
 
 

 
 

 

คู่มือการใหบ้ริการ 
 

ศูนยบ์ริการ  

One Stop servicd 

กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา  เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

กระทรวงศกึษาธิการ 



 
 

 
 

 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีภารกิจในการ  สนับสนุน 
ส่งเสริม ให้บริการ  แก่สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ถือเป็นภารกิจส าคัญ  และเพ่ือตอบสนองความต้องการ     
ของผู้ขอรับบริการ   ตามพระราชบัญญัติการอ านวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
พ.ศ. 2558 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการ 
One Stop Service  ดังนี้   

แนวคิด  
1. ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

 เขต 3  โดยผู้รับบริการทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทางของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกหรือ   
กีดกันการให้บริการ ผู้รับบริการจะได้รับการปฏิบัติในฐานะปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานให้บริการแบบเดียวกัน 
การน าไปปฏิบัติ   ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    
เขต 3  ให้สิทธิผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน  ให้บริการตามล าดับคิว  ไม่แบ่งแยกตามต าแหน่งและไม่ใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการให้บริการ 
 

2. การให้บริการอย่างทันเวลา ศูนย์บริการ One Stop Service   ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการว่าจะต้องทันเวลา  สะดวก 
รวดเร็ว        
การน าไปปฏิบัติ  ศูนย์บริการ One Stop Service  สามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด              
ลดเวลาการรอ  โดย 

- จัดท าคู่มือการขอรับบริการ ไว้หน้า Web site โดยระบุรายละเอียด ขั้นตอน  เอกสาร 
ประกอบค าขอ และแบบฟอร์มต่างๆ  

- สามารถ Download  แบบฟอร์มและกรอกรายละเอียดมาจากโรงเรียน  และมาถึง 
จุดบริการ  สามารถยื่นเอกสารได้เลย 
 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ  ศูนย์บริการ One Stop Service  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มองว่า  การให้บริการจะต้องมีสถานที่จ านวนการให้บริการอย่าง
เหมาะสม  โดยความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายใดเลย  ถ้าสถานที่และจุดบริการไม่ยุติธรรม
แก่ผู้มาขอรับบริการ 
การน าไปปฏิบัติ    ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    
เขต 3 จัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม เพียงพอ อ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศท่ีดี ไม่ให้ผู้รับบริการรู้สึก
หงุดหงิด  และมีจุดบริการเครื่องดื่ม  เป็นการสร้างความประทับใจ  และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีจิตสาธารณะและ
พร้อมที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจ 
 
 

ยิ้มง่าย  ไหวส้วย  รวยบริการ  ประสาน (งาน) ด้วยใจ 



 
 

4. การบริการอย่างต่อเนื่องศูนย์บริการ One Stop Service   ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  โดยยึดถือประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก  ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่บริการว่าจะให้บริการหรือยุติการบริการเมื่อใดก็ได้  
การน าไปปฏิบัติ   ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา     
เขต 3  สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและโดยพักกลางวัน 
 

5. การให้บริการอย่างพัฒนา ศูนย์บริการ One Stop Service  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เล็งเห็นว่าการให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  คือ 
จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถที่จะท าหน้าที่และพัฒนางานได้มากยิ่งขึ้น  โดยใช้ทรัพยากรในปริมาณ
ที่เท่าเดิม 
การน าไปปฏิบัติ    ศูนย์บริการ One Stop Service ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา     
เขต 3 มีความมุ่งม่ันที่จะปรับปรุงศูนย์บริการ One Stop Service ให้ครบวงจรและมีคุณภาพ 
 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)   

                      เป็นการน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ  เช่น การขอมีบัตรข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ พนักงานราชการ/การขอหนังสือรับรอง/รับรองตัวบุคคล , หนังสือ
รับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล , หนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย , หนังสือรับรองค าขอกู้สวัสดิการธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ , บริการข้อมูลสารสนเทศ  และการขอสินเชื่อประเภทต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การบริการ
มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกนั้นยังสามารถใช้ระบบ Internet ใช้ในการบริการมากยิ่งขึ้น  และสามารถให้บริการได้
ตลอดเวลา (Nom Stop Service) ท าให้การบริการในบางขั้นตอนหรือบางเรื่องผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาที่จุด
บริการ  การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จจึงเป็นแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้มีความคิดริเริ่มน ามาปรับใช้เพื่อให้บริการเพื่อให้ทันยุคสมัย 
  
