
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คู่มือปฏิบัติงาน 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวปราณี  วสุเทพ 



 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบติังาน 

 
นางสาวปราณี  วสเุทพ 

ต าแหน่ง นักทรพัยากรบคุคลช านาญการพิเศษ 
ปฏิบติัหน้าท่ีผูอ้ านวยการกลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สารบญั 
 

ล าดบัท่ี ช่ือเรื่อง หน้า 

๑ การฝึกอบรมการพฒันาตามความตอ้งการ ๑ 

๒ การฝึกอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้ ๒ 

๓ การพฒันาครผููช้่วยใหไ้ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ก่อน
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งครู โดยยดึภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นฐานดว้ย
ระบบ TEPE Online 

๓ -๔ 

๔ การพฒันาก่อนแต่งตัง้ใหม้หีรอืเลื่อนวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
หรอืวทิยฐานะเชีย่วชาญ        

๕ 

๕ จดัท าแผนพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา ๖ 

๖ ส่งเสรมิการจดัส่งขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา พนกังานราชการ  
ลกูจา้งประจ า เขา้รบัการฝึกอบรม ประชุมสมัมนาหรอืเป็นคณะท างาน
ร่วมกบั 
หน่วยงานอื่น ๆ 

๗ 

๗ งานลาศกึษาต่อ ฝึกอบรม หรอืปฏบิตักิารวจิยัภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๘ – ๑๓ 

๘ งานส่งเสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ๑๔ 
   

                  เอกสารอา้งองิ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 

 
 

1. ชื่องาน   
            การฝึกอบรมการพัฒนาตามความตึองการ 

๒. วัตถุประสงคึ 

                  เพื่อเป็นค็ูมือแนวทางการด าเนินการพฒันาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   การพัฒนาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามาตรา ๘๐ แห็ง 
พระราชบัญญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก็ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการพัฒนาก็อนแต็งตั้งเพื่อเป็นการเสรมิสร็าง ฝ็กอบรม ประชุม สมัมนา 
ถ็ายทอดประสบการณ็แลกเปลี่ยนเรียนรู็แก็บุคลากรให็มีความรู็ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ ส ารวจความต็องการของข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
                                      ๔.๒ จัดท าโครงการตามความต็องการข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
                  ที่จะด าเนินการฝ็กอบรมและพฒันา 
                                      ๔.๓ เสนอโครงการต็อกลุ็มนโยบายและแผน เพื่อน าเสนอต็อที่ประชุมคณะกรรมการ 
                  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป็ 
                                      ๔.๔ โครงการที่เสนอขอได็รบัการอนมุัติจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัต ิ
                  การประจ าป็ ให็ด าเนินการได็ตามทีเ่สนอขอ 
                                      ๔.๕ ด าเนินการฝ็กอบรมและพัฒนาตามไตรมาสที่เสนอขอในโครงการ 
                                      ๔.๖ จัดท าข็อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝ็กอบรมพฒันา 



                                      ๔.๗ แต็งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข็องในการด าเนินการฝ็กอบรมพัฒนา 
                                      ๔.๘ ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข็อง เพื่อร็วมวางแผนการด าเนินการ 
                  ฝ็กอบรมพฒันา ก าหนดหลกัสูตรและค็ูมือตามความต็องการที่จะพัฒนา 
                                      ๔.๙ ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา 
                                      ๔.๑๐ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

๕. แบบฟอรึมท่ีใชึ 
                                      ๕.๑ แบบส ารวจข็อมลู 
                                      ๕.๒ แผนงาน/โครงการ 
                                      ๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                                      ๕.๔ แบบบันทึกการด าเนินงาน 
                                      ๕.๕ แบบสรุปผล 
                                      ๕.๖ แบบเสนอแนะ 
 
 
 

 
 

๒ 
 
๑. ชื่องาน   
                  การฝึกอบรมการพัฒนากึอนแตึงตั้ง 

๒. วัตถุประสงคึ 

                  เพื่อเป็นค็ูมือแนวทางการด าเนินการพฒันาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ ก็อนแต็งตั้ง 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   การพัฒนาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามาตรา ๘๐ แห็ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก็ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการพัฒนาก็อนแต็งตั้งเพื่อเป็นการเสรมิสร็าง ฝ็กอบรม ประชุม สมัมนา 
ถ็ายทอดประสบการณ็แลกเปลี่ยนเรียนรู็แก็บุคลากรให็มีความรู็ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพเต็มข้ัน น าผลที่ได็จากการพัฒนาไปใช็ประโยชน็ต็อการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน็งหน็าที่และความรบัผิดชอบ ให็มปีระสิทธิผล และความก็าวหน็าแก็ราชการ 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ ส ารวจข็อมูลของผู็เข็ารับการพัฒนาในสังกัด พร็อมทั้งประชาสัมพันธ็ใน  
                  สพท. ต็าง ๆ ได็รับทราบและแจ็งความประสงค็ในการพฒันา 
                                      ๔.๒ จัดท าแผนการพฒันา 



