กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพิสทุ ธา ชัยชนะ
ตําแหนง ผูอ าํ นวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีหนาทีด่ ังนี้
1. งานฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
2. งานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ
6. การใหคาํ ปรึกษา แนะนํา การปฏิบตั งิ านใหแกบคุ ลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. การกํา กับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุ คลากรในกลุ มพัฒนาครูแ ละบุ คลากรทางการ
ศึกษา
8. ศึกษา วิเคราะห วิจยั และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การฝกอบรม/การพัฒนาตามความตองการของขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
สํารวจความตองการพัฒนาของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
จัดทําโครงการตามความตองการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่จะดําเนินการฝกอบรมและพัฒนา
เสนอโครงการตอกลุมนโยบายและแผน เพื่อนําเสนอตอ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร ประจําป
โครงการทีเ่ สนอขอไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ใหดําเนินการไดตามที่เสนอขอ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
มีแบบสํารวจขอมูลความตองการ
พัฒนา
มีโครงการ
เสนอโครงการ ภายในกําหนด

ภายในกําหนดของคณะกรรมการ
ดําเนินการประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
5 ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาตามไตรมาสที่เสนอขอใน
ภายในไตรมาสทีเ่ สนอขอใน
โครงการ
โครงการ
6 จัดทําขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนฝกอบรม พัฒนา
มีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง
เปนปจจุบัน
7 แตงตัง้ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินการฝกอบรม ภายใน 10 วัน
พัฒนา
หลังจากมีขอมูลเรียบรอยแลว
8 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการที่เกีย่ วของ เพือ่ รวมวาง
ภายใน 5 วัน หลังจาก
แผนการดําเนินการฝกอบรมพัฒนา กําหนดหลักสูตรและ คณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของทราบ
คูมือตามความตองการที่จะพัฒนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
9 ดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและกระบวนการพัฒ นา
มีการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด
10 การติดตามและประเมินผลตามโครงการ
ดําเนินการทันทีหลังการฝกอบรม

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การกําหนดแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. จัดทําแผนการดําเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินงานตามระยะเวลาที่
กําหนดในแผนฯ
2. มอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหสอดคลองกับภาระงานที่รับผิดชอบไดแก
งานดานตางๆ ดังนี้
- การคัดเลือกดีเดนตาง ๆ
-งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. สงเสริมการจัดสงขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจางประจําไปเขารับการฝกอบรม
ประชุม สัมมนา
4 ใหบคุ ลากรในกลุม กําหนดตัวชีว้ ดั และเปาหมาย ระดับ
บุคคล
5 ติดตาม ประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในกลุมตามตัวชี้วดั

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. มีแผนการดําเนินงานตามกรอบ
ภารกิจงาน ของกลุมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. มีการดําเนินการตามขอ 1 และมี
การดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่
กําหนดในแผนฯ
3. มีการดําเนินการตามขอ 1-2 และ
มีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรใน
พัฒนาครูใหสอดคลองกับ ความรู
ความสามารถและภาระงานที่
รับผิดชอบ
4. มีการดําเนินการตามขอ 1-3 และมี
ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กลุมทุกคน
5. มีการดําเนินการตามขอ 1-4 และ
มีการ ติดตาม ประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของ บุคลากรในกลุม ตามตัวชี้วดั

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1 จัดหาขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา เขต 2

4
5
6

2

วิเคราะหขอ มูลและโครงการฯ ในแผนปฏิบตั กิ ารของ
สพป.พะเยา เขต 2 ที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและโครงการฯ เพื่อนามาจัดทํา
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.พะเยา เขต 2
ทุกโครงการ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
มีขอมูลเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการ ประจําป ของ สพป.
พะเยา เขต 2
เมื่อแผนปฏิบัติการไดรับอนุมัติแลว
ดําเนินการคัดเลือกโครงการฯ
ในแผนปฏิบตั กิ ารประจําป ที่เกีย่ วของ
กับแผนพัฒนาครูฯ อยางตอเนื่อง
ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาครูฯ
เมื่อไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ครบถวน
ภายใน 3 วัน หลังจากดําเนินการ
จัดทํารางแผนพัฒนาครูฯ แลวเสร็จ
ภายใน 3 วัน หลังจากดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
แจงทุกกลุม ทีร่ ับผิดชอบโครงการฯ
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายงานผลการ
ดําเนินการตามโครงการฯ ภายใน
กําหนด

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การกลัน่ กรองงานของบุคลากรกลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนเสนอตอ
ผูบ งั คับบัญชาตามลําดับ
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุม ทุกคน เปนไปตาม
- มีการกลั่นกรองงานของบุคลากร
ขั้นตอน ระบบ กฎหมาย และ วัตถุประสงคของทางราชการ ในกลุมทุกคน นําเสนอไดครบถวน
ดําเนินการกลั่นกรองงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ถูกตอง
2. แจงบุคลากรในกลุมแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด
- มีการดําเนินการตามขอ 1 เปนไป
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- บุคลากรในกลุมมีการแกไข
ขอผิดพลาด
3. ดําเนินการตามขอ 2 และนําเสนอการปฏิบัติงาน ที่เปน
- มีการใหความเห็น ประกอบการ
ประโยชนตอทางราชการ ขาราชการครู และบุคลากร
พิจารณาแกผูบังคับบัญชา
ทางการศึกษา เพื่อประกอบการ พิจารณาการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การใหคาํ ปรึกษาขอเสนอแนะ งานดานการพัฒนาบุคลากร
แกบุคลากรในกลุม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. ใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ในกลุม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในงานดานตางๆ ดังนี้
- การคัดเลือกดีเดนตาง ๆ
- งานฝกอบรมการพัฒนาตามความตองการของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- สงเสริมการจัดสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ไปเขารับการฝกอบรม
ประชุม สัมมนา
- การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานมีวิธีปฏิบัติ
โดยการพูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง พูดคุยในกลุมงาน
เดียวกันและมีการประชุมในกลุม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- บุคลากรในกลุมสามารถปฏิบัติ
หนาทีไ่ ดอยางถูกตอง
- ใหคาํ ปรึกษาทุกครัง้ ทีม่ กี ารรองขอ
- ใหคําแนะนําทุกครั้งที่มีเรื่องเขาใหม
หรือเปนเรื่องยุงยาก/ซับซอน
- ประชุมบุคลากรในกลุมเพื่อสราง
ความเขาใจ รวมกันเดือนละ 1 ครั้ง

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1. ประสานงานกับกลุมตางๆใน สพป./หนวยงานอื่น เพื่อให
การเปนไปอยางครบถวน สมบูรณ ดังนี้
- กลุมตางๆใน สพป.พะเยา เขต 2
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
- สถานศึกษา
- การประสานงานเพือ่ ใหการบริหารงานบุคคล เปนไปอยาง
ครบถวนสมบูรณมีวิธีปฏิบัติโดยการ ประสานงานอยาง
เปนทางการ และไมเปนทางการ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1. ประสานงานทุกครั้งที่การ
ปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของกับบุคคลอื่น
หรือ หนวยงานอืน่
2. สรางความเขาใจในการทํางานกอน
การปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการทํางาน
รวมกัน

