
  



 

ค ำน ำ 
 
                ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.2560  ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
               (ก)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
               (ข)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
               (ค)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                     และจรรยาบรรณ 
               (ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (จ)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
               (ฉ)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (ช)  ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
              เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครู             
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  
                                                                          นางล าใย  พรหมคุณ 
                                                        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 

หนา้ 

ค าน า 

สารบัญ  

สว่นที ่1 

บทน า 

แนวคดิและวตัถปุระสงค ์ขอบขา่ย/ภารกจิ 

สว่นที ่2 

คูม่อืขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

- งาน'ฟิกอบรมการพัฒนากอ่นการแตง่ตัง้ 1 

- การฟิกอบรมการพัฒนาตามความตอ้งการ 6 

- งานลาศกึษาตอ่ 'ฟิกอบรม หรอืปฏบิัตงิานวจัิยภายในประเทศ 9 

และตา่งประเทศ 

- งานสง่เสรมิและยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและ 18 

บคุลากรทางการศกึษา 

ภาคผนวก 
- ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านกงาน เขตพืน้ที่

การศกึษา พ.ศ. 2560 

- ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านักงาน เขตพืน้ที่

การศกึษา (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 



สว่นที ่1 

บทน ำ 

บทน า 

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที ่การศกึษา พ.ศ. 2560 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบ บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑก์ารแบง่สว่นราชการภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. 2546 ขอ้ 3 และขอ้ 

4 ประกอบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการการศกึษา ขัน้พืน้ฐาน และมตคิณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการประชมุ ครัง้ที ่

2/2560 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งการแบง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่28 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เพือ่ใหก้ารด าเนนิการแบง่สว่นราชการภายในส านักงาน เขต

พืน้ทีก่ารศกึษาเป็นไปดว้ยความเหมาะสมกบัภารกจิ ปรมิาณ และคณุภาพการจัดการศกึษาในแตล่ะเขตพืน้ที ่การศกึษา โดยได ้

แบง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไวด้งัตอ่ไปนี ้

(1) กลุม่อ านวยการ 

(2) กลุม่นโยบายและแผน 

(3) กลุม่สง่เสรมิทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(4) กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย ์

(5) กลุม่บรหิารงานบคุคล 

(6) กลุม่พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

(7) กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

(8) กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

(10) กลุม่กฎหมายและคด ี



โดยก าหนดอ านาจหนา้ทีก่ลุม่พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ไวด้งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ด าเนนิงาน'ฟิกอบรมการพัฒนากอ่นแตง่ตัง้ 

(ข) ด าเนนิงาน'ฟิกอบรมพัฒนาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิาน 

(ค) ด าเนินงานพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 

(ง) ปฏบิตังิานลง่เสรมิ สนับสนุน และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากร ทางการศกึษา 

(จ) ด าเนนิการเกีย่วกบัการลาศกึษาตอ่ 'ฟิกอบรม หรอืปฏบิตักิารวจัิยภายในประเทศ หรอืตา่งประเทศ 

(ฉ) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพัฒนาครูและบคุลากร ทางการศกึษา 

(ช) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บ 

มอบหมาย 

ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานในหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งดน้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล บคุลากรผูป้ฏบิัตงิาน

ตอ้งเขา้ใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขัน้ตอนกระบวนการ ปฏิบัตงิานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุ

วตัถปุระสงค ์การจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานของกลุม่พัฒนาครูและบคุลากร ทางการศกึษา เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารงานและ

ปฏบิตังิานใหบ้รรลผุลตามภารกจิ อ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ มอบหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

แนวคดิ 

งานพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรัีมย ์เขต 2 ปฏบิัตงิาน

เพือ่ตอบสนองตอ่ภารกจิของหน่วยงาน ผูป้ฏบิัตงิานไดรั้บการพัฒนา มคีวามรู ้ความสามารถ ม ีขวัญก าลังใจ น าไปสูก่ารพัฒนา

ครูและบคุลากรทางการศกึษาใหม้กีารพัฒนาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีและ จรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏบิัตงิานของ

หน่วยงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ถูกตอ้ง รวดเร็ว สนองตอบ ความตอ้งการของ

หน่วยงานในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

2. เพือ่สง่เสรมิบคุลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการปฏบิตัภิารกจิทีรั่บผดิชอบให ้เกดิผลส าเร็จ 

3. เพือ่ใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษาทีป่ฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานวชิาชพี ไดรั้บการ ยกย่อง เชดิชเูกยีรต ิ

มคีวามมั่นคงและความกา้วหนา้ในวชิาชพี สง่ผลตอ่การพัฒนาคณุภาพการศกึษา ของผูเ้รยีนเป็น ส าคญั 

ขอบขา่ย/ภารกจิ 

1. งาน'ฟิกอบรมการพัฒนากอ่นแตง่ตัง้ 

2. งาน'ฟิกอบรมพัฒนาเพือ่เพิม่ศักยภาพการปฏบิตังิาน 

3. งานพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีและ จรรยาบรรณ 

4. งานสง่เสรมิ สนับสนุน และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

5. งานเกีย่วกบัการลาศกึษาตอ่ ฟิกอบรม หรอืปฏบิัตกิารวจัิยภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

6. งานศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพัฒนาครูและบคุลากรทางการ ศกึษา 

7. งานสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมาย





สว่นที ่2 

คูม่ือข ัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
.. ชือ่งาน งานฟิกอบรมการพัฒนากอ่นการแตง่ตัง้ 

2. วตัตปุระสงค ์

เพี่อเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินการพัฒนาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากอ่นแตง่ตัง้ 

3. ขอบเขตของงาน 

การพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแ่กโ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 เป็นการพัฒนา 

กอ่นแตง่ตัง้เพีอ่เป็นการเสรมิสรา้ง ฟิกอบรม ประชมุ สมัมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้กบ่คุลากร 

เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีเพิม่ขึน้ น าผลทีโ่ดจ้ากการพัฒนาไปใช ้

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหนา้ที่และความรับผิดชอบ ใหม้ีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และ 

ความกา้วหนา้แก,ราชการ 

4. ค าจ ากดัความ 

งานฟิกอบรมการพัฒนากอ่นการแตง่ตัง้ หมายรวมถงึ การปฐมนเิทศครูบรรจใุหมด่ว้ย 

5. ขัน้ตอนและวธิดี าเนนิการ 

5.1 ส ารวจขอ้มูลของผเูขา้รับการพัฒนาในสงักดั พรอ้มทัง้ประชาสมัพันธใ์น สพท.ตา่ง ๆ 



ไดรั้บทราบและแจง้ความประสงคใ์นการพัฒนา 

5.2 จัดท าแผนการพัฒนา 

5.3 ขออบมุติแิผนการพัฒนา 

5.4 เตรยีมการพัฒนาในการเตรยีมการพัฒนาใหม้กีารด าเนนิการในกจิกรรมที่

ส าคัญดงันี้ 

5.4.1 การจัดท าคูม่อืเอกสารประกอบการพัฒนา 

5.4.2 จัดหาวทิยากร 

5.4.3 จัดเตรยีมงบประมาณและทรัพยากร 

5.5 ต าเนนิการพัฒนา 

5.6 ประเมนิผลการพัฒนาและรายงาน





2 

 

 

ในการพัฒนากอ่นการแต่งตัง้มขีอ้จ ากัดในการด าเนินการระดับเขตพื้นทีก่ารศกึษาจะตอ้งมกีาร ประสานงานกับ