                                      ๔.๓ ขออนุมัติการพัฒนา 
                                      ๔.๔ เตรียมการพฒันาในการเตรียมการพัฒนาให็มีกจิกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
                                            ๔.๔.๑ การจัดท าคามือเอกสารประกอบการพฒันา 
                                            ๔.๔.๒ จัดหาวิทยากร 
                                            ๔.๔.๓ จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 
                                      ๔.๕ ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนและกระบวนการพัฒนา 
                                      ๔.๖ ประเมินผลการพฒันาและรายงาน 

๕. แบบฟอรึมท่ีใชึ 
                                      ๕.๑ แบบส ารวจข็อมลู 
                                      ๕.๒ แผนงาน/โครงการ 
                                      ๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                                      ๕.๔ แบบประเมิน 
                                      ๕.๕ แบบสรุปผลการประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓                                                                           
      1. ชื่องาน                                                                      

      การพฒันาครผูู้ช่วยให้ได้รบัการเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเข้มก่อน
แต่งตัง้ 

                    ให้ด ารงต าแหน่งคร ูโดยยึดภารกิจและพื้นท่ีปฏิบติังานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 

       ๒. วัตถุประสงคึ 

             เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานครผููช้่วยใหไ้ดร้บัการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่ง
เขม้ 
ก่อนแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งครใูนสงักัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙ ผู็บงัคับบญัชาทุกคน ทุกระดับ มหีน็าที่ส็งเสรมิสนับสนุนให็ข็าราชการครูและบุคลากร



ทางการศึกษาผู็อยู็ใต็บงัคับบญัชาทุกคนได็รบัการพัฒนาอย็างเป็นระบบ ต็อเนื่องและได็มาตรฐานถือ
ว็าการปฏิบัติงานและการเรียนรู็เป็นเรื่องเดียวกัน จ าเป็นต็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ข็าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีหน็าที่ต็องพฒันาตนเองอย็างต็อเนื่อง 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ ส ารวจข็าราชการครูทีบ่รรจุใหม็หรือโอนมาด ารงต าแหน็งครูผู็ช็วย                 

                    ๔.๒ จัดท าโครงการเสนอผู็บังคับบัญชาอนมุัติงบประมาณ                     
                    ๔.๓ แจ็งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขอเป็ดการพัฒนา 

                                      ๔.๔ แต็งตั้งคณะกรรมการฝ็ายต็าง ๆ ก าหนดการพฒันา ตรวจสอบคุณสมบัติ 
                 คณะวิทยากร PLC คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา   
                                      ๔.๕ ประชุมคณะกรรมการ 
                                            ๔.๖ การเขา้สู่ระบบการพฒันา 

                                            แจ็งปฏิทินวนัเขา้สู่ระบบการพฒันาและระยะวนัสิน้สุดการพฒันาใหค้รผููช้่วย 
                 สมคัรเป็นสมาชกิ TEPE Online และ ลงทะเบยีนเลอืกหลกัสตูรท ีwww.tepeonline.org 
                                       ๔.๗ คณะกรรมการรบัสมคัรตรวจสอบคุณสมบตั ิและ Appove ของแต่ละเขต
พืน้ที ่
                                       ๔.๕ คณะกรรมการรบัสมคัรประกาศรายชื่อผูม้คีณุสมบตัเิขา้รบัการพฒันา  
                 ท ีwww.tepeonline.org 
                                       ๔.๖ จดักลุ่ม PLC กลุ่มละไม่เกนิ ๑๕ คน นบัรวมถงึคณะกรรมการประเมนิผล 
                                       ๔.๗ ปฐมนิเทศผู็เข็ารบัการพัฒนา พบวิทยากรประจ า กลุ็ม PLC 
                                       ๔.๘ ผูพ้ฒันาเรยีนตามหลกัสตูรการพฒันาจดัท าแผนพฒันา ID PAN และ 
                 แฟ้มสะสมผลงาน Porifolio 
                                       ๔.๙ ผู็เข็ารับการพฒันาเข็าศึกษาในระบบ TEPE Online  
                                           หมวดท่ี ๑ การปฏิบติัตน ๖ วิชา ๑๒ ชัว่โมง  
                                       ๔.๑๐ ผู็เข็ารับการพฒันาพบคณะกรรมการวชิาการ วิทยากรกลุ็ม PLC ครั้งที่ ๑ 
                                       ๔.๑๑ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาบันทึกคะแนนประเมินในระบบ PLC   
                 ครั้งที่ ๑ 
                                       ๔๑๒  ผู็เข็ารับการพัฒนาส็งช้ินงานที่คณะกรรมการวชิาการ วิทยากรกลุ็ม PLC  
                 ครั้งที่ ๑ 
                                       ๔.๑๑ คณะกรรมการประเมินผลบันทกึคะแนนการพฒันาในระบบ TEPE Online 
                 ครั้งที่ ๒ 
                                       ๔๑๓ ผู็เข็ารับการพฒันาเข็าศึกษาในระบบ TEPE Online  

