
รายการท่ี เร่ืองท่ีด าเนินการให้บริการ กลุ่มงาน
จ านวนคร้ัง

การให้บริการ
หมายเหตุ

1 ข้อมูลพ้ืนฐาน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายและแผน 25               

2 โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายและแผน 25               

3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความสอดคล้องของแผน
นโยบายและแผน 50               

4
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายรัฐบาล/นโยบายและจุดเน้นของกระทรวง/

นโยบาย สพฐ. นโยบายและแผน
50               

5 การของบประมาณงบลงทุนรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง นโยบายและแผน 386              

6 การของบประมาณค่าประบปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุดเสียหาย นโยบายและแผน 152              

7 การของบประมาณกรณีประสบภัยธรรมชาติ นโยบายและแผน 12               

8 การขอปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา นโยบายและแผน 45               

9 การจัดท าประมาณการ ปร.4,ปร.5,ปร.6 และการคิดค านวณค่า Factor นโยบายและแผน 250              

10 การใช้แบบค าของบประมาณ นโยบายและแผน 25               

11
การแจ้งจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน ได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์/ค่าจ้างครูขาดแคลน/ค่าจ้างพ่ี

เล้ียงเด็กพิการ/ค่าจ้างครูในโครงการพระราชด าริ/ค่าจ้างนักการภารโรง/Labboy/ธุรการโรงเรียน นโยบายและแผน 153              

12 การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน นโยบายและแผน 164              

13 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ การขอรับงบประมาณจาก อบจ ./อบต./เทศบาล นโยบายและแผน 60               

สถิติการให้บริการผู้ท่ีมาติดต่อราชการ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)



รายการท่ี เร่ืองท่ีด าเนินการให้บริการ กลุ่มงาน
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ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

14
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ได้แก่ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามตัวช้ีวัด สพฐ./ผลการติดตามนโยบายของ ศธ. นโยบายและแผน 25               

15 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกลยุทธ์ของ สพฐ. นโยบายและแผน 25               

16 การติดตามและรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายของผู้ตรวจราชการ ศธ. นโยบายและแผน 25               

17 การติดตามและรายงานผลผ่านระบบ E-Menscr ได้แก่ การน าโครงการเข้าระบบ/ความสอดคล้องแผน นโยบายและแผน 152              

18
การให้ค าแนะน าในการรายงานข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การรายงานค่าสาธารณูปโภค/        

การรายงานระบบบัญชีการศึกษา/การกรอกข้อมูลในระบบ DMC/M-Obec/B-Obec

นโยบายและแผน

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
2,754           

19 การให้ค าปรึกษาเร่ืองหลักสูตรท้องถ่ิน นิเทศฯ 85               

20 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน นิเทศฯ 67               

21 การประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน และภายนอก นิเทศฯ 81               

22 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (O-Net) นิเทศฯ 2                 

23 การวัดและประเมินผล GPA นิเทศฯ 2                 

24 การให้บริการวิชาการ นิเทศฯ 145              

25
การจัดสวัสดิการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการเพ่ือเป็นสวัสดิการบุคลากรของรัฐระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีภาระหน้ีสิน อ านวยการ 253              
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26
การจัดสวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย "โครงการกู้เงินสวัสดิการไม่มีเงินฝาก" และ "โครงการกู้เงินบ้าน ธอส.-กบข." 

ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปจ านวนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีภาระหน้ีสิน

อ านวยการ 91               

27 การขอหนังสือรับรองสถานศึกษา อ านวยการ 1                 

28 การขอหนังสือเปล่ียนแปลง แก้ไข ข้อมูลรถยนต์ราชการของสถานศึกษา อ านวยการ 1                 

29 การขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 บริหารงานบุคคล 3,125           

30 การขอหนังสือรับรอง บริหารงานบุคคล 61               

31 การขอหนังสือรับรองชาวต่างชาติ บริหารงานบุคคล 65               

32 การขออนุญาตไปต่างประเทศ บริหารงานบุคคล -              

33 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บริหารงานบุคคล 584              

34 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร บริหารงานบุคคล 6                 

35 การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา บริหารงานบุคคล 35               

36 การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลาในส่วนท่ีเกิน 60 วันท าการ บริหารงานบุคคล 3                 

37 การขออนุญาตออกไปศึกษานอกระบบ (กศน.) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5                 

38 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 1                 

39 การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 25               

41 รับรองต่อวีซ่าให้กับนักเรียนท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ส่งเสริมการจัดการศึกษา 10               
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ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

42 รับเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ส่งเสริมการจัดการศึกษา 163              

43 รับชุดตรวจหาสารเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 25               

44 การขออนุญาตน านักเรียนออกนอกสถานท่ี ส่งเสริมการจัดการศึกษา 15               

45 ทุนมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน ้า สมุทรปราการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 19               

46 การให้ความรู้ในการจัดท าข้อมูลเพ่ือการรายงานในระบบ E-Covid Report ของ สพฐ. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 25               

47 การให้ค าปรึกษาวิธีการร้องเรียน ร้องทุกข์ กฎหมายและคดี 5                 

48 การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา กฎหมายและคดี 3                 

49 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับบทลงโทษด้านวินัยต่าง ๆ ของข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายและคดี 7                 

50 การไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่าง ๆ กฎหมายและคดี 3                 

51 การเบิกเงินสวัสดิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 862              

52 การขอหนังสือรับรองของข้าราชการบ านาญ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 384              

53 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินการขอจัดซ้ือจัดจ้าง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 98               

54 การออกสลิปเงินเดือนให้กับข้าราชการครู พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 394              

55 การตรวจสอบบัญชีของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 25               

56 การให้ค าปรึกษาด้านการบัญชีของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 275              

57 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดท าบัญชีของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 186              

58 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 35               
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ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

59 การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการเก็บเงินของสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 355              

60 การให้ค าปรึกษาด้านการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 50               


