


งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 



 

 กลุ่มอ ำนวยกำร 
 

ชื่อกระบวนงาน การขอหนงัสือรบัรองสทิธิแ์ละหนงัสอืยินยอม 
ให้หักเงินเดือน เพื่อยื่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสนิ ฯลฯ 

เอกสารประกอบ 
1. แบบฟอรม์การขอหนงัสอืรับรองสทิธิ์ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
3. สลิปเงนิเดือน (เดือนลา่สดุ) 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร 
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สังกัด สพม.33   ในวัน 
เวลา ราชการ 

สรุป 1 จุดบริการ 4 ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนนิการ 35 นาที 

ขั้นตอนที ่4 
ส่งหนังสอืใหผู้ข้อ (1 นาที) 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการยืน่แบบค าขอพร้อมเอกสารประกอบ 

(๑๐ นาที) 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบ และ

จัดท าหนงัสอืรบัรองสทิธิ์  (15 นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
เสนอผูม้อี านาจลงนาม (10 นาที) 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ชื่อกระบวนงาน การขอมบีัตรประจ าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐั 

เอกสารประกอบค าขอมบีัตรประจ าตวั 
1. ค าขอมีบัตร 
2. รูปติดบัตรชดุปกตขิาว ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ ใบ 
3. กรณีขอมีบัตรครัง้แรก : ส าเนาบัตรประชาชน/ใบแสดง

กรุ๊ปเลอืด 
4. กรณีบัตรหมดอาย ุ: บัตรเดิม 
5. กรณีบัตรหาย : ส าเนาใบแจ้งความ 
6. กรณีย้าย/เปลีย่นต าแหน่ง : บัตรเดิมและส าเนาค าสัง่ 
ขอบเขตการใหบ้ริการ 
     ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  สังกดั สพม.33  
ในวัน เวลา ราชการ 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการกรอกแบบค าขอมบีตัรประจ าตวั 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/รูปถ่ายตามทีก่ าหนด 

(2 นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
เจ้าหน้าทีด่ าเนนิการออกบัตร/สง่มอบบัตร/ 

ผู้ขอลงชือ่รบับัตร (๓ นาที) 

สรุป 1 จุดบริการ ๓ ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนนิการ 5 นาที งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

          กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

ชื่อกระบวนงาน  การขอหนงัสือรับรอง 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการกรอกแบบค าขอหนงัสอื

รับรอง พร้อมเอกสารหลกัฐาน/ 
ยื่นค าขอหนงัสอืรบัรอง 

ขั้นตอนที ่๔ 
ลงทะเบยีนคมุหนังสอืรบัรอง (2 นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
จัดท าหนังสอืรบัรอง/เสนอผูม้อี านาจลง

นาม (๖ นาที) 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ 

 /เอกสารหลกัฐาน (๒ นาที)  

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

สังกัด สพม. 33 
(ใน วัน เวลา ราชการ) 

สรุป 1 จุดบริการ ๔ ขั้นตอน  
รวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑๐ นาที 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ชื่อกระบวนงาน  การยืน่ค าขอทะเบียนประวตัิและ กพ.7 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการยืน่บัตรประจ าตวัเจา้หนา้ที่
ของรัฐขอทะเบียนประวตัแิละ ก.พ.7 / 

กรณีขอแทนใหแ้นบบัตรประจ าตวั
เจ้าหน้าทีข่องรฐัของเจ้าของประวัติ 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสารหลกัฐาน 
(๒ นาที)  

สรุป 1 จุดบริการ ๕ ขั้นตอน 
รวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑๑ นาที 

ขั้นตอนที ่๕ 
เจ้าหน้าทีร่ับรองส าเนาถูกตอ้งและสง่มอบใหผู้้
ยื่นขอ/ลงชือ่ในทะเบียนคมุสง่คนื  (๒ นาที) 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนที ่๓ 
เจ้าหน้าที่คน้หาทะเบยีนประวัตแิละ กพ.๗  

(๕ นาที) 

ขั้นตอนที ่๔ 
ผู้ขอยมืทะเบยีนประวัตแิละ กพ.๗    
ลงชื่อในทะเบยีนคมุยมื (๒ นาที) 

เอกสารประกอบ 
1.บัตรประจ าตวัเจ้าหนา้ทีข่องรฐั  

2. บัตรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐัของเจ้าของประวัต ิ
(กรณียืน่แทน) 