๔ 
 

                                                   หมวดท่ี ๒ การปฏิบติังาน ๗ วิชา ๑๔ ชัว่โมง 

                                       ๔.๑๔ ผู็เข็ารับการพฒันาพบคณะกรรมการวชิาการ วิทยากรกลุ็ม PLC ครั้งที่ ๒ 
                                       ๔.๑๕ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาบันทึกคะแนนประเมินในระบบ PLC   
                 ครั้งที่ ๓   

http://www.tepeonline.org/
http://www.tepeonline.org/


                                       ๔.๑๖ ผู็เข็ารับการพฒันาส็งช้ินงานที่คณะกรรมการวชิาการ วิทยากรกลุ็ม PLC  
                 ครั้งที่ ๒                                    
                                           ๔.๑๗ คณะกรรมการประเมินผลบันทึกคะแนนการพัฒนาในระบบ TEPE Online 
                 ครั้งที่ ๔ 
                                             ๔.๑๘ คณะกรรมการคดักรองและประเมนิผล ประเมนิผลการพฒันาประชมุ
สรุปผล  
                                       ๔.๑๙ เสนอประธานหน่วยพฒันาลงนามในแบบประเมนิผลการพฒันาในระบบ  
                 TEPE Online  
                                       ๔.๒๐ ครผููช้่วยถ้าสรุปผลวา่ผ่านเกณฑก์ารพฒันารบัวฒุบิตัรจากหน่วยพฒันา 
                 ตน้สงักดัถ้าไมผ่่านใหล้งทะเบยีนสมคัรใหม่ในรุน่ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 
 

       1. ชื่องาน   
                  การพัฒนากึอนแตึงตั้งใหึมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชีย่วชาญ        

       ๒. วัตถุประสงคึ 

                  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานพฒันาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๗๙ ผู็บงัคับบญัชาทุกคน ทุกระดับ มหีน็าที่ส็งเสรมิสนับสนุนให็ข็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู็อยู็ใต็บงัคับบญัชาทุกคนได็รบัการพัฒนาอย็างเป็นระบบ ต็อเนื่องและได็มาตรฐานถือ
ว็าการปฏิบัติงานและการเรียนรู็เป็นเรื่องเดียวกัน จ าเป็นต็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ข็าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีหน็าที่ต็องพฒันาตนเองอย็างต็อเนื่อง 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ แจ็งประชาสัมพันธ็แนวทางปฏิบัติให็โรงเรียนเพื่อแจ็งข็าราชการครูในสังกัด                   
                  ทราบและถือปฏิบัต ิ

                    ๔.๒ โรงเรียนส็งค าขอเข็ารับการพฒันาของข็าราชการครูให็ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

                    ๔.๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวล าภู เขต ๑ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู็สมัครเข็ารับการพฒันา 

                                      ๔.๔ เสนอผู็บงัคับบญัชาตามล าดับ 
                                      ๔.๕ ส็งหนังสอืพร็อมแบบค าขอไปยังหน็วยงานทีเ่ป็ดการพฒันาและแจ็งโรงเรียนให็ 
                  แจ็งผู็ยื่นค าขอเข็ารับการพฒันา ตรวจสอบรายช่ือและก าหนดการพฒันาจากเว็บไซค็ของหน็วยงานที่ 
                  ยืน่ความประสงค็ไว็ 
                                      ๔.๖ ด าเนินการบันทึกข็อมลูผู็ผ็านการพัฒนาและส็งเกียรตบิัตรผู็ผ็านการพฒันาของ 
                  หน็วยงานที่ด าเนินการพฒันาให็ผู็เข็ารบัการพัฒนา 

                  ๕. แบบฟอรึมท่ีใชึ 
                                      ๕.๑  แบบค าขอเข็ารับการพัฒนา 
                                      ๕.๒  ส าเนาใบโอนเงินค็าลงทะเบียน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๖ 
 

1. ชื่องาน   
               จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงคึ 

                  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานการพฒันาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗๙ ผู็บงัคับบญัชาทุกคน ทุกระดับ มหีน็าที่ส็งเสรมิสนับสนุนให็ข็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู็อยู็ใต็บงัคับบญัชาทุกคนได็รบัการพัฒนาอย็างเป็นระบบ ต็อเนื่องและได็มาตรฐานถือ
ว็าการปฏิบัติงานและการเรียนรู็เป็นเรื่องเดียวกัน จ าเป็นต็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ข็าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีหน็าที่ต็องพฒันาตนเองอย็างต็อเนื่อง 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ จัดหาข็อมูลทั่วไปทีเ่กีย่วข็องกับแผนพัฒนาคร ู
                                      ๔.๒ วิเคราะห็ข็อมูลโครงการ ในแผนปฏิบัติการของส านักนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                 ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ ที่เกี่ยวข็องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 
                                      ๔.๓ ด าเนินการจัดเกบ็ข็อมลูและโครงการต็าง ๆ เพื่อน ามาจัดท าแผนพฒันาครูและ 
                 บุคลากรทางการศึกษา 
                                      ๔.๔ แต็งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                      ๔.๕ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการ 
                  ศึกษา 
                                      ๔.๖ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                ๕. แบบฟอรึมท่ีใชึ 
                                      ๕.๑ แบบส ารวจข็อมลู 
                                      ๕.๒ แผนงาน/โครงการ 
                                      ๕.๓ แบบปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                                      ๕.๔ แบบบันทึกการด าเนินงาน 
                                      ๕.๕ แบบสรุปผล 



