นางเบญญาภา เงินเย็น
ตําแหนง เจาหนาที่ประจํากลุม
มีหนาทีด่ ังนี้
1. งานสงหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการ
2. การสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ
3. งานลาศึกษาตอ
4. การขอรับเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส
5. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวยระบบ Tepeonline
6. สงเสริมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเขารับการฝกอบรม

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง งานสงหนังสือราชการ
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
1 เจาหนาที่รับผิดชอบเรื่อง นําหนังสือสง สงงานธุรการกลุม - มีคมู อื ประกอบการปฏิบตั งิ านธุรการ
พรอมรายละเอียดทีจ่ ะนําสงพรอมหนังสือ
กลุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 เจาหนาที่ธุรการตรวจสอบความถูกตองครบถวน ประเภท
มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเปนไปใน
หนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะสง
แนวทางเดียวกัน
กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ชั้น - ทะเบียนสงหนังสือราชการ
ความเร็ว ลงทะเบียนสง บรรจุซองหนังสือราชการทีจ่ ะสง - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
3 เจาหนาที่ธุรการกลุม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้น
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ความเร็ว ลงทะเบียนสง บรรจุซองหนังสือราชการทีจ่ ะสง
ทีแ่ กไขเพิ่มเติม
กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ
4 ตรวจสอบความถูกตองครบถวน ประเภทหนังสือ ชัน้
ความเร็วของหนังสือราชการที่จะสง ลงทะเบียนสงหนังสือ
5 เจา หนาที่ธุรการนําหนังสือสง สงสารบรรณกลุมอํานวยการ
เจาหนาที่ธุรการสารบรรณกลุมอํานวยการ ดําเนินการสง
เรือ่ งออกตามที่กลุมทํารายละเอียด

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง งานการจัดทําหนังสือราชการ
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1 ผูรับผิดชอบ/เจาหนาที่ดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพ
ตามรูปแบบหนังสือเสนอตามรูปแบบหนังสือในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
2 การจัดพิมพหนังสือ จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบ
กําหนดไว จํานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสําเนาไวที่เจาของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ตนฉบับ
จัดสงออกไปยังหนวยงาน/ผูท่ีเกีย่ วของ
3 ผูรับผิดชอบ/เจาหนาที่ของเรื่องรับงานที่พิมพเสร็จ
เรียบรอยแลวเพือ่ ตรวจสอบ ความถูกตองเพือ่ พิจารณา
ตามลําดับขั้น
4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม/สั่งการ
หนังสือราชการที่นาํ เสนอ
5 สารบรรณกลางทําการออกเลขที่หนังสือสง/เลขที่คาํ สัง่
แลวแตกรณีและสงเรื่องคืน ผูรับผิดชอบทราบสั่งการ
ตรวจสอบหนังสือพรอมสิ่งที่สงมาพรอมหนังสือใหถูกตอง
ครบถวนสมบูรณกอนสงธุรการกลุมดําเนินการสงตอไป
กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือ
ลับ เปนผูออกเลขที่หนังสือสง/เลขที่คําสั่ง แลวแตกรณีและ
สงเรื่องคืนผูรับผิดชอบทราบสงการ ตรวจสอบหนังสือ
พรอมสิง่ ทีส่ ง มาพรอมหนังสือใหถกู ตองครบถวนสมบูรณ
กอนสงธุรการกลุม ดําเนินการสงตอไป
6 เก็บเรือ่ งทีด่ าํ เนินการแลว เขาแฟม เพือ่ การตรวจสอบเก็บ
รักษา การยืม การทําลาย (ขั้นตอนการจัดเก็บรักษา ให
เปนไปตามขอตกลงอาจจะเจาของเรื่องเก็บรักษาหรือ
ธุรการกลุม แตตอ งมีทะเบียนการจัดเก็บเพือ่ ทําลายตาม
ระเบียบสารบรรณ)

