
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



มาตรฐานการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมีผลอันส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มี
ความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คือ การลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการท่ีเกินจ าเป็น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการร้อยละ 30 -50 และขยายผลให้ครบทุก
กระบวนงาน กระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่การบริการท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เป็นท่ี
ยอมรับและเช่ือถือของประชาชน 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือและให้บริการ
ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรภายนอกให้สามารถรับการบริการและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
โดยตระหนัก เห็นความส าคัญที่จะให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการและมาตรฐานการให้บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ที่ กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1. การรับส่งหนังสือราชการ 4 3 นาที กลุ่มอ านวยการ 

นายติวานนท์  แสงศรี 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ อัตราจ้าง  

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 101 
2. การติดต่อขอให้ผู้มีอ านาจลงนามสัญญาเงินกู้ 5 4 นาที กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางสาววริสรา  การะพิทักษ์ 
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 110 
3. การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า/

ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 
4 38 นาที กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางรอมะ  เพ็งสะและ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 109 
4. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร 

One Stop Service 
3 10 นาที กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

นางรอมะ  เพ็งสะและ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 109 
5. การติดต่อขอข้อมูลสารสนเทศ  3 8 - 23 นาที กลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวศรัญญา กองแก้ว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 113 
 
 
 



ที่ กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
6. ขั้นตอนขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 3 ประมาณ 15 วัน กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวกาญจนา  เจริญยิ่ง 
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 11๖ 
7. การขอมีบัตรประจ าตัว 3 5 นาที กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวปิยวรรณ  มีเจริญ 
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 115 
8. การยื่นขอส าเนา กพ.7 3 3 นาที กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวปิยวรรณ  มีเจริญ 
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 115 
9. การขอพระราชทานเพลิงศพ 4 10 นาที กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวอุไร  ลือเล่า 
ลูกจ้างประจ า 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 116 
10. 1. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา 

2. ขอหนังสือรับรองความประพฤต ิ
 

4 8 นาที กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวอุไร  ลือเล่า  

ลูกจ้างประจ า 
ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 116 

 
 
 
 



ที่ กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
11. การสั่งซื้อแบบพิมพ์การศึกษา 4 11 นาที กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวกนิษฐา  ทุมกิจจะ 
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 118 
12. การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 4 12 นาที กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางสาวกนิษฐา  ทุมกิจจะ 
พนักงานราชการ  

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 118 
13. การด าเนินการออกตรวจสอบโรงเรียน 6 ขึ้นอยู่กับการออก

ตรวจสอบโรงเรียน 
(รายละเอียดตามขั้นตอน

การปฏิบัติการ) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางยุพดี  ดีอินทร์ 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 123 

14. งานซ่อมคอมพิวเตอร ์ 5 ขึ้นอยู่กับกรณีในการซ่อม 
(รายละเอียดตามขั้นตอน

การปฏิบัติการ) 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง  
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 126 
15. งานซ่อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1. ระบบเครือข่ายขัดข้อง 
2. สายสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง 

 
4 
3 

 
35 นาที – 2 ชั่วโมง 
ระยะเวลาไม่แน่นอน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง  
พนักงานราชการ 

ติดต่อสอบถาม 02-930-4490 ต่อ 126 
 