 
 

การบริการแบบ One Stop Service  ใช้แนวคิด 4 ประการ  คือ   
1. การขจัด  คือ  จัดและแยกให้เป็นระเบียบ ชัดเจน  
2. การรวม   คือ การน างานหลายๆอย่างมาด าเนินการและให้บริการในจุดบริการเดียว 
3. การจัดการใหม่  คือ การท าให้ทุกอย่างสะดวก รวดเร็ว หรือเรียกว่าการลดขั้นตอน 
4. การท าให้ง่ายขึ้น  คือ  การด าเนินการแบบรวดเร็ว/เสร็จสิ้นในจุดเดียวแต่อยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 

 
 
 
 

 “มองทุกคนที่เข้ามารับบริการ   ให้เหมือนกับคนในครอบครัว” 



 
 

 
 
 
 
  
  

การริเริ่มและสร้างสรรค์จากการจัดสถานที่ให้บริการได้สะดวก  กว้างขวางและสะดวกสบายเพ่ือ
รองรับการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ   และการให้บริการ One Stop Service ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 ขึ้นมา   สามารถช่วยลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลงและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี   
ดังความหมายของค าว่า  “Service”  โดยแยกตามตัวอักษร  ได้ความหมายของการของ การบริการที่ดี  ได้ดังนี้ 

S = service mind  คือ  การมีใจใฝ่บริการ ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพึงพอใจและสุขใจ 
E = enthusiasm คือ  การมีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ 
R = readiness  คือ  การมีความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่จะให้บริการ 
V = value  คือ  การตระหนักถึงคุณค่าในงานบริการ  
I = interested  คือ  มีความสนใจ ใส่ใจ ในงานบริการที่ท าด้วยความเต็มใจ 
C = cleanliness คือ  มีความสะอาด การบริการที่ดี วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม 
E = endurance  คือ  ความอดทน  เพราะงานบริการจะต้องพบปะผู้คนหลากหลาย 
           อดทนต่อสภาวะอารมณ์ 

 
                   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

- ลงทะเบียนในสมุดผู้ขอรับบริการ 
- กรอกข้อมูลในแบบค าขอ 
- แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมเอกสารประกอบ 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและด าเนินการตามค าขอ 
- ลงลายมือรับเอกสาร 

 
- หนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองตัวบุคคล/หนังสือจัดตั้งโรงเรียน 

- การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรข้าราชการบ านาญ 
- หนังสือรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อการวิจัย 
- หนังสือรับรองค าขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย 
- บริการข้อมูลสารสนเทศ 

 

ศูนย์บริการ 
One Stop Service 

ขจัด รวม จัดการใหม่ ง่ายขึ้น 

ขั้นตอนการด าเนินการ One Stop Service   

จุดบริการ One Stop Service 



 
 

 

 

 

     

                                                                                  

 

                                                                                                                
                                                                                                            
                                                                    
                                                                                                                    

  
- บัตรข้าราชการ 
- หนังสือรับรองต่างๆ                                                                         
- การผ่านสิทธิ์สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 
- รับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล                                                     
- สินเชื่อประเภทต่างๆ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์การวิจัย                       
- บริการข้อมูลข่าวสาร                           (กรณมีีผูร้ับบริการมากกว่า 1 คน) 

  
                                                                   
 
                                                                               
 
 
      
                                                                                                                  
                                     
                                                                          
                                                    
                                

                          ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผู้เข้ารับบริการ 

ติดต่อขอรับบริการ (ลงทะเบียน) 

แจ้งความประสงค์ในการขอรับบรกิาร 

ให้ข้อมูล  ประสานงาน 

รับแบบฟอร์มค าร้อง 

กรอกเอกสารพร้อมยื่นเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 

รับบัตรคิว  

เสร็จสิน้การให้บริการ 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 

ถูกต้อง 

จนท.ให้บริการ 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งแก้ไขเอกสาร/ 

แนะน า 

1 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

1 นาท ี

3-5 นาท ี



 