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาในการขอความร่วมมอืในการสง่บุคลากรเขา้รับการพัฒนาทัง้ในสว่นที ่ด าเนินการ

ร่วมกัน ในดา้นงบประมาณหน่วยงานไม่มีงานจัดตัง้งบประมาณใหก้ับผูเ้ขา้รับการพัฒนา จ านวนผูเ้ขา้ รับการ

พัฒนามีจ านวนนอ้ยท าใหต้อ้งใชง้บประมาณในการด าเนินการสูง ดง้นั้นในการด าเนินการวางแผนพัฒนา 

ส านักงานเขตพืน้ทีต่อ้งวเิคราะหข์อ้มลูวา่ด าเนนิการเองหรอืสง่บคุลากรเขา้ร่วมพัฒนากับสว่นราชการทอ้งถิน่ 
 

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้

7.1 แบบฟอรม์ทีใ่ช ้

7.2 แผนงาน เ โครงการ 

7.3 แบบประเมนิ 

7.4 แบบสรุปผลการประเมนิ 

8. เอกสาร/หลกัฐานอา้งองิ 

กฎหมาย ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. 80 แหง่พระราชปัญญตริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก[ัข 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 มาตรา 80 

2. หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.2/ว 22 ลงวนัที ่13 มกราคม 2548 

3. หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.2/ว 2 ลงวนัที ่13 มกราคม 2549 

4. หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศร 0206.2/ว 4 ลงวนัที ่25 มถินุายน 2550 

5. หนังสอืส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศร 0206.2/ว 6 ลงวนัที ่13 มกราคม 2551 
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1.) การพัฒนาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาขา้ราชการครูและ 

บคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ตัง้ใหด้ ารงด าแหบง่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

หลกัเกณฑ ์

1. ต าแหน่งรองผูบ้รหิารสถานสกีษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งไดรั้บการพัฒนากอ่นการแตง่ตัง้ 

2. ให ้สพท.หรอืสว่นราชการเป็นผูด้ าเนนิการพัฒนาตามหลกัสตูรที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

3. สพท.หรอืสว่นราชราชการอาจเพิม่เนือ้หาสาระและเวลาในการพัฒนาไดต้ามความเหมาะสม 

4. ผูเ้ขา้รับการพัฒนาตอ้งไดรั้บการคัดเลือกเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศกึษาจาก 

อ.ก.ค. ศ,เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

5. ผลการพัฒนาน าไปใชแ้ตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งภายใน 5 ปี นับแตว่นัทีผู่นั้น้ผา่นการพัฒนา 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

หลกัสตูรการพัฒนาและวธิกีารพัฒนา 

1. การพัฒนาใชว้ธิกีารขกิอบรม การดูงาน การศกึษาดว้ยตนเอง การเรยีนรูจากประสบการณ์จรงิ หรือ 

วธิกีารอืน่ ๆ ทีเ่ห็นวา่เหมาะสม 

2. การพัฒนาประกอบดว้ย 2 ภาค คอื 

ภาควชิาการ เป็นการขกิอบรมตามหลกัสตูร 120 ขัว้โมง 

ภาคปฏบิตั ิเป็นการน าความรูภ้าควชิาการไปขกิปฏบิัตแิละเรยีนรูจากสถานการณ์จรงิใน 

สถานศกึษาที ่สพท.ก าหนด เป็นเวลา 60 ขัว้โมง ในเวลา 10 วนัท าการ 

3. การประเมนิผลการพัฒนา ประเมนิ 2 สว่น คอื 

3.1 มเีวลาเขา้รับการพัฒนาไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาทัง้หมด 

3.2 มสีมัฤทธ ่ผลในการพัฒนาไมต่ากวา่รอ้ยละ 60 ของคะแนนรวมแตล่ะภาค 

2.) การพัฒนาต าแหน่งศกึษานเิทศก ่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากร ทาง

การศกึษากอ่นแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

หลกัเกณฑ ์

1. ตอ้งใหผู้ผ้่านการพัฒนามคีวามรู ้ทักษะ เจตคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาขพีที ่

เหมาะสม 

2. ตอ้งพัฒนาในลักษณะองคร์วมทีบ่รูณาการทัง้ในดา้นความรู ้ทักษะ และเจตคตทิีด่ ี 

วธิกีารพัฒนา 

1. ใชว้ธิกีารพัฒนาหลายวธิ ีเนน้การเรยีนรูเ้ป็นรายบคุคล การเรยีบรูเ้ป็นกลุม่เด็ก ๆ และวธิอีืน่ ๆ โดยม ี

โครงสรา้งหลกัสตูรประกอบดว้ย 3 สว่น มรีะยะเวลาการพัฒนาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ดงันี ้

2. ผูบ้รหิารใครงการตอ้งสง่เสรมิ สนับสบนุ ใหค้ าปรกึษา แนะน า ก ากบั และตดิตามใหม้กีารพัฒนาตาม 

ขัน้ตอน 



4 

 

3. มหีลกัการ วธิกีารประเมนิ และเกณฑก์ารตดัสนิ 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรอืสว่นรา1ซการ เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบการจัดท า 

รายละเอยีด 

หลกัสตูรและด าเนนิการพัฒนา 

มาตรฐานการพัฒนา 

1. มาตรฐานหลักสตูร 

2. มาตรฐานสือ่และนวตักรรม 

3. มาตรฐานวทิยากร 

4. มาตรฐานสถานทีแ่ละแหลง่เรยีนรู ้

5. มาตรฐานการประเมนิ 

6. มาตรฐานการบรหิารจัดการ 

7. มาตรฐานคณุภาพผูผ้า่นการพัฒนา
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ชือ่งาน งานการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากอ่นการแตง่ตัง้ 

ดวัชีว้ัคทีส่ าคญัของกระบวนการ การพัฒนากอ่นแตง่ตัง้เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง 'สกอบรม ประชมุ สมัมนา ถา่ยทอดประสบการณ์แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้กบ่คุลากรเพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ เจต

คต ิคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีเพิม่ขึน้ น าผลทีI่ดจ้ากการพัฒนาไปใชป้ระโยชนต์อ่การปฏบิตังิานตามต าแหน่งหนา้ทีแ่ละความรับผดิขอบ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และความกาัวหนา้แกร่าชการ 

วตัทปุระสงค ์

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อ

เป็นคูม่อืประกอบการปฏบิัตงิาน

การพัฒนาขา้ราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาของ

9. 
สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษากอ่นการแตง่ตัง้ 
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ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

คาอธบิายสญัลกัษณผ์งัข ัน้ตอน
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1. ชือ่งาน 

การฟิกอบรมการพัฒนาตามความตอ้งการ 

2. วตัสปุระสงค ์

เพือ่เป็นแนวการปฏบิัตงิานพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักัดส านักงานเขต 

พืน้ทีก่ารศกึษาตามความตอ้งการ 

3. ขอบเขตของงาน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 

ผูบ้งัคบับญัชาทกุคน ทกุระดับจงึมหีนา้ทีส่ง่เสรมิสนับสนุนใหข้า้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาผูอ้ผู่ใตบ้ังคับ 

บัญชาทกุคน ไดรั้บการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตอ่เนื่องและไดม้าตรฐานถอืวา่การปฏบิัตงิานและการเรยีนรูเ้ป็น เรือ่ง