ขอบเขตการใหบ้ริการ 
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพม.33  

ในวัน เวลา ราชการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

ชื่อกระบวนงาน  การขอพระราชทานเพลงิศพ 
 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการแจ้งความประสงค ์พร้อม

ยื่นเอกสารหลกัฐาน 
 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน (2 นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าหนงัสอืขอ

พระราชทานเพลงิศพ (๕ นาที) 

สรุป 1 จุดบริการ ๔ ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑๒ นาที 

เอกสารประกอบการขอหนังสอืพระราชทานเพลงิศพ  (เป็นกรณพีิเศษ) 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
    (ทายาทผู้ถงึแกก่รรมตอ้งเปน็ขา้ราชการระดบัช านาญการขึน้ไป) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
    (ทายาทผู้ถงึแกก่รรม) 
๓. ส าเนาทะเบยีนบ้าน (ทายาทผู้ถึงแกก่รรม) 
4. ส าเนาใบมรณบตัร (บิดา/มารดา) 
5. ส าเนาบัตรประจ าประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน (บิดา / มารดา) 

เอกสารประกอบการขอหนังสอืพระราชทานเพลงิศพ (กรณีปกต)ิ 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตวัเจา้หนา้ที่ของรัฐ (ผู้เสียชวีติ) 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบยีนบ้าน (ผู้เสียชีวติ) 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น 
    (ผู้เป็นเจา้ภาพจดัการพระราชทานเพลงิศพหรือทายาท) 
4. ส าเนาใบมรณะบตัร 

ขอบเขตการใหบ้ริการ  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกดั 
สพม.33 ในวัน เวลา ราชการ 

ขั้นตอนที ่๔ 
เสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนาม/ผูร้บับรกิารรบั

หนังสือ  (๕ นาที) 
งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 



 

                  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ชื่อกระบวนงาน  การขออนญุาตไปต่างประเทศ 

ขั้นตอนที ่๔ 
แจ้งโรงเรียนตน้สงักดั 

เพื่อแจ้งผูข้ออนญุาตไปตา่งประเทศ 
(๕ นาที) 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอ/ 
 เอกสารหลักฐาน (๒ นาที)  

สรุป 1  จุดบรกิาร ๔ ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑๒ นาที 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้รับบริการยืน่ค าขออนญุาตไปตา่งประเทศ
ต่อผูบ้ังคบับัญชาตามล าดบัชัน้/ ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานไปยงั สพม.33 

ล่วงหนา้กอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนที ่๓ 
จัดท าหนังสอืรบัรอง/                

เสนอผูบ้งัคบับญัชาอนุมตัิ/อนุญาต 
 (๕ นาที) 

เอกสารประกอบ 
1.บัญชีรายชือ่ขา้ราชการขออนญุาตไปต่างประเทศ (แบบที ่1) 
2.แบบค ารอ้งขออนญุาตไปต่างประเทศ  (แบบที ่2) 
3.แบบแสดงคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปตา่งประเทศ (แบบที ่4) 
4.สถานทีพ่กัทีส่ามารถตดิตอ่ได้ 
5.บันทกึขอ้ความชีแ้จงกรณทีีเ่สนอเรือ่งช้า 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร  ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพม.33 
ในวัน เวลา ราชการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 
 ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตพานกัเรยีนออกนอกสถานศกึษา 

ขั้นตอนที ่1 
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร หลักฐาน การ
ขออนุญาตพานกัเรยีนออกนอกสถานศกึษา  

(5 นาที) 

ขั้นตอนที ่๔ 
ส่งหนังสอืใหโ้รงเรยีนทางระบบ My Office 

(๕ นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
เสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนามอนุญาต 

 (๕ นาที) 

สรุป 1 จุดบริการ ๔ ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑4 นาที 

เอกสารประกอบ 
1. รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 
2. แผนผงัและเสน้ทางการเดนิทาง 
3. แบบขออนญุาตผูป้กครอง 
4. กรมทณัฑป์ระกันภยั 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร  
สถานศกึษาในสงักัด ยื่นหนงัสอืขออนญุาตกอ่น
เดินทาง 15 วัน ตามระเบยีบวา่ด้วยการพา
นักเรยีนออกนอกสถานศกึษา พ.ศ.2545 ใน
วันและเวลาราชการ 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่จัดพิมพห์นงัสอื   
ขออนุญาตพานกัเรยีนออก
นอกสถานศกึษา  (5 นาที)  