คู่มือการจัดท าและขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 กลุ่มอ ำนวยกำร ได้สรุปสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดท ำและขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ 
เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ได้รับรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทำงเดียวกัน ดังนี้ 

 ประเภทบุคลากรที่ก าหนดให้มีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 พระรำชบัญญัติประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มำตรำ 4 ก ำหนดประเภทบุคลำกร 
ที่ก ำหนดให้มีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ ดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ได้แก่ 
   - ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
   - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   - ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
   - พนักงำนรำชกำร 
  2. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งออกจำกรำชกำรหรือ
พ้นจำกต ำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วย
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

 อายุของบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  1. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอำยุไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร 
  2. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งน้อยกว่ำ 6 ปีให้ใช้ได้
จนถึงวันที่ผู้ถือบัตรครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  3. บัตรประจ ำตัวส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญที่ใช้ได้ในวันที่ผู้ถือบัตร มีอำยุครบ 
65 ปีบริบูรณ์ ให้คงใช้ได้ตลอดชีวิต 
  4. บัตรประจ ำตัวส ำหรับพนักงำนรำชกำร มีอำยุตำมก ำหนดสัญญำจ้ำงตำมกรอบพนักงำน
รำชกำรนับตั้งแต่วันออกบัตร 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 1. การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  1.1 กำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหม่ให้ยื่นภำยใน 30 วัน กรณีดังนี้ 
   - บัตรหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 
   - บัตรประจ ำตัวหมดอำยุ 
   - กำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล 
   - เปลี่ยนต ำแหน่งหรือย้ำยสังกัด 



 

  1.2 ให้กรอกแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ถูกต้องตรงกับประเภทเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เช่น ประเภทข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประเภทลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ประเภท
พนักงำนรำชกำร เป็นต้น 
  1.3 หมู่โลหิตให้เขียนเป็นภำษำไทย เช่น หมู่โลหิต โอ เอ เอบี เป็นต้น 
  1.4 กรณีกำรกรอกต ำแหน่งส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่มีวิทยฐานะ 
ในช่องต ำแหน่งให้ระบุชื่อต ำแหน่งให้ระบบชื่อต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งครู ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ศึกษำนิเทศก์ เป็นต้น 
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ มีวิทยฐานะ ในช่องต ำแหน่งให้ระบุเฉพำะวิทยฐำนะ เช่น 
ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น 
  1.5 กำรกรอกค ำน ำหน้ำนำมว่ำ ดร. ไม่สำมำรถน ำมำใช้เป็นค ำน ำหน้ำนำมในกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ (อ้ำงอิงหนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/745 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2552) 
  1.6 ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญกำรกรอกต ำแหน่งให้กรอกต ำแหน่งตำมประกำศเกษียณหรือ
ต ำแหน่งตำมค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำร มิใช่กรอกต ำแหน่งว่ำ “ข้ำรำชกำรบ ำนำญ” เช่น ต ำแหน่งตำมประกำศ
เกษียณอำยุรำชกำร คือ ต ำแหน่งครู ให้กรอกว่ำต ำแหน่ง “คร”ู ตำมด้วยวิทยฐำนะ (ถ้ำมี) 
  1.7 กำรจัดส่งแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ให้สถำนศึกษำจัดส่งเพียงต้นฉบับ  
1 ฉบับ เท่ำนั้น 
 2. หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  2.1 แบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวน 1 ฉบับ 
  2.2 แนบส ำเนำท ำเบียนบ้ำนหรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  2.3 แนบบัตรเก่ำทุกครั้งที่ยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใหม่ 
  2.4 กรณีบัตรสูญหำยแนบใบแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ 
  2.5 กรณีย้ำยสถำนศึกษำและได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ เปลี่ยนต ำแหน่ง และเลื่อนวิทยฐำนะ 
ให้แนบส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนต ำแหน่ง และเลื่อนวิทยฐำนะ 
  2.6 กรณีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ให้แนบส ำเนำค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
  2.7 กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม ค ำสั่งแต่งตั้งยศจำกกระทรวงกลำโหม แล้วแต่กรณี 
  2.8 กรณีบัตรช ำรุดให้แนบบัตรทีช่ ำรุดหำกไม่สำมำรถส่งบัตรที่ช ำรุดได้ให้บันทึกแจ้งสำเหตุกำรช ำรุด 
  2.9 กรณีลูกจ้ำงประจ ำเปลี่ยนต ำแหน่งให้แนบค ำสั่งที่ได้รับกำรเปลี่ยนต ำแหน่งใหม่ 
  2.10 ข้ำรำชกำรบ ำนำญและลูกจ้ำงประจ ำผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน หำกเป็นกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐครั้งแรกให้แนบประกำศเกษียณหรือค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรหรือหนังสือสั่งจ่ำยบ ำนำญ
จำกกรมบัญชีกลำง 
  2.11 พนักงำนรำชกำรให้แนบส ำเนำสัญญำจ้ำงพร้อมหลักฐำนข้ำงต้นทุกครั้งที่ยื่นขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 
 