เดยีวกัน จ าเป็นตอ้งพัฒนาตลอดเวลา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนมหีนา้ทีต่อ้งพัฒนา ตนเอง

อย่างต่อเนื่องดว้ย ใหม้ีสมรรถนะในการปฏบิัตงิานกา้วทันต่อการเปลีย่นแปลงทางวชิาการและอื่น ๆ น าผล การ

พัฒนาไปใชเ้ป็นสว่นส าคญัในการพจิารณาด าเนนิการบรหิารทรัพยากรบคุคลตอ่ไป 

4. ค าจ ากดัความ 

5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

5.1 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศโดยการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศทีม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะน ามาใชว้างแผน 

พัฒนา เชน่ 

- ตามความรูค้วามสามารถ ความสนใจและความตอ้งการในการพัฒนาของบคุลากรของ 

หน่วยงาน 

- ขอ้มลูสถานทีใ่นการจัดอบรมพัฒนา หน่วยงานทีเ่ป็นเครอืขา่ย

ในการพัฒนา 

- บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ วทิยากร ในสาขาตา่ง ๆ 

5.2 จัดท าแผนพัฒนา เครือ่งมอื และเอกสารในการพัฒนา 

5.3 ด าเนนิการพัฒนา 

5.4 ตดิตามและประเมนิผล 

5.5 น าผลการพัฒนาไปใชป้ระโยชน์
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6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

แผนภมูแิสดงขัน้ตอน 

 

ขอ้สงัเกตในระดับปฏบิัต ิ 
จดุส าคญัและกลไกการพันาควรเริม่จากความตอ้งการ ความสนใจในการพันาตนเองของบคุลากร ม ีความ

หลากหลายในรูปแบบและวธิกีารพันา การสรา้งเครอืขา่ยการพันาร่วมกับสถาบนัอดุมศกึษาในพืน้ที ่

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้

7.1 แบบส ารวจขอ้มลู 

7.2 แผนงาน / โครงการ 

7.3 แบบปฏทินิการปฏบิตังิาน 

7.4 แบบบนัทกึการด าเนนิงาน 

7.5 แบบสรุปผล 

7.6 แบบเสนอแนะ 

8. เอกสาร/หลกัฐานอา้งองิ 

8.1 พระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ข เพิม่

เดมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 

8.2 หนังสอีส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206/ว 10 ลงวนัที ่27 สงิหาคม 2551 เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละ 

วธิกีารพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา





 

 

9. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน การสกอบรมการพัฒนาตามความตอ้งการ 

ซือ่งาน งานพัฒนาตามความตอ้งการ 

ตวัซืว่ัดทีส่ าคญัของกระบวนการ การพัฒนา หมายถงึการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาการบรหิารและการจัดการศกึษาตาม 

นโยบายของหน่วยงานตอ้งการใหข้า้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีม่หีนา้ทีท่ัง้ดา้นการสง่เสรมิสนับสบนุและการบรหิารการจัดการศกึษาและการจัดการเรยีนการสอน 

วตัถปุระสงค ์

เพือ่เป็นแนวปฎบิต ิการด าเนนิการการพัฒนาตามความตอ้งการของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค าอธบิายลญัลกัษณ์ผัง

ขัน้ตอน 
จดุเรมิตน้หรอืสิน้สดุ

กระบวนงาน 
กจิกรรมงานหรอืการปฎบิต้ ิ•เ^> การตดัสนิใจ < ‟► ทศิทางหรอืการเคลือ่นไหวจองงาน0จดุเชึอ่มตอ่ระหวา่งหนา้
(ลาัไม่จบภายใบ ๑หนา้) 
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1. ชือ่งาน 

งานลาศกึษาตอ่ ฟิกอบรม หรอืปฏบิตักิารวจิัยภายในประเทศ/ตา่งประเทศ 

2. วตัดปุระสงค ์

2.1 เพือ่เป็นการพัฒนาขา้ราชการครู และบคุลากรการศกึษาใหใ้ดรั้บๅฒสิงูขึน้ 

2.2 เพื่อเสรมิสรา้งใหข้า้ราชการครู และบุคลากรทางการศกึษาเสริมสรา้งศักยภาพภาพและไดรั้บการ 

พัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.3 เพือ่เป็นการพัฒนาวชิาชพีใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ 

3. ขอบเขตของงาน 

การลาศกึษา หมายถงึ ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาไดรั้บการอบญุาตจากผูบ้ังคับบัญชาให[้ป 

ศกึษาฟิกอบรมดงูาบหรอืปฏบิตังิานวจัิยและพัฒนา ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

มาตรา 81 ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีนา้ทีใ่นการสง่เสรมิ สนับสบนุ ผูอ้ยู่ใตบ้ังคับบัญชาโดยการไหไ้ปศกึษา ฟิก

อบรม ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิัยและพัฒนาตามระเบยีบที ่ก.ค.ศ.ก าหนด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความตอ้งการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาหรอืวชิาชพี หรอืคณุจุฒชิาดแคลน ผูบ้ังคับบัญชาอาจสง่หรอือนุญาตใหข้า้ราชการครูและบคุลากร ทาง

การศกึษา ลาไปศกึษา ฟิกอบรม หรอืวจัิย โดยอนุมัต ิก.ค.ศ.หรอื อ.ก.ค.ศ.เขตพีน้ทีก่ารศกึษาทีไ่ดรั้บ มอบหมาย 

โดยใหถ้ือเป็นการปฏบิัตหินา้ทีร่าชการมีสทิธไิตเ้ลือ่นขัน้เงนิเดอืนในระหว่างลาไปศกึษา ฟิกอบรม หรือ วจัิย 

แลว้แตก่รณี ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัมาตรา 73 วรรคสาม ประกอบดว้ย 

1. การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิ

การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ก 

การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ช 

2. การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ 

การศกึษาตอ่ภาคนอกเวลาราชการ โดยใชเ้วลาราชการบางสว่นไปศกึษา 

การศกึษาตอ่ภาคนอกเวลาราชการ โดยไมใ่ชเ้วลาราชการไปศกึษา 

3. การศกึษาตอ่ภายในประเทศภาคฤดรูอ้น 

4. การฟิกอบรมภายในประเทศ 

5. การค านวณเงนิ และเรยีกขดใชท้นุกรณีผดิสญัญา 

6. ลาศกึษาตอ่ ฟิกอบรม ณ ตา่งประเทศ 
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4. ค าจ ากดัความ 

5. ขัน้คอนการปฏบิัตงิาน 

1. การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิ

การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิหมายถงึ การลาศกึษาตอ่โดยใชเ้วลาราชการเต็มเวลา 

แบง่เป็น 2 ประเภท คอื 

ประเภท ก ไดแ้ก ่ประเภททีห่น่วยงานตน้สงักดัคดัเสอืกสง่ไปศกึษา 

ประเภท ข ไดแ้ก ่ประเภททีต่อ้งไปสมัครสอบคดัเสอืก หรอื คัดเลอืกในสถาบนัการศกึษาดว้ยตนเอง 

1.1 ขัน้ตอนการด าเนนิการศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ก 

1.1.1. สพฐ. แจง้พจิารณาโควตาประเภท ก มาให ้สพท. 