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- ทะเบียนสงหนังสือราชการ
- ทะเบียนสงเอกสารลับ
- ทะเบียน การจัดเก็บหนังสือราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ
ที่
กิจกรรม/วิธปี ฏิบตั ิ
1 งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขา ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจางประจํา
5.1 รางวัล“ขาราชการ สพฐ.ดีเดน”
5.2 รางวัล“ขาราชการพลเรือนดีเดน”
5.3 รางวัล “ครูดใี นดวงใจ”
5.4 รางวัล “MOE AWARDS”
5.5 รางวัล “OBEC AWARDS”
5.6 รางวัล “ยอดครูผูมอี ดุ มการณ”
5.7 รางวัล “ครูดีของสกสค.”
5.9 รางวัล “ครูดเี ดนของมูลนิธสิ มาน-คุณหญิงเบญจา
แสงมะลิ”
วิธีปฏิบัติ
1.ทําหนังสือประชาสัมพันธโครงการยกยองเชิดชูเกียรติฯ
ใหทุกโรงเรียนในสังกัดทราบหลักเกณฑ/คุณสมบัติ
2.แตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
3.จัดทําเอกสารคูมือประกอบการพิจารณาคัดเลือกสําหรับ
คณะกรรมการฯ
4. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม/ออกประเมิน
สถานทีจ่ ริง
5. จัดทําวาระการประชุม
6. จัดทําตารางกําหนดประชุม
7. จัดทําแบบสรุปผลงานของขาราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ที่สงผลงาน
8. จัดทําตารางการใหคาคะแนนสําหรับคณะกรรมการ
9. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ/แนวทางการ
ดําเนินการ/ตัวชีว้ ดั สําหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
10. จัดเตรียมหองประชุม/เครื่องดื่มอาหารวาง/อาหาร
กลางวัน
11. ประสานแจงโรงเรียนใหทราบเพื่อจัดเตรียมสถานที่รับ
การประเมินฯ
12. จัดทํามติสรุปผลการประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
-มีโครงการฯ รองรับทุกโครงการ
-ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทก่ี าํ หนด
-มีคมู อื การดําเนินการทีค่ รบถวน
สมบูรณ
-มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทุกขั้นตอน
-มีปฏิทินการดําเนินการ

13. จัดทําประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกฯ
14. จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาคัดเลือกฯ ไดแก
สพฐ./สพป./ร.ร.ในสังกัดกลุมงานในสพป. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
15. จัดทํารายงานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกฯ
16. จัดทําเกียรติบัตรเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติฯ
17. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ ในงานวัน
ครูที่ 16 มกราคม
18. จัดทําทะเบียนการยกยองเชิดชูเกียรติ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง การลาศึกษาตอ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีจ่ ะขออนุญาตลา
ศึกษาตอ จะตองยืน่ เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต
ลาศึกษาตอ ตามแบบฟอรมที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยจัดทําหนังสือเสนอมายัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการลา
ศึกษาตอ
3. บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่
โปรดพิจารณา
4. ทําหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาเพื่อทราบ
5. จัดทําทะเบียนคุมการลาศึกษาของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยกําหนดระยะเวลาในการลาศึกษาตอจน
ครบกําหนดระยะเวลาในการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- ภายใน 3 วันตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการขอลาศึกษาตอ
- ภายใน 3 วัน หลังจากไดรับ
เอกสาร
เอกสารประกอบการดําเนินการ ดังนี้
-คูมือการปฏิบัติงาน
-หนังสือขออนุญาตลาศึกษาตอ
-หนังสืออนุญาตใหลาศึกษาตอ
-มีทะเบียนคุม

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง การขอรับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูอาวุโส
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2. แจงประชาสัมพันธทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ
แนะนําการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมการขอรับเข็ม
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ เชน
- สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพ/บัตรประจําตัวผูประกอบ
วิชาชีพ
- สําเนาก.พ.7
- รูปถาย
- ใบสําคัญตางๆ เชน ทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
ใบมรณบัตร
5. จัดทํา ใบมอ.1 มอ.2 มอ.3 มอ.4 สงใหกับคุรุสภาจังหวัด
6. จัดทําหนังสือสงใหสํานักงานคุรุสภาจังหวัด

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- ทันทีหลังจากไดรับหนังสือจาก
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- ภายใน 1 วัน

