
 
 



 
 
 

ค ำน ำ 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้  มีความมุ่งหวังในความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนใน                    
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                              
มีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบเป็นงาน และมีผลงาน
ที่มีคุณภาพ (Quality Product) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง (High Productivity Organization : HPO) ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
และด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความ
พึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยกระบวนงานวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐาน อ้างอิงประกอบการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและ 
บุคลากรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบา  
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบให้เกิด 
ผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

           3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

   5. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการกย่อง                                
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 

1. งำนธุรกำร 

- งานรับหนังสือราชการ 

- งานส่งหนังสือราชการ 

- งานจัดท าหนังสือราชการ 

- งานจัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 

- งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 
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2. งำนพัฒนำบุคลำกร 

- งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 

- การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 

- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ 

- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- การจัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต าและเกณฑ์การประเมินผลงาน 

- การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาอบรมตู้งานและการไปราชการ 
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 
         ชื่อ – สกุล     นางยุวดี   แสนเมือง 
           ต าแหนง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
                          ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 
>>>งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 >>>จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 >>>การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (พัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนา) 
>>>ส่งเสริมการส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
      ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาหรือคณะท างานร่วมกับหนว่ยงานอื่นๆ 
>>>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
>>>การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ส ารวจความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
มีแบบส ารวจข้อมูลความตอ้งการพัฒนา 

๒ จัดท าโครงการตามความต้องการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะด าเนินการฝึกอบรม
และพัฒนา 

มีโครงการ 

๓ เสนอโครงการต่อกลุ่มมนโยบายและแผน  
เพื่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

เสนอโครงการ ภายในก าหนด 

๔ โครงการท่ีเสนอขอไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการไดตามท่ีเสนอขอ 

ภายในก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ 
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕ ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามไตรมาสท่ีเสนอ
ขอในโครงการ 

ภายในไตรมาสท่ีเสนอขอในโครงการ 

๖ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝึกอบรม 
พัฒนา 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๗ แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ฝกอบรมพัฒนา 

ภายใน ๑๐วัน หลังจากมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

๘ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อร่วมวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา 
ก าหนดหลักสูตรและคมูือตามความต้องการท่ีจะ
พัฒนา 

ภายใน ๕ วัน หลังจากคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๙ ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนแลกระบวนการพัฒนา มีการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
๑๐ การติดตามและประเมินผลตามโครงการ ด าเนินการทันทีหลังการฝึกอบรม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จัดหาข้อมูลทัว่ไปที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคร ู

และบคุลากรทางการศึกษา ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๓ 
มีข้อมูลเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนปฏิบัต ิ
การ ประจ าปี ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๓ 

๒ วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการของ 
สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อแผนปฏิบัติการไดรับอนุมัติแลว 
ด าเนินการคัดเลือกโครงการฯ ในแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี  ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาครูฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

๓ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและโครงการฯ เพื่อน ามา
จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด าเนนิการจัดท าร่างแผนพัฒนาครูฯ เมื่อได 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน 

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาครูฯ แล้วเสร็จ 

๕ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

๖ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
ทุกโครงการ 

แจ้งทุกกลุ่มท่ีรับผิดชอบโครงการฯ  
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  รายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการฯภายในก าหนด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (พัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนา) 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ แจ้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครู 

ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
ภายใน ๒ วัน นับจาก สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติ
ให ้สพป.ทราบ 

๒ โรงเรียนส่งแบบค าขอเข้ารับการพัฒนา 
ให ้สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 

ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ 
พัฒนา ตามแบบค าขอเข้ารับการพัฒนา 

ภายใน ๑ วัน นับจาก ได้รับแบบค าขอ 

๔ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ภายใน ๑ วัน นับจาก ได้รับแบบค าขอ 
๕ ส่งหนังสือพร้อมแบบค าขอไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีเป็นหน่วยพัฒนา และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 
เพื่อแจ้งข้าราชการครูตรวจสอบรายชื่อและ
ก าหนดการพัฒนาจากเว็บไซตข์องสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ 

ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

๖ ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนา  
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ไดแก โรงเรียน และงานอัตราก าลัง 

ภายใน ๑ วัน นับจากสถาบันอุดมศึกษา  
แจ้งผลการพัฒนาให้ สพป.ทราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ส่งเสริมการส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
      ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาหรือคณะท างานร่วมกับหนว่ยงานอื่นๆ 
      และการไปศึกษาเพิ่มเติม 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ เมื่อไดรับหนังสือจาก สพฐ. แจ้งข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือคณะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ปฏิบัติทันที 

๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เพื่อขออนุญาตให้ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ 
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือคณะท างาน 

ปฏิบัติทันที 

๓ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ี สพฐ. แจ้งให้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ 

ภายใน ๑ วัน แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 

๔ ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อ หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ตามแบบตอบ
รับท่ีก าหนด 

ภายใน ๓-๕ วัน ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ฝกอบรมฯ ประชุม ถึงหน่วยงานด าเนินการ
จัดฝึกอบรม 

๕ แจ้งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ 
ถึง สพฐ./หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นหน่วยฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาฯ 

ภายใน ๑ วัน หลังจากไดรับรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ฝกอบรมฯ ประชุม สัมมนา จากโรงเรียนใน 
สังกัด 

๖ บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อรายงานผลตามตามตัวชี้วัดให้ สพฐ.  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ปฏิบัติทันที เมื่อส่งรายชื่อให้หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อย 

๗ ปฏิบัติงานโดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๙ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 

ปฏิบัติภายในเวลาท่ีก าหนด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ เมื่อไดรับหนังสือจาก สพฐ. ด าเนินการแจ้ง 

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัดทราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องพรอม 
ปฏิทินการด าเนินงานและก าหนดส่งเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

ด าเนินการทันที 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ด าเนินการตามปฏิทินท่ีก าหนด 
๓ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ด าเนินการตามปฏิทินท่ีก าหนด 
๔ ด าเนินการสรุปผลการคัดเลือก และจัดท าประกาศ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ด าเนินการทันที หลังจากคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว 

๕ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ถึงโรงเรียนใน 
สังกัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ด าเนินการทันที หลังจากการประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

๖ ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบพิจารณา  
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการต่อไป 

ปฏิบัติตามปฏิทินท่ีก าหนด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ เมื่อไดรับหนังสือจากโรงเรียนในสังกัดแจ้งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประสงค์ไป
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ  
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบ 

ปฏิบัติทันที 

๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพื่อขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปสมัครสอบ 

ปฏิบัติทันที 

๓ เมื่อผูข้ออนุญาตสอบคัดเลือกได้แล้ว  
น าเอกสารหลักฐาน และผลการสอบคัดเลือกจาก
สถาบันการศึกษา พรอมส าเนา ก.พ.๗ ด าเนินการ
จัดท าสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาค้ าประกัน 

ภายใน ๑-๓ วัน 

๔ จัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการท่ีลาศึกษาต่อ 
ไปยังสถาบันการศึกษา 

ภายใน ๑-๒ วัน 

๕ รายงานขาราชการท่ีไดรับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ 
ให้ สพฐ. ทราบ 

ภายใน ๑-๒ วัน 

๖ บันทึกข้อมูล รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการอนุญาตให้
ลาศึกษาต่อ เพือ่เพื่อเป็นฐานข้อมูล ของ สพป.
ขอนแก่น เขต ๓ 

ปฏิบัติทันที เมื่อส่งรายชื่อให้ สพฐ. ทราบ 

 
 
 
 

11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 
         ชื่อ – สกุล     นายธีระชัย   ปิดตายัง 
           ต าแหนง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
 
>>>งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 >>>จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 >>>การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (พัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนา) 
>>>ส่งเสริมการส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
      ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาหรือคณะท างานร่วมกับหนว่ยงานอื่นๆ 
>>>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 

12



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ส ารวจความต้องการพัฒนาของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
มีแบบส ารวจข้อมูลความตอ้งการพัฒนา 

๒ จัดท าโครงการตามความต้องการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะด าเนินการฝึกอบรม
และพัฒนา 

มีโครงการ 

๓ เสนอโครงการต่อกลุ่มมนโยบายและแผน  
เพื่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

เสนอโครงการ ภายในก าหนด 

๔ โครงการท่ีเสนอขอไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการไดตามท่ีเสนอขอ 

ภายในก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ 
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕ ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาตามไตรมาสท่ีเสนอ
ขอในโครงการ 

ภายในไตรมาสท่ีเสนอขอในโครงการ 

๖ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝึกอบรม 
พัฒนา 

มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๗ แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
ฝกอบรมพัฒนา 

ภายใน ๑๐วัน หลังจากมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

๘ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อร่วมวางแผนการด าเนินการฝึกอบรมพัฒนา 
ก าหนดหลักสูตรและคมูือตามความต้องการท่ีจะ
พัฒนา 