 

 3. รูปถ่าย 
  3.1 รูปถ่ำย (ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ ำนวน 2 รูป ขนำด 2.5x3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้ำตรง 
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร เครื่องแบบเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ซ่ึงตนสังกัด ชุดสำกลหรือชุดไทยพระรำชทำน กำรประดับเครื่องหมำยให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่ยื่น
ค ำขอมีบัตร 
  3.2 ข้ำรำชกำรสตรีไทยมุสลิมที่มีควำมประสงค์จะใช้ผ้ำคลุมศีรษะถ่ำยรูปท ำบัตรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ใช้รูปถ่ำยที่แต่งกำยสุภำพ และถ่ำยรูปที่มีผ้ำคลุมศีรษะต้องเห็นรูปหน้ำ หน้ำผำก คิ้ว ตำ จมูก 
ปำก และคำง 
  3.3 รูปถ่ำยข้ำรำชกำรบ ำนำญแต่งเช่นเดียวกับข้ำรำชกำรประจ ำกำร เว้นแต่ให้ติดเครื่องหมำย
แสดงสังกัดที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำย และ เครื่องหมายอักษร นก. ท ำด้วยโลหะโปร่งสีทองไม่มีขอบ  
สูง 2 เซนติเมตร ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงขวำ กำรประดับเครื่องหมำยให้ตรงกับชั้นหรือระดับปัจจุบันในวันที่  
ยื่นค ำร้องหรือหำกมีควำมจ ำเป็นไม่สำมำรถแต่งกำยด้วยเครื่องแบบข้ำรำชกำรได้ ให้แต่งกำยสุภำพ ชุดสำกลหรือ
ชุดไทยพระรำชทำน 
  3.4 รูปถ่ำยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรให้แต่งกำยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
เครื่องแบบลูกจ้ำงประจ ำ พ.ศ. 2524 โดยดูตำมหมวดฝีมือ หมวดกึ่งฝีมือ และหมวดแรงงำน แต่หำกไม่สำมำรถ
จัดหำเครื่องแบบได้ขอให้แต่งกำยด้วยชุดสำกลนิยม 
  3.5 รูปถ่ำยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนให้แต่งกำยด้วยชุดสำกลหรือ
ชุดไทยพระรำชทำน เท่ำนั้น 
  3.6 รูปถ่ำยพนักงำนรำชกำรให้แต่งกำยด้วยเครื่องแบบพิธีกำรประดับอินทรธนู (ดอกพิกุล) 
  3.7 กำรจัดส่งรูปถ่ำยไม่ควรเย็บด้วยลวดหรือเข็มหมุด เพรำะจะท ำให้รูปมีต ำหนิ ให้น ำใส่ 
ซองพลำสติก และเย็บติดกับแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  3.8 ไม่ควรใช้ภำพถ่ำยจำกกำรสแกนภำพ และภำพพ้ืนหลังควรใช้สีสุภำพ เช่น สีฟ้ำ 
  3.9 กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้ประดับตำมชั้นที่ตนเองได้รับ และหำกผู้ใดได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แล้วควรประดับให้ถูกต้อง อนึ่งถ้ำประสงค์จะประดับเหรียญเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ควรวำงต ำแหน่งให้ถูกต้องตำมระเบียบ หำกไม่แน่ใจควรประดับแพรแถบ (แถบย่อ) 
 

