
 



 

บทนำ 
คู่มือมาตรฐานการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  จัดทำขึ ้นโดยมีว ัตถุประสงค์ เพื ่อรวบร่วม
กระบวนการปฏิบัติงาน และแสดงถึง ขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ ของทุก
กลุ ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง     
โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู ้ปฏิบัติงานและเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้มารับบริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 นาท ี 

1 นาที  

1 นาที  

1 นาที  

นา 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ/ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย/รายละเอียดอ่ืน 

ผอ.กลุมพจิารณา  

ระบุกลุมท่ีรับผิดชอบ 

ลงทะเบยีนรับดวย 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 

สงเรื่องใหกลุมท่ีรับผิดชอบ 

สรุป  จุดบรกิาร 5 ขั้นตอน 

รวมระยะ เวลา 4 นาที 

งานรับหนังสอื

 
กลุมอํานวยการ 
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กรอกแบบฟอรม

คํารอง 

เจาหนาท่ีรับคํารอง 

(ใชเวลา 5 นาที) 

ขอมูลขางสารท่ีตองเปดเผยท่ัวไป 

มาตรา 9 

คนหาขอมูล 

ภายใน 10 นาที 

ประเมนิ 

ความพงึพอใจ 

ข้ันตอนใหบรกิารขอมูล

 
กลุมอํานวยการ 

ขอมูลขางสารท่ีตองจัดใหตามคําขอ 

 มาตรา 11 

แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ภายใน 10 นาที 

แจงผูขอตรวจสอบ 

ขอมูลขาวสารทันที 

นัดรับขอมูล  

ภายใน 10 วัน 

3 ขั้นตอน  

รวมระยะเวลา 10 นาที 

3 ขั้นตอน รวมระยะ 

เวลา 10 วัน 10 นาที 
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 ข้ันตอนการจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
ONE STOP SERVICE 

 

2 นาที ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/ลูกจางประจํา/พนกังานราชการ  

ยื่นคําขอพรอมรูปถาย 1 นิ้ว  

5 นาที เจาหนาท่ีรับเรื่อง ตรวจสอบ จัดพมิพบัตร ตรวจสอบ ติดรูปบัตร  

จัดทําบัญชคีวบคุมการออกบัตร 

3 นาที 

ยินดี
ใหบริการ

คะ 

เจาหนาที่ประทับตราครุฑ สงมอบใหขาราชการลงลายมอืชือ่บนบัตรและ

เจาหนาที่เคลอืบบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เสร็จสิ้น สงมอบบัตร 

กลุมบริหารงานบุคคล

ผูรับผิดชอบ :นางสาวธนญัญา รัตนจํานงค 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

สรุป 1 จุดบรกิาร 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 11 นาท ี

 

 

1. การขอหนังสือรับรองเงนิเดอืนเพื่อประกันผูตองหา 

2. ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 

   (เฉพาะ ผอ.โรงเรยีน) 

ผูรับบรกิารยืน่คําขอ 
รับเรื่องตรวจสอบความถูกตอง 

ภายใน 2 นาที 

 

จัดทําหนังสอืรับรองเสนอผูมอํีานาจ

ลงนามรับบรกิารยื่นคําขอ 

            ภายใน 8 นาที 

สงมอบหนังสือรับรองใหผูขอ 

ภายใน 1 นาที 
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กลุมบริหารงานบุคคล 

การขอพระราชทานเพลิงศพ 

สรุป จุดบรกิาร 4 ขั้นตอน 

รวมระยะเวลา 10 นาที 

 

1. ผูบรกิารยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน 2. เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานภายใน 2 นาที 

3. เจาหนาท่ีจัดทําหยังสือขอพระราชทานเพลิงศพ 

 ภายใน 3 นาที 

4. ผูรับบรกิารรับหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ 

ภายใน 3 นาที 

หลักฐานประกอบการขอหนังสอืพระราชทานเพลงิศพเปนกรณีพเิศษ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ทายาทผูถึงแกกรรม) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทายาทผูถึงแกกรรม) 

3. สําเนาทะเบยีนบาน (ทายาทผูถึงแกกรรม) 

4. สําเนาใบมรณบัตร (บดิา / มารดา) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบาน (บดิา / 

 

หลักฐานประกอบการขอหนังสอืพระราชทานเพลงิศพ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ผูเสยีชวีติ) 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาทะเบยีนบาน 

(ผูเสยีชวีติ) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรอืสําเนาทะเบยีนบาน  

           (ผูเปนเจาภาพจัดการพระราชทานเพลงิศพ หรอืทายาท) 
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 ประกาศขั้นตอนและระยะเวลา  
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 

กลุ่มงานสวัสดกิาร กลุ่มงานการเงนิ

จัดท าเรื่องขอยืมเงิน 

ทดรองราชการ 

จ่ายเงิน 

ทดรองราชการ 
1 วัน 

รับเรื่อง 5 นาที 

ตรวจสอบเอกสาร 

ขอเบิก 

ค่ารักษาพยาบาล 

จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิก 

ค่ารักษาพยาบาล 

ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลือ

ประจ าวัน 

5 นาที 

5 นาที 

3 ช.ม. 

รวบรวมเอกสารขอเบิก 

เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ 

รวบรวมเอกสารใบเบิกเงนิ

สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

ให้ผู้มีอ านาจลงนาม 

1 วัน 

วางฎีกาเบิกจ่าย 1 วัน 

เพราะระบบด ี

งานจึงมี

คุณภาพค่ะ 

Text
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 ประกาศขั้นตอนและระยะเวลา  
การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 

กลุ่มงานสวัสดกิาร กลุ่มงานการเงนิ

จัดท าเรื่องขอยืมเงิน 

ทดรองราชการ 
จ่ายเงิน 

ทดรองราชการ 
1 วัน 

รับเรื่อง 5 นาที 

ตรวจสอบเอกสารขอเบิก 

ค่าการศึกษาของบุตร 

จ่ายเงินให้แก่ผู้ขอเบิก 

ค่าการศึกษาของบุตร 

ตรวจสอบยอดเงนิคงเหลือ

ประจ าวัน 

5 นาที 

5 นาที 

3 ช.ม. 

รวบรวมเอกสารขอเบิก 

เพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ 

รวบรวมเอกสารใบเบิกเงนิ

สวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษา

ของบุตรให้ผู้มีอ านาจลงนาม 

1 วัน 

วางฎีกาเบิกจ่าย 1 วัน 

ยินดี
ให้บริการ

ค่ะ 
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การติดตอขอขอมูล

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

สงขอมูล 

ยื่นแบบคําขอขอมูลตอ  

จนท. กลุมนโยบายและแผน 

ผูขอรับ

 

จนท. ผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล

ตามคําขอ 

5 นาที 

FreeText
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมงานหลักสูตร 

กลุมงานนิเทศฯ 

กลุมงานประกันฯ 

กลุมงานสื่อฯ 

กลุมงานวัด/ประเมนิผล

 
กลุมงานเลขานุการฯ 

แจงผูเก่ียวของ/เสนอ 

หน.กลุมงาน  (5 นาท)ี 

งานธุรการ 

(1เรื่อง/1นาท)ี 

ผอ.กลุม วิเคราะหมอบ

งาน (1เรื่อง/1นาที) 

 

หน.กลุมงาน ผานเรื่อง 

(1เรื่อง/1นาที) 

 

ผอ.กลุม  

ตรวจสอบ / ผานเรื่อง 

 ( 5 นาที) 

 

รอง ผอ.สพม.เขต 18

วินจิฉัย/เสนอ ผอ.เขต 

 ( 5 นาที) 

 

ผอ.สพม.เขต 18

อนุมัติ/ส่ังการ 

 ( 1 นาที) 

 

แจงโรงเรยีน/

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ (2 นาที) 

FreeText
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ขบวนการขั้นตอนการใหบริการกลุมสงเสริมการจดัการศึกษา 

เร่ือง การสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ใชเวลาไมเกิน 25 นาท ี

โรงเรียนย่ืนหนังสือ ขอจัดซื้อแบบพิมพให 

สพม.ชบรย 

สพม.ชบรย ลงรับหนังสือ สงให 

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 

3 นาที 

เจาหนาท่ีกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 

ตรวจสอบความถูกตอง 

3 นาที 

เจาหนาท่ีกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 

จัดพิมพหนังสือถึงโรงเรียน และองคการคาคุรุสภา เสนอผาน 

ผอ.กลุม, รองผอ.เขต ลงนามหนังสือ 

15 นาที 

ออกเลขหนังสอืสง 
2 นาที 

สงหนังสือใหโรงเรียนในระบบ E-Filing 

2 นาที 

ผูใหบริการ 

นางนพภัสสร  โกสินทรจิตต  เบอรโทรศัพท 089 245 5775   
 




