คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
1. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. การฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ
3. การฝึกอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
4. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ

นางบังอร ชมเกษร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
1. ชื่องาน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการพั ฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติงานและ
การเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาทุกคน
มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและอื่นๆ นาผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาดาเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อไป
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนา
การปฏิบัตริ าชการรายบุคคล
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานพัฒนาบุคลการ
3. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รบั การอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
วิทยาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพ
7. ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาของบุคลากร
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

จัดโครงการ/กิจกรรม

ประเมินผลและรายงานผล

7. ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79
2. หนัง สือ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวั นที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
3. ข้อมูลสารสนเทศความต้องการพัฒนาของบุคลากร
4. แผนการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
1. ชื่องาน
การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวการปฏิบัตงิ านพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตามความต้องการ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79
ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาทุกคน ได้รับการพั ฒนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน ถือว่าการปฏิบัติงานและ
การเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน จาเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีหน้าที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและอื่นๆ นาผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาดาเนินการบริหารทรัพยากร
บุคคลต่อไป
4. คาจากัดความ
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการพัฒนาของบุคลากร โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนา
การปฏิบัตริ าชการรายบุคคล
2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดาเนินงานพัฒนาบุคลการ
3. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรได้รบั การอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
วิทยาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพ
4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาต่างๆ ให้บุคลากรทราบ และสมัครเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
5. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุม กิจกรรม การอบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ โดยมี
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร คือ หน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีวิทยฐานะทีส่ ูงขึ้น
7. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากร

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาของบุคลากร
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

เสนอโครงการ/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

จัดโครงการ/กิจกรรม/ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล

7. ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 79
2. หนัง สือ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวั นที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
3. ข้อมูลสารสนเทศความต้องการพัฒนาของบุคลากร
4. แผนการพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
1. ชื่องาน
การฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ก่อนแต่งตั้ง
3. ขอบเขตของงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่ แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2551
เป็นการพั ฒ นาก่ อ นแต่ง ตั้ง เพื่ อ เป็นการเสริม สร้าง ฝึก อบรม ประชุม สัม มนา ถ่ายทอดประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น นาผลที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
4. คาจากัดความ
งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. สารวจข้อมูลของผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อบรมทราบ และแจ้ง
ความประสงค์ในการพัฒนา
2. จัดทาแผนการพัฒนา
3. ขออนุมัติแผนการพัฒนา
4. เตรียมการดาเนินการพัฒนา เช่น
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
- จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง
- การจัดทาเอกสารประกอบการพัฒนา
- จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร
5. ดาเนินการพัฒนา
6. ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล

6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
สารวจข้อมูลบุคลากร
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

ขออนุมัติแผนการพัฒนา

เตรียมการพัฒนา

ดาเนินการพัฒนา

ประเมินผลและรายงานผล
7. ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ และสามารถนาความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม
8. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80
2. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 22 ลงวันที่ 13 มกราคม 2548
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 25498
4. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 4 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550
5. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2551

การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
1. ชื่องาน
การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บัติ ส าหรั บ การขออนุ ญ าตไปต่า งประเทศของข้า ราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3. ขอบเขตของงาน
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1070/2557 เรื่อง มอบอานาจการพิจารณา
อนุมั ติ/อนุญ าตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุ นส่วนตั วหรือทุ นที่ ไม่ ผูก พันกั บ งบประมาณของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สพฐ. มอบอานาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไป
ต่างประเทศ เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง ในสังกั ด ไปต่างประเทศในกรณีต่างๆ ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕5๕ ข้อ 13 ในกรณี การลาไปทัศนศึกษา การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว การไปปฏิบัติ
ธรรม การพานักเรียนไปต่างประเทศ การไปประชุมเชิงวิชาการ การไปปฏิบัติภารกิจด้านกีฬา การเผยแพร่
วัฒนธรรม การดูงานไม่เกิน 15 วัน
2. การพิ จารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในสังกั ด ไปต่างประเทศ
ในกรณีต่างๆ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕49
4. คาจากัดความ
ข้า ราชการและบุ ค ลากร หมายถึ ง ข้ า ราชการและพนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ ผู ก พั น กั บ งบประมาณ หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ มิ ใ ช่ ง บประมาณของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือจากงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ผู้มี ความประสงค์จ ะเดิ นทางไปต่างประเทศ ศึ ก ษาแนวปฏิบั ติ ส าหรับ การขออนุญ าตไป
ต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตไป
ต่างประเทศตามที่กาหนดตามประเภทการขออนุญาตไปต่างประเทศ ดังนี้

2.1 การไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน
2.2 การไปทัศนศึกษา
2.3 การไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
2.4 การไปปฏิบัติธรรม
2.5 การพานักเรียนไปต่างประเทศ
2.6 การไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
3. สถานศึกษาต้นสังกัดจัดทาหนังสือขออนุญาตไปต่างประเทศพร้อมเอกสารประกอบการขออนุญาต
มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. และเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
5. ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาแจ้ง ผลการพิจ ารณาการขออนุญ าตไปต่ า งประเทศไปยั ง
สถานศึกษาต้นสังกัด
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปรายงานข้อมูลประจาเดือนผู้ได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศ
ไปยัง สพฐ.
6. Flow Chat การปฏิบัติงาน
ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาแนวปฏิบัติสาหรับ
ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต

สถานศึกษาต้นสังกัดจัดทาหนังสือขออนุญาตไปต่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาครูฯ ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตไปต่างประเทศ
และเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปรายงานข้อมูลประจาเดือนผู้ได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศไปยัง สพฐ.

7. ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศดาเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติสาหรับการ
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
2. การพิจารณาอนุญาตไปต่างประเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกต้องตามขั้นตอนและ
แนวปฏิบัตขิ อง สพฐ.
8. กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕5๕
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕49
3. แนวปฏิบัติสาหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คาสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ที่ 1070/2557 เรื่ อง มอบอ านาจ
การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวหรือทุนที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

