
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพิสุทธา  ชัยชนะ

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีหนาท่ีดังน้ี

1.  งานฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง

2.  งานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

3.  การกําหนดแผนการดาํเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.  การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. การกล่ันกรองงานของบุคลากรกลุมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษากอนเสนอตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ

6.  การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

8. ศึกษา วิเคราะห วิจยั และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เร่ือง การฝกอบรม/การพัฒนาตามความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1  สํารวจความตองการพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด

มีแบบสาํรวจขอมูลความตองการ

พัฒนา

2 จัดทําโครงการตามความตองการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ท่ีจะดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา

มีโครงการ

3 เสนอโครงการตอกลุมนโยบายและแผน เพ่ือนําเสนอตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํป

เสนอโครงการ ภายในกําหนด

4 โครงการท่ีเสนอขอไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ใหดําเนินการไดตามที่เสนอขอ

ภายในกําหนดของคณะกรรมการ

ดําเนินการประชุมจัดทาํ

แผนปฏิบัติการประจําป

5 ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาตามไตรมาสท่ีเสนอขอใน

โครงการ

ภายในไตรมาสท่ีเสนอขอใน

โครงการ

6 จัดทําขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝกอบรม พัฒนา  มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง

เปนปจจุบัน

7 แตงต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวของในการดําเนินการฝกอบรม

พัฒนา

ภายใน 10 วัน

หลังจากมีขอมูลเรียบรอยแลว

8 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมวาง

แผนการดําเนินการฝกอบรมพัฒนา กําหนดหลักสูตรและ

คูมือตามความตองการที่จะพัฒนา

ภายใน 5 วัน หลังจาก

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของทราบ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

9 ดําเนินการพัฒนาตามข้ันตอนและกระบวนการพัฒนา มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด

10 การติดตามและประเมินผลตามโครงการ ดําเนินการทันทีหลังการฝกอบรม



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เร่ือง การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

2.

3.

4

5

จัดทําแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินงานตามระยะเวลาที่

กําหนดในแผนฯ

มอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบไดแก

งานดานตางๆ ดังนี้

- การคัดเลือกดีเดนตาง ๆ

-งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

-จดัทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ

สงเสริมการจัดสงขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

พนักงานราชการ ลูกจางประจําไปเขารับการฝกอบรม

ประชุม สัมมนา

ใหบุคลากรในกลุมกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย ระดับ

บุคคล

ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในกลุมตามตัวช้ีวัด

1. มีแผนการดําเนินงานตามกรอบ

ภารกิจงาน ของกลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

2. มีการดําเนินการตามขอ 1 และมี

การดําเนินงาน ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดในแผนฯ

3. มีการดําเนินการตามขอ 1-2 และ

มีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรใน

พัฒนาครูใหสอดคลองกับ ความรู

ความสามารถและภาระงานท่ี

รับผิดชอบ

4. มีการดําเนินการตามขอ 1-3 และมี

ตัวช้ีวัด การปฏิบัติงานของบุคลากรใน

กลุมทุกคน

 5. มีการดําเนินการตามขอ 1-4 และ

มีการ ตดิตาม ประเมินการปฏิบัติงาน

ของ บุคลากรในกลุมตามตัวช้ีวัด



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

        เร่ือง  การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 จัดหาขอมูลทั่วไปท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา เขต 2

มีขอมูลเช่ือมโยงและสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการ ประจําป ของ สพป.

พะเยา เขต 2

2 วิเคราะหขอมูลและโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการของ

สพป.พะเยา เขต 2 ท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

เม่ือแผนปฏิบัติการไดรับอนุมัติแลว

ดําเนินการคัดเลือกโครงการฯ

ในแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีเก่ียวของ

กับแผนพัฒนาครูฯ อยางตอเน่ือง

3 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและโครงการฯ เพื่อนามาจัดทาํ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดําเนินการจดัทํารางแผนพัฒนาครูฯ

เม่ือไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ครบถวน

4  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ภายใน 3 วัน หลังจากดาํเนินการ

จดัทํารางแผนพัฒนาครูฯ แลวเสร็จ

5  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ภายใน 3 วัน หลังจากดาํเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

6  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา เขต 2

ทุกโครงการ

แจงทุกกลุมท่ีรับผิดชอบโครงการฯ

ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา รายงานผลการ

ดําเนินการตามโครงการฯ ภายใน

กําหนด



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เร่ือง การกล่ันกรองงานของบุคลากรกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเสนอตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. กล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุมทุกคน เปนไปตาม

ขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และ วัตถุประสงคของทางราชการ

ดําเนินการกลั่นกรองงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

- มีการกล่ันกรองงานของบุคลากร

  ในกลุมทุกคน นําเสนอไดครบถวน

ถูกตอง

2. แจงบุคลากรในกลุมแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด - มีการดําเนินการตามขอ 1 เปนไป

  ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

- บุคลากรในกลุมมีการแกไข

ขอผิดพลาด

3. ดําเนินการตามขอ 2 และนําเสนอการปฏิบัติงาน ท่ีเปน

ประโยชนตอทางราชการ ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือประกอบการ พิจารณาการดําเนินงาน

ดานการพัฒนาบุคลากร

 - มีการใหความเห็น ประกอบการ

  พิจารณาแกผูบังคับบัญชา



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เร่ือง การใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ งานดานการพัฒนาบุคลากร

แกบุคลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ในกลุม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในงานดานตางๆ ดังน้ี

- การคัดเลอืกดีเดนตาง ๆ

- งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการของขาราชการ

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

- จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ

  พิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ

- สงเสริมการจดัสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ไปเขารับการฝกอบรม

  ประชุม สัมมนา

- การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานมีวิธีปฏิบัติ

  โดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง พูดคุยในกลุมงาน

  เดียวกันและมีการประชุมในกลุมพัฒนาครูและบุคลากร

  ทางการศกึษา

- บุคลากรในกลุมสามารถปฏิบัติ

   หนาท่ีไดอยางถูกตอง

- ใหคําปรึกษาทุกคร้ังท่ีมีการรองขอ

- ใหคําแนะนําทุกคร้ังที่มีเรื่องเขาใหม

   หรือเปนเรื่องยุงยาก/ซับซอน

- ประชุมบุคลากรในกลุมเพ่ือสราง

   ความเขาใจ รวมกันเดือนละ 1 ครั้ง



มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรื่อง กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร

ในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. ประสานงานกับกลุมตางๆใน สพป./หนวยงานอ่ืน เพ่ือให

การเปนไปอยางครบถวน สมบูรณ ดังน้ี

- กลุมตางๆใน สพป.พะเยา เขต 2

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน

- สถานศกึษา

- การประสานงานเพ่ือใหการบริหารงานบุคคล เปนไปอยาง

  ครบถวนสมบูรณมีวิธีปฏิบัติโดยการ ประสานงานอยาง

  เปนทางการ และไมเปนทางการ

1. ประสานงานทุกคร้ังท่ีการ

ปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลอื่น

หรือ หนวยงานอ่ืน

2. สรางความเขาใจในการทํางานกอน

การปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีการทํางาน

รวมกัน


