
 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 

ของ 
 

 
 
 

นางบุญเรียม   แก้วดี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



 
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาบคุลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรต ิ
 
- งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อการพฒันา 
- งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
- งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 ๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  

  ๑.๑ การฝึกอบรม  

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ( 
Training  needs )  
 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ๓. จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 
 ๔. ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกต าแหน่ง ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง ( Pre - service  Training ) และพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ( Inservice  Training) รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีเข้าสู่ต าแหน่ง
ใหม่และกรณีประจ าการ 
 ๕.  การประเมินผลการฝึกอบรม 
 ๖. ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือ 
การพัฒนาวิชาชีพ 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา  
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
 ๙. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๑๐. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้มี    การเทียบโอน
ประสบการณ์ ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบัน   อุดมศึกษา 

กลุ่มพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 

งานฝึกอบรมและลาศกึษาต่อ 

งานสง่เสรมิและยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ

งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 



 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งในการที่
จะด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 ๒. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖          
 ๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการประเมินต าแหนง่ และวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู 

 ๑.๒ การลาศึกษาต่อ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาความจ าเป็นและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและหน่วยงานทางการศึกษา 
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
กระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา 
 ๒. ด าเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลาศึกษาต่อ
ทุกประเภท 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ    การศึกษาและ
พัฒนาอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงขึ้น 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๓๘   
 ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. …… 

 

 



 

 ๒. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ประสานการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็น 
มืออาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ 
 ๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 
 ๕. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้าง
ขว้าง 
 ๖.  ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  กฎกระทรวง ฉบับที่……(พ.ศ. …..) ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 ๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
 ๓. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 ๔. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสดุดี 

 ๓. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

  ๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๒.  เสนอ อ.ก.ศ.จ. พิจารณาตรวจสอบและน าเสนอตามที่ ผู้มีอ านาจหรือองค์กรวิชาชีพ
มอบหมาย 
 ๓. จัดท าทะเบียนควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 



 
 ๔.  ประสานองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ท า
หน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
 ๕. ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบ 
วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได้ 
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพ 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  วิเคราะห์งานความม่ันคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความม่ันคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
 ๓. วางแผนด าเนินการส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 ๔. ประเมินผลและรายงาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความม่ันคงและได้รับความเป็นธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพ 
 ๒. มีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
 ๒.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๔. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 



 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล 
๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ส่งเสริมและจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๕. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. น าผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.  จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ศ.จ เพ่ือเสนอ ต่อไปยัง ก.ศ.จ.  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานและ
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ท าให้สามารถด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 ๒. มีการจัดท าข้อมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท า
รายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ๓.  หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประเมินผลของงานราชการ 
 ๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ……. (พ.ศ……) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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