1.1.2. เจา้หนา้ที ่สพท. ประสานงานกับสถาบนัการศกึษา เพือ่ขอโควตาประเภท ก เพิม่ และ 

ด าเนนิการคัดเลอืกตามระเบยีบ หลกัเกณท ์และแนวปฏบิตัทิี ่สพฐ. ก าหนด 

1.1.3. แจง้รายชือ่ผู!้ดรั้บการคดัเสอืกไปยังสถาบนัการศกึษาโดยตรง พรอ้มทัง้แจง้ผู!้ดรั้บการ

คดัเลอืก ไปด าเนนิการตามมขัน้ตอนของสถาบนัการศกึษา และรายงาน สพฐ. ทราบ 

1.1.4. ชดัห าค าลงัเสนอขออนุญาตลาศกึษาตอ่ผูม้อี านาจอนุญาตไปศกึษาตอ่ และชดัท าสญัญา และ 

สญัญาค ้าประกนั 

1.1.5. ชดัท าหนังสอืสง่ตวัขา้ราชการทีไ่ดรั้บอบญุาตใหล้าศกึษาไปยังสถาบนัการศกึษา 

1.1.6. แจง้หน่วยงานและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 

1.1.7. รายงานจ านวนขา้ราชการทึ!๋ดรั้บอนุญาตใหล้าศกึษา ขยายเวลา กลบัเขา้ปฏบิตัริาชการเมือ่ 

เสร็จสนิการลาศกึษาตอ่ โดยรายงานให ้สพฐ. ทราบ ทกุภาคการศกึษา 

1.2 ขัน้ตอนการต าเนนิงานการศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิประ๓ท ข 

1.2.1. การขออบญุาตลาศกึษาตอ่ 

1) รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคดัเลอืกเพือ่ศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ข 

2) ตรวจสอบเอกสาร 

3) อนุญาตไปสมัครสอบ 

4) อนุญาตไปศกึษาตอ่ ภายในประเทศ ภาคปกต ิประเภท ข (เมือ่ผูข้ออนุญาตสอบคดัเลอืกได ้

แลว้) 

- ระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ก าหนด 2 ปี 

- ระดบัปรญิญาเอก ก าหนด 4 ปี 
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เอกลารหลกัราน - ผลการสอบคดัเลอืกจากสถาบนัการศกึษา และส าเนา ก.พ. 7 

5) จัดท าสญัญาลาศกึษาตอ่ และสญัญาค ้าประกนั 

6) จัดท าค าสัง่ใหล้าศกึษาตอ่เสนอผูม้อี านาจตามล าดบัขัน้ 

7) จัดท าหนังลอืสง่ตัวขา้ราชการทีล่าศกึษาไปยังสถาบนัการศกึษา 

8) รายงานจ านวนขา้ราชการที!่ดรั้บอนุญาตใหล้าศกึษาตอ่ให ้สพฐ. ทราบ 

1.2.2. การขยายเวลาศกึษาตอ่ 

1) รับค าขอของผูล้าศกึษาตอ่สง่หลักฐานการขยายระยะเวลาศกึษาตอ่กอ่นสนิสดุสญัญาไม่นัอย 

กวา่ 15 วนั 

2) เสนอชออบญุาตการขยายเวลาศกึษาตอ่ 

- ระดับปรญิญาโทและปริญญาเอก ไดไม่เกนิครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ไม่เกนิ 2 ครัง้ หรือไม ่

เกนิ 1 ปีการศกึษา 

3) จัดท าสญัญา และสญัญาค ้าประกนั 

4) จัดท าค าสัง่ขยายเวลาศกึษาตอ่เสนอผูม้อี านาจอนุญาต 

5) แชง้ผูข้ออบญุาตและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

6) รายงานจ านวนขา้ราชการทั!้ดรั้บอนุญาตใหข้ยายเวลาศกึษาให ้สพฐ. ทราบ 

1.2.3. การกลบัเชา้ปฏบิตัริาชการตามเดมิ 

1) รับค ารอ้งผูท้ี!่ปศกึษาตอ่ประสงคข์อกลบัเขา้ปฏบิตราชภาร 

2) ตรวจเอกสาร (หนังสอืจากสถานศกึษา, แบบค ารอ้งขอกลบั) 

3) เสนอค าสัง่กลบัเขา้ปฏบิตัริาชการตอ่ผูม้อี านาจอนุญาต 

4) แจง้ผูข้ออนุญาตและผูเ้กีย่วขอ้ง 

5) รายงานสพฐ. 

1.2.4. การท าสญัญา 

1) ชดัท าสญัญา และสญัญาค ้าประกนัตามแบบที ่สพฐ. ก าหนด 

- การท าสญัญา 

จัดท าสญัญา จ านวน 2 ชดุ (เก็บไวท้ี ่สพท. /สพฐ. 1 ชดุ และผูใ้หส้ญัญา 1 ชดุ) ทัง้นี ้ผูรั้บ

สญัญาเป็นผูเ้ก็บสญัญาและสญัญาค ้าประกนั ชดุทีด่ดิอากรแสตมป็ 10 บาท และ 1บาท รวม 11บาท (ฉบับบจรงิ) 

- เอกสารของผูจั้ดท าสญัญาลาศกึษาตอ่ และผูค้ ้าประกนั 

ก. บัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืบตัรประชาชน พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั 

ข. ทะเบยีนบา้น พรอ้มส าเนา 1ฉบบั 

ค. ทะเบยีนสมรส ทะเบยีนหยา่ (ถาม)ี พรอ้มส าเนา 1 ฉบบั 

ง. หนังลอืยนิยอมใหัท าสญัญา หรอืค ้าประกันของคูส่มรส (กรณีผูท้ าสญัญา หรอืผูค้ ้าประกันม ีคู่
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สมรส) 

จ. รูปถา่ย 1 นิว้ จ านวน 2 รูป (เฉาะผูใ้หส้ญัญาเทา่นัน้) 

ฉ. กรณีไม่สามารถหาผูค้ ้าประกนั ใหแ้นบบนัทกึความเห็นของคณะกรรมการ ๆ 

- ผูท้ าสญัญา และผูค้ ้าประกนัดอ้งน าบคุคลตอ่ไปนิ ้มาในวับท าสญัญาดว้ย 

ก. คูส่มรสของผูท้ าสญัญา (ถา้ม)ี 

ข. ผูค้ ้าประกนั จ านวน 1 คน 

ค. คูส่มรสของผูค้ ้าประกนั (ถา้ม)ี 

- การตดิอากรแสตมป้ สญัญาศกึษาตอ่ตดิอากรแสตมป้ 1 บาท และสญัญาค ้าประกนั 10 บาท 

(ตดิอากรแสตมป๋ทีคู่ฉ่บบั ๆ ละ 1 บาท การขดัท าส าเนาคูฉ่บับโดยสถานศกึษาจ านวน 2 ชดุ และสพท./ ลพฐ. 1

ชดุ) 

2) เสนอลงนามสญัญาลาศกึษาตอ่และสญัญาค ้าประกนั 

3) มอบสญัญาใหก้บัผูไ้ปศกึษาตอ่ 

2. การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 

2.1 การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชเ้วลาราชการบางสว่น 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

2.1.1 รับค าขอของผูป้ระสงคจ์ะศกึษาตอ่ขออนุญาตสมัครสอบคดีเลอืกตอ่ผูม้อี านาจอนุญาต 

2.1.2 เมื่อสอบคัดเลอืกไดใ้หน้ าหลักฐานผลการสอบคัดเลอืกจากสถาบันการศกึษา เสนอต่อผูม้ ี

อ านาจอนุญาต 

2.1.3 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัต ิตามหลกัเกณท ์คงันิ ้

1) มอีายุไม่เกนิ 55 ปีบรบิรุณ์ นับถงึวันที ่15 ธจุนายน ของปีทีเ่ชา้ศกึษา กรณีอายุเกนิใหอ้ยู่ใน 

ดลุยพนิจิของผูม้อี านาจอนุญาตพจิารณาอนุญาตเป็นกรณีพเิศษเฉพาะราย 

2) ตอ้งมเีวลารับราชการตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืนเต็ม 

2.1.4 จัดท าสัญญาลาศกึษาและสัญญาค ้าประกันคนละ 2 ฉบับ (เก็บไวท้ีผู่รั้บสัญญา 1 ฉบับ ผูไ้ป 

ศกึษา 1 ฉบบั) 

2.1.5 จัดท าค าสงัใหไ้ปศกึษา 

2.1.6 จัดท าหนังลอืสง่ตวัไปศกึษา 

2.1.7 เมือ่ผูไ้ปศกึษาส าเร็จการศกึษา ใหข้ดัท าค าสงัใหก้ลบัเชา้ปฏบีตีริาชการ 

2.1.8 รายงาน สพฐ.