                                      ๕.๖ แบบเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 

1. ชื่องาน   
             สึงเสริมการจัดสึงขึาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ     
             ลูกจึางประจ า เขึารบัการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาหรือเปึนคณะท างานรึวมกับ 
             หนึวยงานอ่ืน ๆ 

๒. วัตถุประสงคึ 

                  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานการพฒันาข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๗๙ ผู็บงัคับบญัชาทุกคน ทุกระดับ มหีน็าที่ส็งเสรมิสนับสนุนให็ข็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู็อยู็ใต็บงัคับบญัชาทุกคนได็รบัการพัฒนาอย็างเป็นระบบ ต็อเนื่องและได็มาตรฐานถือ
ว็าการปฏิบัติงานและการเรียนรู็เป็นเรื่องเดียวกัน จ าเป็นต็องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ข็าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีหน็าที่ต็องพฒันาตนเองอย็างต็อเนื่อง 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ แจ็งประชาสัมพันธ็ให็โรงเรียนเพื่อแจ็งข็าราชการครูในสงักัดทีส่นใจเข็าร็วม    
                  การฝ็กอบรม ประชุม สัมมนา หรอืได็รับการแต็งตั้งเป็นคณะท างานทราบ 

                    ๔.๒ โรงเรียนส็งแบบตอบรบัการสมัครเข็าร็วมการฝ็กอบรม ประชุม สัมมนา ค าขอ
เข็ารับการพฒันาของข็าราชการครูให็ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

                    ๔.๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวล าภู เขต ๑ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู็สมัครเข็ารับการพฒันา 

                                      ๔.๔ เสนอผู็บงัคับบญัชาตามล าดับ 



                                      ๔.๕ ส็งหนังสอืพร็อมแบบค าขอไปยังหน็วยงานทีร่ับผิดชอบจัดการการฝ็กอบรม         
                  ประชุม สัมมนา ขออนูญาตไปราชการ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมอบ
อ านาจให็ 
                                      ๔.๖ การบันทึกข็อมลูผู็ผ็านการฝ็กอบรม ประชุม สมัมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
                  1.  ชื่องาน   

                      ลาศึกษาตึอ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศและตึางประเทศ  

๒. วัตถุประสงคึ 
                   ๒.๑ เพื่อเป็นการพฒันาข็าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาให็ได็รับวุฒิการศึกษา 
สูงข้ึน 
                   ๒.๒ เพื่อเสริมสร็างให็ข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพสูงข้ึนและ
ได็รับการพัฒนาตนเองอย็างต็อเนือ่ง 
                   ๒.๓ เพื่อเป็นการพฒันาวิชาชีพให็มีความเจริญก็าวหน็า 

๓. ขอบเขตของงาน  

                           การลาศึกษา หมายถึงข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได็รับอนญุาต          
        จากผู็บังคับบัญชาให็ไปศึกษา อบรม ดูงานหรอืปฏิบตัิการวิจัยและพัฒนา ทัง้ภายในประเทศและ 
        ต็างประเทศ  
                           มาตรา ๘๑ ให็ผู็บังคับบัญชามหีน็าทีใ่นการส็งเสรมิสนันสนุน ผู็อยู็ใต็บงัคับบัญชาโดย 
        การให็ไปศึกษา ฝ็กอบรม ดูงาน หรือปฏิบัตงิานวิจัยและพฒันาตามระบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

                           ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็นความต็องการของหน็วยงานเพื่อประโยชน็ต็อการ 
        พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือวุฒิขาดแคลน ผู็บงัคับบญัชาอาจส็งหรืออนุญาตให็ 
        ข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษา ฝ็กอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ              



        อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ได็รบัมอบหมาย โดยให็ถือเป็นการปฏิบัติหน็าทีร่าชการมสีิทธ์ิได็เลื่อน 
        ข้ันเงินเดือนในระหว็างลาไปศึกษา ฝ็กอบรม หรือวิจยั แล็วแต็กรณี ทั้งนี้ ภายใต็บังคับมาตรา ๗๓ 
        วรรคสาม ประกอบด็วย 

                   ๑. การลาศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคปกติ  แบ็งเป็น ๒ ประเภท 
                       การศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคปกติ  ประเภท ก 
                       การศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคปกติ  ประเภท ข  
                   ๒. การศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
                       การศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา ใช็เวลาราชการเป็นบางส็วน 
                       การศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไม็ใช็เวลาราชการ 
                   ๓. การศึกษาต็อภาคภายในประเทศฤดูร็อน 
                   ๔. การฝ็กอบรมภายในประเทศ 
                   ๕. การค านวณเงิน และเรียกชดใช็ทุนกรณีผิดสญัญา 
                   ๖. ลาศึกษาต็อ ฝ็กอบรม ณ ต็างประเทศ 