ภายใน ๕ วัน หลังจากคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

๙ ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอนแลกระบวนการพัฒนา มีการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
๑๐ การติดตามและประเมินผลตามโครงการ ด าเนินการทันทีหลังการฝึกอบรม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จัดหาข้อมูลทัว่ไปที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาคร ู

และบคุลากรทางการศึกษา ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๓ 
มีข้อมูลเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนปฏิบัต ิ
การ ประจ าปี ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๓ 

๒ วิเคราะห์ข้อมูลและโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการของ 
สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เมื่อแผนปฏิบัติการไดรับอนุมัติแลว 
ด าเนินการคัดเลือกโครงการฯ ในแผนปฏิบัติ 
การประจ าปี  ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาครูฯ 
อย่างต่อเนื่อง 

๓ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและโครงการฯ เพื่อน ามา
จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาครูฯ เมื่อได 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน 

๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการจัดท าร่าง 
แผนพัฒนาครูฯ แล้วเสร็จ 

๕ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใน ๓ วัน หลังจากด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

๖ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
ทุกโครงการ 

แจ้งทุกกลุ่มท่ีรับผิดชอบโครงการฯ  
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  รายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการฯภายในก าหนด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (พัฒนากับสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนา) 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ แจ้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้ข้าราชการครู 

ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
ภายใน ๒ วัน นับจาก สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติ
ให ้สพป.ทราบ 

๒ โรงเรียนส่งแบบค าขอเข้ารับการพัฒนา 
ให ้สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 

ภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน 

๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ 
พัฒนา ตามแบบค าขอเข้ารับการพัฒนา 

ภายใน ๑ วัน นับจาก ได้รับแบบค าขอ 

๔ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ภายใน ๑ วัน นับจาก ได้รับแบบค าขอ 
๕ ส่งหนังสือพร้อมแบบค าขอไปยังสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีเป็นหน่วยพัฒนา และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 
เพื่อแจ้งข้าราชการครูตรวจสอบรายชื่อและ
ก าหนดการพัฒนาจากเว็บไซตข์องสถาบันอุดมศึกษา
ท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ 

ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

๖ ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนา  
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ไดแก โรงเรียน และงานอัตราก าลัง 

ภายใน ๑ วัน นับจากสถาบันอุดมศึกษา  
แจ้งผลการพัฒนาให้ สพป.ทราบ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ส่งเสริมการส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
      ไปเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาหรือคณะท างานร่วมกับหนว่ยงานอื่นๆ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ เมื่อไดรับหนังสือจาก สพฐ. แจ้งข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา หรือคณะท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

ปฏิบัติทันที 

๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เพื่อขออนุญาตให้ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการ 
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือคณะท างาน 

ปฏิบัติทนัที 

๓ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ี สพฐ. แจ้งให้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ 

ภายใน ๑ วัน แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 

๔ ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อ หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ตามแบบตอบ
รับท่ีก าหนด 

ภายใน ๓-๕ วัน ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ฝกอบรมฯ ประชุม ถึงหน่วยงานด าเนินการ
จัดฝึกอบรม 

๕ แจ้งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ 
ถึง สพฐ./หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นหน่วยฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาฯ 

ภายใน ๑ วัน หลังจากไดรับรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ฝกอบรมฯ ประชุม สัมมนา จากโรงเรียนใน 
สังกัด 

๖ บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา เพื่อรายงานผลตามตามตัวชี้วัดให้ สพฐ.  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ปฏิบัติทันที เมื่อส่งรายชื่อให้หน่วยงานท่ี 
ด าเนินการจัดอบรมเรียบร้อย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ เมื่อไดรับหนังสือจาก สพฐ. ด าเนินการแจ้ง 

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัดทราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องพรอม 
ปฏิทินการด าเนินงานและก าหนดส่งเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา 

ด าเนินการทันที 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ด าเนินการตามปฏิทินท่ีก าหนด 
๓ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ด าเนินการตามปฏิทินท่ีก าหนด 
๔ ด าเนินการสรุปผลการคัดเลือก และจัดท าประกาศ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ด าเนินการทันที หลังจากคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว 

๕ แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ถึงโรงเรียนใน 
สังกัดและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ด าเนินการทันที หลังจากการประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก 

๖ ส่งเอกสารและหลักฐานประกอบพิจารณา  
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการต่อไป 

ปฏิบัติตามปฏิทินท่ีก าหนด 
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