 

 

2.2 การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไมใ่ชเ้วลาราชการไปศกึษา ขัน้ตอน 

การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการโดยไมใ่ชเ้วลาราชการไปศกึษา 2.2.1 รับเรือ่งไป

ศกึษาตอ่ 

2.2.1 ตรวจสอบการไปศกึษาตอ่ 

2.2.2 เสนอรายงานผูบ้งัคับบัญชา ทราบ 

2.2.3 แจง้ผูI้ปศกึษาตอ่ทราบ 

3. การศกึษาตอ่ภายในประเทศ ภาคฤดรูอ้น 

ขัน้คอนการลาศกึษาตอ่ภาคฤดรูอ้น 

3.1 การลาศกึษาตอ่ 

3.1.1 รับค าขอผูป้ระสงคจ์ะศกึษาตอ่ 

3.1.2 ตรวจสอบเอกสาร 

3.1.3 จัดท าสญัญา และสญัญาค ้าประกนั ด าเนนิการเชน่เคยีวกับการศกึษาตอ่ภาคปกต ิ

3.1.4 เสนอขออนุญาตไปศกึษาตอ่ภาคฤดรูอ้น ตอ่บงัคับบัญชาตามล าคับขัน้ตอน 

3.1.5 จัดท าค าสัง่ใหข้า้ราชการลาศกึษาตอ่ภาคฤดรูอ้น 

3.1.6 แจง้ผูเ้,ปศกึษาตอ่แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสถาบนัการศกึษา 

3.1.7 รายงาน สพช.ิ 

3.2 การกลบัเขา้ปฏบิตัริาชการตามเดมิ 

3.2.1 ผูล้าศกึษาตอ่สง่แบบค ารอ้งชอกลบั ๆ 

3.2.2 ตรวจสอบเอกสาร 

1) แบบค ารอ้งชอกลับเขา้ปฏบิต้ริาชการตามเดมิ (แบบที ่5) 

2) หนังสอืจากสถาบนัการศกึษาสง่ตวักลบัโดยระบวุนัทีส่ง่คัวกลับ 

3) เอกสารทีแ่สดงวา่ส าเร็จการศกึษา 

3.2.3 จัดท าค าสัง่ใหข้า้ราชการชึง่ไปศกึษาตอ่ภาคฤดรูอ้นกลับเขา้ปฏบิตัริาชการตามเดมิ 

3.2.4 การรายงานจ านวนผูล้าศกึษาไป สพช.ิ 

การ„สกอบรมภายในประเทศ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1.1 ขออนุญาตไปสกอบรมภายในประเทศ (ตามหลักเกณฑ)์ 

1.2 การอบรม หากอบรมระยะเวลาเกนิกวา่ 6 เดอืน หรอืทางราชการจะตอ้งจ่ายเงนิ เพือ่เบบื คา่ใชจ้า่ย

ในการอบรมเกนิกวา่ 5,000 บาท ตอ้งจัดท าสญัญา
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1.3 ชดัท าสญัญา (กรณีผูล้าไปลกอบรมยา้ยดา่งเขตพืน้ทีใ่หเ้ก็บสญัญาไวท้ี ่ลพท. เดมิ แตต่อ้งแจง้ให ้

หน่วยงานใหมท่ราบ) 

1.4 จัดท าค าสัง่ให[้ปลกอบรมภายในประเทศ และกลับเขา้ปฏบิัตริาชการ 

1.5 รายงาน ลพช.ิ 

5. การค านวณเงนิ และเรยีกชดใชท้นุกรณีผดิสญัญา 

ะ _____ .ธ ____  

ขน้ตอนการด าเนนิการ 

กรณีผูล้าศกึษา ขกิอบรม หรอืปฏบิตักิารวจัิยภายในประเทศ ผดิสญัญาการชดใชท้นุใหด้ าเนนิการดงันี้ 

5.1 ค าวณการชดใชท้นุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด และตามประกาศของ 

ลพฐ. 

5.2 แจง้เรยีกช าระหนีจ้ากผูผ้ดิสญัญาและผูค้ ้าประกนั โดยวธิสีง่ทางไปรษณียค์อบรับ 

5.3 หากผูผ้ดิสญัญาหรอืผูค้ ้าประกัน อนิยอม ชดใชใ้หรั้บชดใชแ้ลว้รายงาน ลพช.ิ 

5.4 หากขอผ่านช าระใหผู้ม้อี านาจ (ผูรั้บมอบอ านาจ) พจิารณาโดยค านงึถงึหลักเกณฑท์ี ่

กระทรวงการคลงัก าหนด 

5.5 หากผูผ้ดิสญัญา หรอืผูค้ ้าประกันปฏเิสธ หรอืเพกิเปีย ใหร้วบรวมเอกสาร หลักฐานทัง้หมดรายงาน 

ลพฐ. โดยดว่น อย่าใหข้าดอายคุวาม 

6. การลาศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการขออบญุาตไปศกึษาตอ่ ณ ดา่งประเทศ 

6.1 รับค าขอของชา้ราชการทีป่ระสงคจ์ะชออบญุาตไปศกึษาตอ่ ณ ตา่งประเทศ พรอ้มเอกสาร 

ประกอบการพจิารณา 

6.2 ตรวจสอบเอกสารใหค้รบลว้น 

6.3 เสนอผูบ้งัคับบัญชา เพือ่เสนอเรือ่งไปยัง สพช.ิ 

6.4 ลพช.ิ แจง้ผลการพจิารณาเห็นชอบจากส านักงาน ก.พ. และจัดท าค าสัง่สง่ใหข้า้ราชการไปศกึษา 

ตอ่ ณ ตา่งประเทศ 

6.5 ชดัท าสญัญาและสญัญาค ้าประกนั (ผอ.สพท. ลงนามในสญัญา) 

6.6 ลง่ สญัญาไป สพฐ. 

6.7 แจง้สถานศกึษาเพือ่แจง้ผูข้ออบญุาตทราบ 

ขอ้สงัเกตในระดับปฏบิัต ิ

การศกึษาตอ่ ณ ดา่งประเทศ ตอ้งประสานเกีย่วขอ้งกบัส านักงาน ก.พ. ดว้ย 

กรณีขอรับทนุ หรอืไดรั้บทนุ ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขของทนุที[่ดรั้บดว้ย  
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7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้ 

7.1 แบบส ารวจ 

7.2 สญัญาลาศกึษา 

8. กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาและฟิกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.