๔. ขัน้ตอนการท างาน 

                   ๑. การลาศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคปกติ 
                        การลาศึกษาต็อภายในประเทศ ภาคปกติ  หมายถึง การลาศึกษาต็อโดยใช็เวลา
ราชการเตม็เวลา แบ็งเป็น ๒ ประเภท 
                        ประเภท ก ได็แก็ ประเภททีห่น็วยงานต็นสังกัดคัดเลือกให็ไปศึกษาต็อ 
                        ประเภท ข ได็แก็ ประเภทที่ต็องไปสมัครสอบคัดเลือก หรือ คัดเลอืกในสถานบัน
การศึกษาด็วยตนเอง 
 

๙ 

                    ๑.๑ ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคปกติ  ประเภท ก 
                          ๑.๑.๑ สพฐ. แจ็งพิจารณาโวตาประเภท ก มาให็ สพท.         
                          ๑.๑.๒ เจ็าหน็าที่ สพท.ประสานงานกบัสถาบันการศึกษา เพื่อขอโควตา 
ประเภท ก  เพิ่ม และด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบ หลักเกณฑ็ แนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด         
                          ๑.๑.๓ แจ็งรายช่ือผู็ได็รับการคัดเลือกไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง พร็อมทัง้
แจ็งผู็ได็รับการคัดเลือกไปด าเนินการตามขั้นตอนของสถานศึกษา และรายงาน สพฐ. ทราบ        
                          ๑.๑.๔ จัดท าค าสั่งเสนอขออนุญาตลาศึกษาต็อผู็มีอ านาจอนุญาตไปศึกษาต็อ 
และจัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันลาศึกษาต็อ         
                          ๑.๑.๕ จัดท าหนังสือส็งตัวข็าราชการที่ได็รับอนญุาตให็ลาศึกษาต็อไปยัง 
สถาบันการศึกษา     
                          ๑.๑.๖ แจ็งหน็วยงานและเจ็าหน็าที่ทีเ่กี่ยวข็อง 
                          ๑.๑.๗ รายงานจ านวนข็าราชการที่ได็รับอนญุาตให็ลาศึกษา ขยายเวลา กลับเข็า
ปฏิบัติราชการเมื่อเสรจ็สิ้นการลาศึกษาต็อ โดยรายงาน สพฐ. ทราบ ทุกภาคการศึกษา 



                    ๑.๒ ขั้นตอนการด าเนนิงานการศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคปกติ  ประเภท ข 
                           ๑.๒.๑ การขออนุญาตลาศึกษาต็อ    
                                   ๑) รับค าขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลอืกเพื่อศึกษาต็อภาคในประเทศ 
ภาคปกติ ประเภท ข 
                                   ๒) ตรวจสอบเอกสาร                                            
                                   ๓) อนุญาตให็ไปสมัครสอบ                                                  
                                   ๔) อนุญาตให็ไปศึกษาต็อ ภาคในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 
                                      (เมื่อผู็ขออนุญาตสอบคัดเลอืกได็แล็ว) 

- ระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท ก าหนด ๒ ป็ 
- ระดับปรญิญาเอก ก าหนด ๔ ป็    

                                   เอกสารหลกัฐาน – ผลการสอบคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา  
                                                           และส าเนา ก.พ.๗ 
                                   ๕) จัดท าสัญญาลาศึกษาต็อและสญัญาค้ าประกัน                                            
                                   ๖) จัดท าค าสั่งให็ลาศึกษาต็อเสนอผู็มีอ านาจอนุญาต ตามล าดับช้ัน                                                  
                                   ๗) จัดท าหนังสอืส็งตัวข็าราชการที่ลาศึกษาต็อไปยังสถาบันการศึกษา 
                                   ๘) รายงานจ านวนข็าราชการที่ได็รับอนญุาตให็ลาศึกษาต็อให็ สพฐ.
ทราบ 
                           ๑.๒.๒ การขยายเวลาศึกษาต็อ    
                                   ๑) รับค าขอของผู็ลาศึกษาต็อส็งหลักฐานขยายระยะเวลาศึกษาต็อก็อน
สิ้นสุดสัญญาไม็น็อยกว็า ๑๕ วัน 
                                   ๒) เสนอขออนุญาตการขยายเวลาศึกษาต็อ  

- ระดับปรญิญาโทและระดับปรญิญาเอก ได็ไม็เกินครั้งละ 
  ๑ ภาคการศึกษาไม็เกิน ๒ ครั้ง หรอืไม็เกิน ๑ ป็การศึกษา 

                                   ๓) จัดท าสัญญาลาศึกษาต็อและสญัญาค้ าประกัน                                            
                                   ๔) จัดท าค าสั่งขยายเวลาศึกษาต็อเสนอผู็มอี านาจอนญุาต  
                                   ๕) แจ็งผู็ขออนุญาตและหน็วยงานที่เกี่ยวข็อง                                           
                                   ๖) รายงานจ านวนข็าราชการที่ได็รับอนญุาตให็ขยายลาศึกษาต็อ     
  ให็ สพฐ.ทราบ 

