาคู่ฉบับโดยสถานศึกษาจานวน ๒ ชุด และสพท./
สพฐ. ๑ ชุด)
๒) เสนอลงนามสัญญาลาศึกษาต่อและสัญญาคา้ ประกัน ๓) มอบสัญญาให้กับผู้ไปศึกษาต่อ
๒. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา
๒.1 การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
ขั้นตอนการดาเนินงาน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน
๒.๑.๑ รับคาขอของผู้ประสงค์จะศึกษาต่อขออนุญาตสมัครสอบคัดเสือกต่อผูม้ ีอานาจอนุญาต
๒.๑.๒ เมื่อสอบคัดเสือกได้ ให้น่าหลักฐานผลการสอบคัดเสือกจากสถาบันการศึกษา เสนอต่อผู้มีอานาจ
อนุญาต
๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์
๒.๑.๔ จัดทาสัญญาลาศึกษาและสัญญาคา้ ประกันคนละ ๒ ฉบับ (เก็บ'ไว้'ทีผ่ ู้'รับสัญญา ๑ ฉบับ ผู้ไป
ศึกษา ๑ ฉบับ)
๒.๑.๕ จัดทาคาสั่งให้ไปศึกษา
๒.๑.๖ จัดทาหนังสือส่งตัวไปศึกษา
๒.๑.๗ เมื่อผู้ไปศึกษาสาเร็จการศึกษา ให้จัดทาคาสัง่ ให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
๒.๑.๘ รายงาน สพฐ.
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๒.๒ การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไปศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไม่ใช้เวลาราชการไป
ศึกษา
๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาต่อ
๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษาต่อ
๒.๒.๓ เสนอรายงานผูบ้ ังคับบัญชา ทราบ
๒.๒.๔ แจ้งผู้ไปศึกษาต่อทราบ
๓. การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการดาเนินงาน การศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน
๓. การลาศึกษาต่อ
๓.๑.๑ รับคาฃอผูป้ ระสงค์จะศึกษาต่อ
๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๓.๑.๓ จัดทาสัญญา และสัญญาค้าประกัน ดาเนินการเซ่นเดียวกับการศึกษาต่อภาคปกติ
๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อน ต่อบังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
๓.๑.5 จัดทาคาสัง่ ให้ช้าราชการลาศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
๓.๑.๖ แจ้งผูไ้ ปศึกษาต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวช้องและสถาบันการศึกษา
๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.
๓.๒ การกลับเช้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๓.๒.๑ ผู้ลาศึกษาต่อส่งแบบคาร้องขอกลับ ฯ ๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๑) แบบดาร้องขอกลับเช้าปฏิบตั ิราชการตามเดิม (แบบที่ ๕)
๒) หนังสือจากสถาบันการศึกษาส่งตัวกลับโดยระบุวนั ที่สง่ ตัวกลับ
๓) เอกสารที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา
๓.๒.๓ จัดทาคาสั่งให้ช้าราชการซึ่งไปศึกษาต่อภาคฤดูร้อนกลับเช้าปฏิบัติราชการตามเดิม
๓.๒.๔ การรายงานจานวนผู้ลาศึกษาไป สพฐ.
๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน การฝึกอบรมภายในประเทศ
๔.๑ ขออนุญาตไปฝึกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ์)
๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน หรือทางราชการจะต้องจ่ายเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมเกินกว่า 5,๐๐๐ บาท ต้องจัดทาสัญญา
๔.๓ จัดทาสัญญา (กรณีผู้ลาไปฝึกอบรมย้ายต่างเขตพื้นที่ให้เก็บสัญญาไว้ที่ สพท. เดิม แต่ต้องแจ้งให้
หน่วยงานใหม่ทราบ)
๔.๔ จัดทาดาสัง่ ให้ไปฝึกอบรมภายในประเทศ และกลับเช้าปฏิบัติราชการ
๔.5 รายงาน สพฐ.

- ๑๐ -

๕. การคานวณเงิน และเรียกซดใช้ทุนกรณีผดิ สัญญา
ขั้นตอนการดาเนินงาน การคานวณเงิน และเรียกซดใช้ทนุ กรณีผิดสัญญา
กรณีผู้ลาศึกษา 'ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการซดใช้ทนุ ให้ดาเนินการดังนี้
๕.๑ คานวณการซดใช้ทนุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด และตามประกาศ
ซอง สพฐ.
๕.๒ แจ้งเรียกซาระหนี้จากผู้ผิดสัญญาและผู้ค้าประกัน โดยวิธสี ง่ ทางไปรษณียต์ อบรับ
๕.๓ หากผู้ผิดสัญญาหรือผู้ค้าประกัน ยินยอม ซดใช้ ให้รับซดใช้แล้วรายงาน สพฐ.
๕.๔ หากขอซาระให้ผู้มีอานาจ (ผู้รับมอบอานาจ) พิจารณาโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง
กาหนด
๕.๕ หากผู้ผิดสัญญา หรือผู้ค้าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให้รวบรวมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด รายงาน
สพฐ. โดยด่วน อย่าให้ซาดอายุความ
๖. การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมต่างประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน การซออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
๖.๑ รับคาซอซองช้าราซการทีป่ ระสงค์จะซออนุญาตไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
๖.๒ ตรวจสอบเอกสารให้ครบล้วน
๖.๓ เสนอผู้บังคับบัญซา เพื่อเสนอเรื่องไปยัง สพฐ.
๖.๔ สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาเห็นซอบจากสานักงาน ก.พ. และจัดทาคาสั่งส่งให้ช้าราซการไป ศึกษาต่อ
ณ ต่างประเทศ
๖.๕ จัดทาสัญญาและสัญญาคา้ ประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสัญญา)
๖.๖ ส่ง สัญญาไป สพฐ.
๖.๗ แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ฃออนุญาตทราบ ข้อสังเกตในระดับปฏิบตั ิ
การศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องประสานเกี่ยวช้องกับสานักงาน ก.พ. ด้วย กรณีซอรับทุน หรือได้รับทุน ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไซซองทุนที่ได้รับด้วย
๕. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ชา้ ราซการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘
๕.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ชา้ ราซการไปศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘
และแกไซเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗
๕.๓ ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ช้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัตงิ านวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๒
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๖. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
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งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ชื่องาน

: งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม และยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้มี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อดาเนินการยกย่อง เชิดชูเกียรติตามควรแก่ กรณี
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อสร้างขวัญ และ กาลังใจ
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์
และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด
๔. สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด แล้วส่งประวัติ และผลงานตาม
แบบที่กาหนดไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยก ย่องเชิดชู
เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม โดยคานึงถึงความประพฤติ วินัยและการรักษาวินยั การ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๖. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ทราบโดยทั่วกัน และ
ดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เซ่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติและ ผลงาน
ทางสื่อ สิง่ พิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น
๗. ดาเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร
๔. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔5๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๔
๒. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔5๖ (มาตรา ๙ (๖)
๓. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒55๐
๔. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอานาจการบริหาร และการ
จัดการศึกษาชองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒55๐
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๕. FLOW Chart การปฏิบัตงิ าน