2538 

2. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาและฟิกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.

2538 และแกไ้ชเพิม่เดมิ (ฉบบัที ่2) พ .ค.2547 

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 เรือง ให ้

ขา้ราชการและลกูจา้งประจ าสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไปศกึษาตอ่ ฟิกอบรม หรอืปฏบิัต ิ

งานวจิัยภายในประเทศ พ.ศ.2547 

4. ค าสัง่ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่1602/2547 สัง่ ณ วนัที ่13 พฤษภาคม 2547 

5. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดว่นทีส่ดุ ที ่ศธ 04009/5184 ลงวนัที ่30 

มนีาคม



16 

 

 

6. ค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่1281/2547 สัง่ ณ วนัที ่7 เมษายน 2547 

7. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษา ชกิอบรม ปฏบิัตกิารวจัิยและดงูาน 

ณ ตา่งประเทศ พ.ศ. 2549 

8. หนังสอิกรมบญัชกีลาง ที ่กค 0406.2/ว.410 ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2550 

9. ค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่307/2551 สัง่ ณ วนัที ่20 มนีาคม 2551
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9.สรุปมาตรฐานกระบวนงาน งานลาศกึษาตอ่ 'สกอบรม หรอืปฏบิตักิารวจัิยภายในประเทศ/ตา่งประเทศ 

ชือ่งาน งานลาศกึษาตอ่ ซกิอบรม หรอืปฏบิตักิารวจัิยภายในประเทศ/ตา่งประเทศ 

ตวัซวีัดทีส่ าคญั'ของกระบวนการ การลาศกึษา หมายถงึ ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาไดรั้บการอนุญาตจากผูบ้ังคบับัญชาใท[้ปศกึษาซกิอบรมดงูานหรอืปฏบิตังิานวจัิย 

และพัฒนาทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

วตัธปุระสงค ์

เพือ่เป็นแนวปฏบิตั ิการด าเนนิการการลาศกึษาตอ่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ล าดับที ่ ผังซน้ดอนการท างาน รายละเอยีดงาน 

1 
   

ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาขอ 

อนุญาตผูบ้งัคับบญัชาลาศกึษาตอ่ 

2 
 

ผูบ้งัคับบัญชาพจิารณาอนุญาตหรอืขออบมุิ

ตอ่ อ.ก.ค.ศ.เขต/มคี าสัง่ใหล้าศกึษาตอ่และ

ท า 

สญัญาศกึษาตอ่ 3 รายงาบการลาศกึษาตอ่ให ้ลพป/ลพม 

   

4 รายงานผลการเรยีนตอ่ผูบ้งัคบับญัชาทกุภาค 

เรยีน/ รายงาน อ.ก.ค.ศ.กรณี!ดรั้บอบมุตีจิาก 

อ. 

ก.ค.ศ.เขตเพีอ่พจิารณาเลือ่นเงนิเดอืนตอ่ไป 

   

   

   

5 มคี าสัง่กลับจากลาศกึษาตอ่/รายงาน ลพท. 

 ______  

ค าอธบิายสญัลกัษณผ์งับ ัน้ตอน C ไ) จดุเรมิตน้หรอืล ิน้สดุกระบวนงาน I I กจิกรรมงาใ.หรอืการปฎบิต้ การดดัสนิใจ โ* ทศิทางหรอืการเดลอนไหวของงานOจดุเชือ่มตอ่ระหวางหนา้(ถา้ไมจ่บ

ภายใน 
ดหนา้)
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1. ซือ่งาน 

งานสง่เสรมีและยกย่องเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

2. วตัดปุระสงค ์

เพือ่เป็นคมูอการต าเนนิการสง่เสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา 

3. ขอบเขตของงาน 

ด าเนนิการสง่เสรมิสนับสบนุการพัฒนา เสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ ปกป้องคุม้ครองระบบคณุธรรมและยก 

ยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที ่

การศกึษาพระราชบญัญต้แิละระเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 “ให ้อ.

ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจและหนา้ที ่ดงันี.้.. (5) สง่เสรมิสนับสบนุการพัฒนาการเสรมิสรา้งขวญั 

ก าลงัใจ การปกป้องคุม้ครองระบบคณุธรรม การจัดสวัสดกิารและการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและ 

บคุลากรทางการศกึษาในหน่วยงานทางการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” มาตรา 75 วรรคหนึง่ “ขา้ราชการครู 

และบคุลากรทางการศกึษาผูใ้ดมคีวามคคิรเิริม่ สรา้งสรรค ์มผีลงานดเีดน่เป็นทีป่ระจักษ์ ใหก้ระทรวงเจา้สงักัด 

สว่นราชการและหน่วยงานทางการศกึษาต าเนนิการยกย่องเชดิชเูกยีรตติามควรแกก่รณี” 

4. ค าจ ากดัความ 

5. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

5.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏบิัตกิารประจ าปี เพือ่สรา้งขวญัและก าลังใจ

แก ่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินตามจรรยาบรรณชองวชิาชพี มคีวามคดิรเิริม่ 

สรา้งสรรค ์และผลงานดเีดน่เป็นทีป่ระจักษ์1หไ้ดร้บ้การยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ

5.2 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เสนอ อ.ก.ค.ค. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ก าหนดหลักเกณฑ ์และวธิกีาร 

สรรหาและคดัเลอืกขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทีส่มควรไดรั้บการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ

5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพือ่พจิารณาเห็นชอบ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารยกยอ่งเชดิชู

เกยีรต ิขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ทีม่คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มผีลงานดเีดน่เป็นทีป่ระจักษ์ 

5.4 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรทาและคดัเลอืกไปยังสถานศกึษา

ใน สงักดัทัง้ภาครัฐและเอกชน 

5.5 สถานศกึษาแจง้ชา้ราชการใบสงักดัทราบ ต าเนนิการสรรหาและคดัเลอืกขา้ราชการครูและ

บคุลากร ทางการศกึษาทีส่มควรไดรั้บการยกย่องเชดิชเูกยีรตติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด แลว้สง่

ประวตัแิละ ผลงาน ตามแบบทีก่ าหนดไปยังส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

5.6 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคัดเลอืกผูส้มควรไดรั้บยกย่องเชดิช ู

เกยีรต ิใหเ้ป็นไปดว้ยความบรสิทุธึ ๋ยตุธิรรม โดยค านงึถงึความประพฤตวินัิยและการรักษาวนัิย การปฏบิตัติน 
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ตามจรรยาบรรณของวชิาขพี ความรูค้วามสามารถ และผลงานการปฏบิตังิาน ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์แลว้ 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหค้วามเห็นชอบ 

5.7 ประกาศผลการสรรหาและคัดเสอืกผูท้ีโ่ดรั้บการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตใิหท้ราบโดยทั่วกนั และ 

ด าเนนิการยกย่องเชดิชเูกยีรต ิเผยแพร่ผลงานตามควรแกก่รณี เชน่ การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวติ ิ

และผลงานทางสือ่ สิง่พมิพ ์หรอืทางเว็บไชต ์เป็นตน้ 

5.8 ด าเนนิการมอบเกยีรตบิตัรหรอืรางวลัในโอกาสอนัสมควร 

5.9 สง่เสรมิและสนับสบนุใหน้ าผลงานไปประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบเป็นกรณี

พเิศษ 

6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 

 

 

7. แบบฟอรม์ทีใ่ช ้

7.1 ใบสมัครเพือ่คดัเลอืก 
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ขอ้สงัเกตในระดับปฏบิต้ ิ