๑๐ 
 

                           ๑.๒.๓ การกลบัเข็าปฏิบัตริาชการ 
                                   ๑) รับค าร็องผู็ที่ไปศึกษาต็อประสงค็ขอกลบัเข็าปฏิบัติราชการ 
                                   ๒) ตรวจสอบเอกสาร (หนังสือจากสถานศึกษา/แบบค าขอกลบัฯ)                                            
                                   ๓) เสนอค าสั่งกลับเข็าปฏิบัตริาชการต็อผู็มอี านาจอนญุาต                                                  
                                   ๔) แจ็งผู็ขออนุญาตและผู็เกี่ยวข็อง                                            
                                   ๕) รายงาน สพฐ.                                            
                           ๑.๒.๔ การท าสญัญา 



                                   ๑) จัดท าสัญญาและสัญญาค้ าประกันตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด 
- การท าสัญญา 

                                         จัดท าสัญญา จ านวน ๓ ฉบับ เกบ็ไว็ที่ สถานศึกษา สพท. 
หน็วยงานละ ๑ ฉบับ และผู็ให็สญัญา ๑ ฉบับ (สัญญาติดอากรแสตมปึ ๑ บาท สึวนสัญญาค้ า
ประกัน   ติดอากรแสตมปึ ๑๐ บาท ฉบับจริง ท้ัง ๓ ฉบบั) 

- เอกสารของผู็จัดท าสัญญาลาศึกษาต็อ และผู็ค้ าประกัน 
                                         ก. บัตรประจ าตัวข็าราชการหรือบัตรประชาชนพร็อมส าเนา        
๓ ฉบับ  
                                         ข. ทะเบียนบ็าน พร็อมส าเนา ๓ ฉบับ  
                                         ค. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย็า พร็อมส าเนา   ๓ ฉบับ  
                                         ง. หนังสือยินยอมให็ท าสญัญา หรอืค้ าประกันของค็ูสมรส       
(กรณีผู็ให็สัญญาและผู็ค้ าประกันมีค็ูสมรส) จ านวน  ๓  ฉบับ 
                                         จ. รูปถ็าย ๑ นิว้ จ านวน ๓ รูป (ของผู็ให็สัญญา) 

  - ผู็ท าสัญญาและผู็ค้ าประกันต็องน าบุคคลต็อไปนี้มาในวัน          
ด็วยท าสัญญา 
                                         ก. ค็ูสมรส ของผู็ท าสญัญา  
                                         ข. ผู็ค้ าประกัน ๑ คน 
                                         ค. ค็ูสมรส ของผู็ค้ าประกัน (ถ็ามี) 

                   ๒. การลาศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา 
                        ๒.๑ การลาศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใชึเวลาราชการ
บางสึวน               
                        ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                           ๒.๑.๑ รับค าขอของผู็ประสงค็จะศึกษาต็อขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกต็อผู็มี
อ านาจอนุญาต 
                           ๒.๑.๒ เมื่อสอบคัดเลือกได็ ให็น าหลกัฐานผลการสอบคัดเลอืกจาก
สถาบันการศึกษาเสนอต็อผู็มีอ านาจอนุญาต 
                           ๒.๑.๓ เจ็าหน็าที่ตรวจสอบคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ็ ดังนี ้
                                   ๑) มีอายุไม็เกิน ๕๕ ป็บรบิูรณ็ นับถึงวันที่ ๑๕  มิถุนายน ของป็ที่เข็า
ศึกษา กรณีอายุเกินให็อยู็ในดุลยพินิจของผู็มีอ านาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตกรณีพเิศษเฉพาะราย 
                                   ๒) ต็องมีเวลารบัราชการติดต็อกันไม็น็อยกว็า ๑๒ เดือนเต็ม  
                           ๒.๑.๔ จัดท าสัญญาลาศึกษาต็อและสัญญาค้ าประกัน คนละ ๓ ฉบับ 
เก็บไว็ที่ สถานศึกษา สพท. หน็วยงานละ ๑ ฉบับ และผู็ให็สญัญา ๑ ฉบับ 
 

๑๑ 
 

                           ๒.๑.๕ จัดท าค าสั่งให็ไปศึกษาต็อ 



                           ๒.๑.๖ จัดท าหนังสือส็งตัวไปศึกษา 
                           ๒.๑.๗ เมื่อผู็ไปศึกษาส าเร็จการศึกษา ให็จัดท าค าสั่งให็กลับเข็าปฏิบัตริาชการ 
                           ๒.๑.๘ รายวาน สพฐ. 