- ภายใน 3 วัน หลังจากไดรับ
เอกสารแลว

-ปฏิทินการดําเนินการ
-แบบมอ.1,2,3,4
-ปฏิบัติทันที

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรื่อง การพัฒนาครูดวยระบบ Tepe online
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. แจงประชาสัมพันธใหผบู ริหาร ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด อยางทั่วถึง
2. วางแผนเตรียมการจัดทําปฏิทินการพัฒนา
3. ประกาศรับสมัคร
4. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการพัฒนาhttps://eacademic.tepeonline.org/director/-คณะกรรมการรับ
สมัคร-คณะกรรมการตรวจคุณสมบัต-ิ คณะกรรมการ
กลั่นกรองและประเมินผล/ตรวจสอบชิ้นงาน/PLCคณะกรรมการอื่นๆตามความจําเปนของหนวยงาน
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและอนุมัติการสมัคร

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนา วัน เวลาการพัฒนา
กําหนดวันเขาสูระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการ
7. พัฒนาใหผูมีคุณสมบัติเขารับการพัฒนาทราบ
ประกาศผลผูผานการพัฒนาทางเว็บไซตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือหนวยดําเนินการพัฒนาเมื่อดําเนินการ
พัฒนาเสร็จสิ้นแตละรุน
8. วิธีการพัฒนา
https://e-academic.tepeonline.org/director/
1. สมัครเปนสมาชิก http://www,tepeonline.org
2. สมัครเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร
3. สํานักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและ
รับรองการสมัคร
4. จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan ,Portfolio)
5. ดําเนินการพัฒนาดวยตนเองตามขั้นตอน
6. พบกลุม PLC/จัดสงชิ้นงาน
7. ทดสอบรับรองความรู
8. ขอรับวุฒบิ ตั รจากระบบ

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- ภายใน 3 วันหลังจากไดรับหนังสือ
จาก สพฐ.ใหเปดระบบได
- ภายใน 3 วัน
- ภายใน 1 วัน

-ภายใน 7 วัน หลังจากผูสมัครเขาสู
ระบบ คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตผิ เู ขารับการพัฒนา
-ภายใน 3 วัน หลังจากตรวจสอบ
คุณสมบัติเรียบรอยแลว
-กําหนดวันเริ่มพัฒนาและสิ้นสุดการ
พัฒนา

-ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
หลักสูตรครูผูชวย จํานวน 60 วัน
หลักสูตรชํานาญการพิเศษ จํานวน
60 วัน และหลักสูตรเชี่ยวชาญ
จํานวน 90 วัน

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
เรือ่ ง สงเสริมการจัดสงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ไปเขารับการฝกอบรมประชุม สัมมนาหรือคณะทํางานรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
ที่
1

2

3
4

5

6

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
เมื่อไดรับหนังสือจาก สพฐ. แจงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
คณะทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อขออนุญาตให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารับการฝกอบรม
ประชุม สัมมนา หรือคณะทํางาน
แจงโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวของตามกลุมเปาหมายที่ สพฐ.
แจงใหเขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนาฯ
ใหโรงเรียนแจงรายชื่อ หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเขารวม
ฝกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ตามแบบตอบรับที่กําหนด

มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบัติทันที

ปฏิบัติทันที

ภายใน 1 วัน แจงโรงเรียนในสังกัด
ทราบ
ภายใน 3-5 วัน ใหแจงรายชื่อ
ผูเ ขารวมฝกอบรมฯ ประชุม สัมมนา
ถึงหนวยงานดําเนินการจัดอบรม
แจงแบบตอบรับผูเขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ถึง
ภายใน 1 วัน หลังจากไดรับรายชื่อ
สพฐ./หนวยงานอื่นๆ ที่เปนหนวยฝกอบรม ประชุม สัมมนาฯ ผูเ ขารวมฝกอบรมฯ ประชุม สัมมนา
จากโรงเรียนในสังกัด
บันทึกขอมูล รายชื่อผูเ ขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนา
ปฏิบัติทันที เมื่อสงรายชื่อให
เพื่อรายงานผลตามตัวชี้วัดให สพฐ. เมื่อสิ้นปงบประมาณ
หนวยงานที่ดําเนินการจัดอบรม
เรียบรอยแลว