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 
 

ชื่อกระบวนงาน  การสัง่ซือ้แบบพิมพท์างการศกึษา 

ขั้นตอนที ่1 
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร หลักฐาน การ

ขออนุญาตจดัซื้อแบบพมิพ์ 
(3 นาที) 

ขั้นตอนที ่๔ 
ส่งหนังสอืใหโ้รงเรยีนทางระบบ My Office 

(2 นาที) 

ขั้นตอนที ่๓ 
เสนอผูบ้งัคบับญัชาลงนามอนุญาต 

 (2 นาที) 

สรุป 1 จุดบริการ ๔ ขั้นตอนรวมระยะเวลาด าเนนิการ ๑2 นาที 

เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนผูส้ัง่ซือ้ 
2. ตัวอยา่งลายมอืชื่อผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ขอบเขตการใหบ้รกิาร  
สถานศกึษาในสงักัด ระเบยีบวา่ด้วยการขอ
อนุญาตสัง่ซือ้แบบพมิพเ์อกสารหลกัฐานทาง
การศกึษา พ.ศ.2556 ในวัน เวลา ราชการ 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่จัดพิมพห์นงัสอื
สั่งซื้อแบบพิมพ์ (5 นาที)  

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

       กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิและสินทรัพย์ 
 

ชื่อกระบวนงาน  การตดิต่อขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลบคุลากรภาครฐั 

ขั้นตอนที ่1 
ผู้มาติดตอ่ยืน่แบบขอเพิม่/ปรบัปรุงข้อมูลในฐานบุคลากรภาครัฐ 

ตามแบบ 7127 ต่อเจ้าหนา้ทีก่ารเงนิเพื่อตรวจสอบเอกสาร 
(1 นาที) 

ขอบเขตการใหบ้ริการ  
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพม.33 

ในวัน และเวลาราชการ 
หมายเหต ุกรมบัญชีกลางจะท าการอพัเกรดข้อมูล ทุก

วันที่ 4 และวันที ่18 ของทุกเดอืน  
หากมีปัญหา โปรดติดตอ่ 08-8586-1805 

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่การเงนิ บันทึกขอ้มลูบคุลากรภาครฐั

ในเว็บไซตก์รมบญัชกีลาง (3 นาที)  

สรุป 1 จุดบริการ 2 ขั้นตอน 
รวมระยะเวลาด าเนนิการ 4 นาที 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

ขั้นตอนการให้บริการ 



 

     กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิและสินทรัพย์ 
 ชื่อกระบวนงาน  การขอเบิกเงินสวัสดกิารการศกึษาบุตร ในระบบ ONE STOP SERVICE 

ขั้นตอนที ่1 
ยื่นแบบขอรบัเงนิสวสัดกิารการศกึษาบุตร (แบบ 7200) พร้อม

เอกสารประกอบให้เจ้าหนา้ทีก่ารเงนิตรวจสอบ 
(1 นาที) 

งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 

เอกสารประกอบ 
1. ใบเสร็จรับเงินคา่การศกึษาบุตร ของสถานศกึษานัน้ ๆ  

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผูข้อใชส้ทิธิ์, บุตร 
3. ส าเนาใบสจูบิัตรของบุตร 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงนิสวสัดกิาร
เกี่ยวกบัการศกึษาบุตร พ.ศ.2551) 

ขอบเขตการใหบ้ริการ  
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สังกัด สพม.33 ใน

วัน และเวลาราชการ 
  

ขั้นตอนที ่๒ 
เจ้าหน้าที่การเงนิ ตรวจสอบความถกูต้อง 

ลงทะเบยีนคมุการเบกิจ่าย (2 นาที)  

สรุป 1 จุดบริการ 2 ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนนิการ 4 นาที 

ขั้นตอนที ่3 
เจ้าหน้าที่การเงนิ จ่ายเงินให้กบัผูม้สีทิธิ ์(2 นาที)  

ขั้นตอนการให้บริการ 



งานประชาสมัพนัธ ์กลุม่อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๓ 