การด าเนนิการสรรหาและคดัเลอืกผูท้ีส่มควรไดรั้บยกยอ่งเซดิชเุกยีรต ิอาจแบง่เป็นประเภทและระดับ 

ตา่ง ๆ เชน่ ประเภทผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ขา้ราชการครูแยกตามระดบัชว่งชัน้ หรอืกลุม่ สาระ

ทีส่อน เป็นตน้ 

8. เอกสาร / หลกัฐานอา้งองิ 

8.1 พระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก1้ขเพิม่เดมิ 

(ชบิบัที ่2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และ มาตรา 75 

8.2 พระราชบญัญัตสิภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (6) 

8.3 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 

2550 

8.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน เรือ่ง การกระจายอ านาจการบรหิารและการ 

จัดการการศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพืน้ที ่

การศกึษา และสถานศกึษาในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาชัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2550
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9. สรุปมาตรฐานกระ„บวนงาน งานสง่เสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ชือ่งาน งานสง่เสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ตวัชีว้ัดทีส่ าคญัชองกระบวบการ ด าเนนิการลง่เสรมิสนับสนุนการพัฒนา เสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ ปกป้องคุม้ครองระบบคณุธรรมและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา ในหน่วยงานทางการศกึษาชองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

วตัจุประสงค ์
เพีอ่เป็นคูม่อืปฎนัิตงิานสง่เสรมิและยกย่องเข็ดชเูกยีรตขิา้ราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา 

ล าดับที ่ ผังขบดอนการท า‟ราน รายละเอยีดงาน
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หนา้ ๑๓ 

เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง ราชกจิจานุเบกษา 
๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 

 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิการแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเป็นไปดว้ยความ เหมาะสมกับ

ภารกจิ ปรมิาณ และคณุภาพการจัดการศกึษาในแตล่ะเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบ บรหิารราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑก์ารแบ่งสว่นราชการ ภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ประกอบกับค าแนะน าของ คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานและมติ

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร จงึออกประกาศไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง การแบ่งสว่นราชการ ภายในส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ้ ๒ ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคับตัง้แตว่นัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๓) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

ประถมศกึษา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๔) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

มัธยมศกึษา (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๔ ในประกาศฉบบันี ้

“ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ” หมายความว่า ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา 

ขอ้ ๕ ใหส้ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจหนา้ทีด่ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที ่ของส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร และ มอี านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย 

มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และ ความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

(๒) วเิคราะหก์ารจัดตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุนทัว่ไปของสถานศกึษา และหน่วยงาน ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 



หนา้ ๑๔ 

เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง ราชกจิจาบเุบกษา ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 

 

และแจง้การจัดสรรงบประมาณทีไ่ดรั้บใหห้น่วยงานขา้งตน้รับทราบ รวมทัง้ก ากับ ตรวจสอบ ตดิตามการใชจ้่าย

งบประมาณของหน่วยงานดงักลา่ว 

(๓) ประสาน สง่เสรมิ สนับสบนุ และพัฒนาหลกัสตูรร่วมกบัสถานศกึษาในเขตพืน้ที ่การศกึษา 

(๔) ก ากบั ดแูล ตดิตาม และประเมนิผลสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๕) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๖) ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสรมิ สนับสบุน การจัดและ

พัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๗) จัดระบบประกนัคณุภาพการศกึษา และประเมนิผลสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๘) ประสาน สง่เสริม สนับสบุน การจัดการศกึษาของสถานศกึษาเอกชน องคก์รปกครอง สว่นทอ้งถิน่ 

รวมทัง้บคุคล องคก์รชมุชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอืน่ทีจั่ดการศกึษารูปแบบที่

หลากหลายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๙) ด าเนนิการและประสาน สง่เสรมิ สนับสบนุการวจัิยและพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที ่การศกึษา 

(๑๐) ประสาน สง่เสรมิ การด าเนนิการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะท างานดา้นการศกึษา 

(๑๑) ประสานการปฏบิตัริาชการทัว่ไปกบัองคก์รหรอืหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

(๑๒) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสบนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บ 

มอบหมาย 

ขอ้ ๖ ใหแ้บง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไวด้งัตอ่ไปนี ้

(๑) กลุม่อ านวยการ 

(๒) กลุม่นโยบายและแผน 

(๓) กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(๔) กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย ์

(๕) กลุม่บรหิารงานบคุคล 

(๖) กลุม่พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา 

(๗) กลุม่นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา

(๘) กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา 

(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ขอ้ ๗ สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(๑) กลุม่อ านวยการ มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ปฏบิตังิานสารบรรณส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(ข) ด าเนนิการเกีย่วกบังานชว่ยอ านวยการ 

(ค) ด าเนนิการเกีย่วกบัอาคารสถานที ่ส ิง่แวดลอ้ม และยานพาหนะ 

(ง) จัดระบบบรหิารงาน การควบคมุภายใน และพัฒนาองคก์ร 



หนา้ ๑๕ 
ราชกจิจาบเุบกษา 

เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 

 

(จ) ประชาสมัพันธ ์เผยแพร่กจิการ ผลงาน และบรกิารขอ้มลูขา่วสาร 

(ส) ประสานการด าเนนิงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(ช) ด าเนนิการเลอืกตัง้และสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

(ซ) ประสาน สง่เสรมิการจัดสวัสดกิารและสวสัดภิาพ 

(ฌ) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการภายในของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาทีม่ใิชง่าน ของ

สว่นราชการใดโดยเฉพาะ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๒) กลุม่นโยบายและแผน มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการ

ศกึษา แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

(ข) วเิคราะหก์ารจัดตัง้งบประมาณเงนิอดุหนุนทัว่ไปของสถานศกึษาและแจง้การจัดสรร งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิ และรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณและ ผลการปฏบิัตติามนโยบาย

และแผน 

(ง) ด าเนินการวเิคราะห ์และจัดท าขอ้มูลเกีย่วกับการจัดตัง้ ยุบ รวม เลกิ และ โอนสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๓) กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มอี านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ศกึษา วเิคราะห ์ด าเนนิการ และสง่เสรมิการจัดการศกึษาทางไกล 

(ข) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การบรหิารและ การจัดการศกึษา 

(ค) ด าเนนิงานสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการจัดการศกึษา 

(ง) ด าเนนิการวเิคราะห ์และปฏบิตังิานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 

(จ) สง่เสรมิ สนับสนุน และด าเนนิงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ส) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๔) กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรัพย ์มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ด าเนนิงานเกีย่วกบังานบรหิารการเงนิ 

(ข) ด าเนนิงานเกีย่วกับงานบรหิารงานบญัช ี

(ค) ด าเนนิงานเกีย่วกับงานบรหิารงานพัสด ุ

(ง) ด าเนนิงานเกีย่วกับงานบรหิารสนิทรัพย ์

(จ) ใหค้ าปรึกษาสถานศกึษาเกีย่วกับการด าเนินงานบริหารการเงนิ งานบัญช ีงานพัสดุ และงาน

บรหิารสนิทรัพย ์



หนา้ ๑๖ 
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(ส) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๕) กลุม่บรหิารงานบคุคล มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) วางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

(ข) สง่เสรมิ สนับสนุนการมหีรอืเลือ่นวทิยฐานะ 

(ค) วเิคราะหแ์ละจัดท าขอ้มูลเกีย่วกับการสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ ยา้ย โอน และ การลาออกจาก

ราชการของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

(ง) ศกึษา วเิคราะห ์และด าเนินการเกีย่วกับการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การเลือ่นเงนิเดอืน การ

มอบหมายหนา้ทีใ่หป้ฏบิตัขิองขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

(จ) จัดท าขอ้มลูเกีย่วกับบ าเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัต ิ

(ส) จัดท าขอ้มลูระบบจา่ยตรงเงนิเดอืนและคา่จา้งประจ า 

(ช) ปฏิบัตกิารบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสอืรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตวั และการขออนุญาตตา่ง ๆ 

(ซ) ศกึษา วเิคราะห ์และจัดท าขอ้มูลเพื่อด าเนนิงานวนัิย อทุธรณ์ รอ้งทกุข ์และ การด าเนนิคดขีอง

รัฐ 

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๖) กลุม่พัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ด าเนนิงานผเึกอบรมการพัฒนากอ่นแตง่ตัง้ 

(ข) ด าเนนิงาน่ฝืกอบรมพัฒนาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิาน 

(ค) ด าเนินงานพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐาน วชิาชพีและ

จรรยาบรรณ 

(ง) ปฏบิตังิานสง่เสรมิ สนับสนุน และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครูและบคุลากร ทางการศกึษา 

(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ►ผืกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ตา่งประเทศ 

(ส) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพัฒนาครูและบคุลากร ทางการศกึษา 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๗) กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขัน้พื้นฐาน หลักสตูร การศกึษาระดับ

กอ่นประถมศกึษา และหลกัสตูรการศกึษาพเิศษ 

(ข) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย เพือ่พัฒนาหลกัสตูรการสอนและกระบวนการเรยีนรู ้ของผูเ้รยีน 



หนา้ ๑๕ 
ราชกจิจาบเุบกษา 

เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 

 

(ค) วจัิย พัฒนา สง่เสรมิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกีย่วกบัการวดัและ การประเมนิผลการศกึษา 

(ง) วจัิย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทัง้ประเมิน 

ตดิตาม และตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

(จ) นเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา 

(ส) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย และพัฒนาสือ่นวตักรรมการนเิทศทางการศกึษา 

(ช) ปฏบิัตงิานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา ของเขต

พืน้ทีก่ารศกึษา 

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๘) กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา มอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ศกึษา วเิคราะห ์สง่เสรมิ สนับสบนุ และด าเนนิงานเกีย่วกับศาสตรพ์ระราชา 

(ข) ส่งเสริมการจัดการศกึษาขัน้พื้นฐานในรูปแบบการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอธัยาศยั



หนา้ ๑๘ 

เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง ราชกจิจานุเบกษา ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

 

 

(ค) สง่เสรมิ สนับสนุน และด าเนินการเกีย่วกับการจัดเตรยีมขอ้มูลการจัดการศกึษา ขัน้พื้นฐานของ

บคุคล ครอบครัว องคก์ร ชมุชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ 

(ง) ประสานและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้ามารถจัดการศกึษาสอดคลอ้งกับ นโยบาย 

และมาตรฐานการศกึษา 

(จ) สง่เสรมิการจัดการศกึษาส าหรับผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

(ส) สง่เสรมิงานการแนะแนว สขุภาพ อนามัย กฬีา และนันทนาการ ลูกเสอื ยุวกาชาด เนตรนารี ผู ้

บ าเพ็ญประโยชน์ นักศกึษาวชิาทหาร ประชาธปิไตย วนัิยนักเรียน การพทิักษ์สทิธเิด็ก และเยาวชน และงานกจิการ

นักเรยีนอืน่ 

(ช) สง่เสรมิ สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษา 

(ซ) ประสานการป้องกันและแกไขปัญหาการใชส้ารเสพตดิ และสง่เสรมิป้องกันแกไขและ คุม้ครอง

ความประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษา รวมทัง้ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

(ฌ) ด าเนนิงานวเิทศสมัพันธ ์

(ญ) ประสาน สง่เสรมิการศกึษากบัการศาสนาและการวัฒนธรรม 

(ฎ) สง่เสรมิแหลง่การเรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มทางการศกึษา และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

(ฏ) ประสานและสง่เสรมิสถานศกึษาใหม้บีทบาทในการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรือ ที่ไดรั้บ

มอบหมาย 

(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ใหป้ฏบิตังิานขึน้ตรงกับหัวหนา้สว่นราชการ และมอี านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ด าเนนิงานเกีย่วกบังานตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีและตรวจสอบระบบการดแูล ทรัพยส์นิ 

(ข) ด าเนินงานเกีย่วกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏบิัตงิาน เปรียบเทยีบกับ

ผลผลติหรอืเป้าหมายทีก่ าหนด 

(ค) ด าเนนิงานเกีย่วกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

(ง) ด าเนนิการอืน่เกีย่วกบัการตรวจสอบภายในตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(จ) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิัตงิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอื ทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป้ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน 



หนา้ ๒๘ 

ราชกจิจานุเบกษา 
๗ กนัยายน ๒๕๖๑ เลม่ ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๒๑๘ ง 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นัน้ เพือ่ใหก้ารด าเนนิการ

แบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นไปดว้ยความเหมาะสม กับภารกจิ ปรมิาณ คุณภาพการจัด

การศกึษาในแต่ละเขตพื้นที่การศกึษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ งานกฎหมายและคดขีองรัฐใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิระเบยีบบรหิารราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ประกอบ ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานและมติ

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร จงึออกประกาศแกไิขเพิม่เดมิประกาศกระทรวงศกึษาธกิารดงักลา่วไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑ ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของขอ้ ๖ แห่งประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“(๑๐) กลุม่กฎหมายและคดี,' 

ขอ้ ๒ ใหย้กเลกิความในขอ้ ๗ (๕) (ช) แห่งประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง การแบ่ง ส่วนราชการ

ภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอ้ ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของขอ้ ๘ แห่งประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ใหป้ฏิบัตงิานขึน้ตรงกับผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา และมี

อ านาจหนา้ที ่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) สง่เสรมิ สนับลนุน พัฒนาการมวีนัิยและรักษาวนัิย 

(ข) ด าเนนิการสบืสวนเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

(ค) ด าเนนิการสอบสวนเกีย่วกับวนัิยและการตรวจพจิารณาวนัิย 

(ง) ด าเนนิการเกีย่วกบัการอทุธรณ์และการพจิารณาอทุธรณ์ 

(จ) ด าเนนิการเกีย่วกบัการรอ้งทกุขแ์ละการพจิารณารอ้งทกุข ์

(น)ิ ด าเนนิการเกีย่วกบัความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่

(ช) ด าเนนิการเกีย่วกบังานคดปีกครอง คดแีพ่ง คดอีาญา และคดอีืน่ ๆ ของรัฐ 

(ซ) ด าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

(ณ) ศกึษา วเิคราะห ์วจัิย จัดท าขอ้มูลและตดิตามประเมนิผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงาน

คดขีองรัฐ 

(ญ) ปฏบิัตงิานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏบิัตงิานขชงิหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือทีไ่ครั้บ

มอบหมาย” 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัทีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



หนา้ ๒๘ 

ราชกจิจานุเบกษา 
๗ ทนัยายน ๒๕๖๑ เลม่ ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๖๓๘ ง 

 

 

ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป็ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 