                   ๒.๒ การลาศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยไมึใชึเวลาราชการไปศึกษา               
                         ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                           ๒.๒.๑ รับเรื่องไปศึกษาต็อ 
                           ๒.๒.๒ ตรวจสอบการไปศึกษา 
                           ๒.๒.๓ เสนอรายงานผู็บังคับบัญชาทราบ 
                           ๒.๒.๔ แจ็งผู็ไปศึกษาต็อทราบ 

               ๓. การศึกษาตึอภายในประเทศ ภาคภาคฤดูรึอน 

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงานการลาศึกษาตึอภาคฤดูรึอน 
                   ๓.๑ การศึกษาตึอ              
                         ๓.๑.๑ รับค าขอของผู็ประสงค็จะศึกษาต็อ 
                          ๓.๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร 
                          ๓.๑.๓ จัดท าสัญญาลาศึกษาต็อและสญัญาค้ าประกัน                                            
                                 (ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรศึกษำต่อภำคปกติ) 
                          ๓.๑.๔ เสนอขออนุญาตไปศึกษาต็อภาคฤดูร็อน ต็อผู็บังคับบญัชาตามล าดับ
ข้ันตอน                                            
                          ๓.๑.๕ จัดท าค าสั่งให็ข็าราชการลาศึกษาต็อภาคฤดูร็อน                                            
                          ๓.๑.๖ แจ็งผู็ไปศึกษาต็อ แจ็งหน็วยงานที่เกี่ยวข็องและสถาบันการศึกษา                                            
                          ๓.๑.๗ รายงาน สพฐ.                                            
                   ๓.๒ การกลบัเขึาปฏิบัติรบัราชการตามเดมิ              
                         ๓.๒.๑ ผู็ลาศึกษาต็อส็งแบบค าร็องขอกลับเข็าปฏิบัตริาชการ 
                          ๓.๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร 
                                   ๑) แบบค าร็องขอกลับเข็าปฏิบัติราชการตามเดิม( แบบที่ ๕) 
                                   ๒) หนังสือสถาบันการศึกษาส็งตัว โดยระบุวันทีส็่งตัวกลบั 
                                   ๓) เอกสารแสดงว็าส าเรจ็การศึกษา                                            
                          ๓.๒.๓ จัดท าค าสั่งให็ข็าราชการซึ่งไปศึกษาต็อกลับเข็าปฏิบัตริาชการตามเดิม  
                          ๓.๒.๔ รายงานจ านวนผู็ลาศึกษาต็อไป สพฐ.                                            

 

 

 

 

 



 

 

๑๒ 

 

               ๔. การฝึกอบรมภายในประเทศ 

                   ขั้นตอนการด าเนินการ 
                    ๔.๑ ขออนุญาตไปฝ็กอบรมภายในประเทศ(ตามหลักเกณฑ็)              
                    ๔.๒ การอบรม หากอบรมระยะเวลานานเกินกว็า ๖ เดือน หรือทางราชการจะต็อง
จ็ายเงิน เพื่อเป็นค็าใช็จ็ายในการอบรมเกินกว็า ๕,๐๐๐ บาท ต็องจัดท าสัญญา              
                    ๔.๓ จัดท าส ญญา กรณีผู็ลาไปฝ็กอบรมย็ายต็างเขตพื้นที่ให็เกบ็สญัญาไว็ที่ สพท. เดิม 
แต็ต็องแจ็งให็หน็วยงานใหม็ทราบ)              
                    ๔.๔ จัดท าค าสั่งให็ฝ็กอบรมภายในประเทศและกลบัเข็าปฏิบัติราชการ              
                    ๔.๕ รายงาน สพฐ.              

               ๕. การค านวณเงิน และเรียกใขึทุนกรณีผิดสญัญา 

                   ขั้นตอนการด าเนินการ 
กรณีผู็ลาศึกษา ฝ็กอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ ผิดสัญญาการขอใช็ทุนให็ด าเนินการ 
ดังนี้ 
                    ๕.๑ ค านวณการชดใช็ทุนตามหลักเกณฑ็และวิธีการทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดและ
ตามประกาศ สพฐ.              
                    ๕.๒ แจ็งเรียกช าระเงินจากผู็ผิดสัญญาและผู็ค้ าประกัน โดยวิธีส็งทางไปรษณีย็ตอบ
รับ 
                    ๕.๓ หากผู็ท าผิดสัญญาและผู็ค้ าประกัน ยนิยอม ชดใช็ ให็รับชดใช็แล็วรายงาน สพฐ. 
                    ๕.๔ หากขอผ็อนช าระให็ผู็มีอ านาจ (ผู็รับมอบอ านาจ) พิจารณาโดยค านึงถึง
หลักเกณฑ็ที่กระทรวงการคลังก าหนด              
                    ๕.๕ หากผู็ผิดสัญญา หรือผู็ค้ าประกันปฏิเสธ หรือเพิกเฉย ให็รวบรวมเอกสาร 
หลักฐานทั้งหมดรายงาน สพฐ. โดยด็วน อย็าให็ขาดอายุความ             

               ๖. การลาศึกษาตึอตึางประเทศ 

                   ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตไปศึกษาตึอ ณ ตึางประเทศ 
                    ๖.๑ รับค าขอของข็าราชการทีป่ระสงค็ขออนุญาตไปศึกษาต็อ พร็อมเอกสาร
ประกอบการพจิารณา 
                    ๖.๒ ตรวจสอบเอกสารให็ครบถ็วน 
                    ๖.๓ เสนอผู็บงัคับบัญชา เพื่อเสนอเรือ่งไปยัง สพฐ. 
                    ๖.๔ สพฐ. แจ็งผลการพิจารณาเหน็ชอบจากส านักงาน ก.พ. และจัดท าค าสัง่ส็งให็
ราชการไปศึกษาต็อ 



                    ๖.๕ จัดท าสัญญาและสญัญาค้ าประกัน (ผอ.สพท. ลงนามในสญัญา) 
                    ๖.๖ ส็งสัญญาไป สพฐ.                    
                    ๖.๗ แจ็งสถานศึกษาเพื่อแจ็งผู็ขออนุญาตทราบ 

ขึอสังเกตในระดับการปฏิบัต ิ
          การลาศึกษาต็อ ณ ต็างประเทศ ต็องประสานเกี่ยวกับส านักงาน ก.พ.  
          กรณีการขอรับทุน หรอืได็รับทุน ต็องปฏิบัติตามเงือ่นไขของทุนที่ได็รับด็วย 
 
         

๑๓ 
 

๗. แบบฟอรึมท่ีใชึ 
            ๗.๑ แบบส ารวจ 
            ๗.๒ สัญญาลาศึกษาต็อ   

๘. กฎหมาย ระเบยีบท่ีเกี่ยวขึอง 
            ๘.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว็าด็วยการไปศึกษาเพิ่มเตมิ ฝ็กอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  
            ๘.๒ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว็าด็วยการส็งเสริม สนบัสนนุให็ข็าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพฒันาพ.ศ. ๒๕๕๒  ภายในประเทศ 
            ๘.๓ ประกาศ สพฐ.ว็าด็วยหลักเกณฑ็และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต็อ ฝ็กอบรม หรอื
ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            ๘.๔ ค าสั่ง สพฐ. มอบอ านาจ ที่  ๖๖๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
            ๘.๕ ค าสั่ง สพฐ. มอบอ านาจ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ 
            ๘.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว็าด็วยการให็ข็าราชการลาศึกษา  ฝ็กอบรม ปฏิบัติ
งานวิจัย และดูงานต็างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  
            ๘.๗ แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต็างประเทศ                
            ๘.๘ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๔๑๐ ลงวันที่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
            ๘.๙ หลักเกณฑ็และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าสัญญาและการชดใช็เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝ็กอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค็การระหว็างประเทศ ป็ พ.ศ. ๒๕๔๘             
            ๙.๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว็าด็วยการท าสญัญาและการชดใช็เงิน กรณีรับทุน       
ลาศึกษา ฝ็กอบรมปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค็การระหว็างประเทศ ป็ พ.ศ. ๒๕๔๘             
            ๘.๑๑ หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๕๗๑ ลงวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐  
เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใช็ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว็าด็วยการให็ข็าราชการไปศึกษา 
ปฏิบัติการวิจัยและดงูานต็างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 

 
1. ชื่องาน   
            งานสึงเสริมยกยึองเชิดชูเกียรติขึาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. วัตถุประสงคึ 
                  เพื่อเป็นค็ูมือการด าเนินการส็งเสรมิยกย็องเชิดชูเกียรติข็าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑ 

๓. ขอบเขตของงาน  

                   ด าเนินการส็งเสรมิสนบัสนุนการพฒันา เสรมิสร็างขวัญก าลังใจ ปกป็องค็ุมครองระบบ
คุณธรรมและยกย็องเชิดชูเกียรติข็าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๑  

๔. ขัน้ตอนการท างาน 
                                      ๔.๑ จัดท าปฏิทินการคัดเลอืกต็าง ๆ 
                                      ๔.๒ แจ็งประชาสัมพันธ็ ประกาศ หลักเกณฑ็การคัดเลือกข็าราชการครูและบุคลากร 
                  ทางการศึกษา         
                                      ๔.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู็สมัครเข็ารบัการคัดเลือก 
                                      ๔.๔ เสนอแต็งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
                                      ๔.๕ ประชุมคณะกรรมการเพื่อร็วมการพิจารณาคัดเลอืก 
                                      ๔.๖ สรุปผลการคัดเลือกเสนอประกาศผลการคัดเลือกระดบัเขตพื้นที ่
                                      ๔.๗ ส็งผลการคัดเลือกระดบัเขตพื้นที่ให็หน็วยงานที่รบัผิดชอบพิจารณาคัดเลือก 
                  ในระดับที่สูงข้ึน 



                                      ๔.๘ บันทึกผู็ได็รับเกียรติบตัร หรือโล็รางวัล 
                                      ๔.๙ มอบเกียรตบิัตร หรือโล็รางวัล ในวันครูหรอืวันประชุมผู็บรหิารสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
เอกสารอึางอิง 

 
ค็ูมือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ็มบริหารงานบุคคล ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  หน็าท่ี   ๔๘๒ - ๕๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 