*********************************** 



แผนผังขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
ท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กำรด ำเนินกำรเป็นตำมก ำหนดระยะเวลำนี้ ในกรณีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วน 
 

รับค ำขอมีบัตร 

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบหลักฐำน/ 
แนบบัตรคิว 

(1 นำที) 

บันทึกข้อมูลลงทะเบียนและจัดท ำบัตร 
(2 นำที) 

แจ้งจัดส่งบัตรฯ ตรวจสอบลงลำยมือชื่อ 
(2 นำที) 



 

บัญชีเทียบต ำแหน่งในกำรแต่งเครื่องแบบของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
แนบท้ำยประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

เรื่อง กำรก ำหนดให้ใช้เครื่องหมำยต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประกำศ ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2553 

ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 120 ง 14 ตุลำคม 2553 หน้ำ 25 
กำรก ำหนดให้ใช้เครื่องหมำยต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทต ำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู 
ทั่วไป วิชำกำร ครูและบุคลำกรฯ อ ำนวยกำร บริหำร เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร 

ระดับทักษะพิเศษ 
ระดับทรงคุณวุฒิ คศ.5 

ระดับสูง 
ระดับสูง   

ระดับเชี่ยวชำญ คศ.4 ระดับต้น 

ระดับอำวุโส 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ คศ. 

ระดับต้น  
  

ระดับช ำนำญกำร คศ.1 => ขั้น 3, คศ.2 

ระดับช ำนำญงำน ระดับปฏิบัติกำร ครูผู้ช่วย, คศ.1 < ขัน้ 3 

  

  

ระดับปฏิบัติงำน 
    



 

เครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลมิ 
แก้ไขเพ่ิมเติม ตำมกฎส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2553 
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก วันที่ 30 เมษำยน 2553 หน้ำ 14-21 

 

 
 



 

ลูกจ้างประจ า 
 

ประเภทต ำแหน่ง อินทรธนูและเครื่องหมำยต ำแหน่งบนอินทรธนู 
เครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร เครื่องแบบพิธีกำร 

     ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งได้รับค่ำจ้ำงตั้งอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำของข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ 
ช ำนำญกำร 15,050 บำท ขึ้นไป 

  

     ต ำแหน่งหมวดฝีมือ และหมวดอ่ืนๆ 
     ยกเว้น หมวดแรงงำนและหมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่อัตรำเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ ปฏิบัติกำร 8,340 บำท แต่ไม่ถึงขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับ ช ำนำญกำร 15,050 บำท 

     ต ำแหน่ง หมวดกึ่งฝีมือ และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่ข้ันต่ ำของอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพล
เรือน ระดับ ปฏิบัติงำน 4,870 บำท  
     ส ำหรับหมวดอื่นๆ นอกจำกหมวดกึ่งฝีมือและหมวดแรงงำน และได้รับค่ำจ้ำงตั้งแต่
ขั้นต่ ำของอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือน ระดับปฏิบัติงำน 4,870 – 8,30 บำท 

  

 
 



 

พนักงานราชการ 
 

เครื่องแบบพิธีกำร 
ประเภทท่ัวไป 
   - กลุ่มงำนบริกำร 
   - กลุ่มงำนเทคนิค 
   - กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
   - กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 
   - กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

 

ประเภทพิเศษ 
   - กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
 
 
 
 

 

 
 



 

ปัญหาที่พบบ่อยในการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 1. ขำดหลักฐำนแนบทุกครั้งที่ขอมีบัตร เช่น ส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง จ ำนวน 1 ฉบับ พร้อมส ำเนำบัตรเดิม (ถ้ำมี) 
  - กรณี บัตรหำย ควรแนบใบแจ้งควำม เพ่ิมเติม 
  - กรณีบรรจุ ย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่ง ควรแนบค ำสั่งฯ เพ่ิมเติม 
 2. กรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ครบถ้วน เช่น 
  - หมู่โลหิต 
  - ลำยมือชื่อ เซ็นชื่อไม่ครบ 2 แห่ง 
  - กรณีข้ำรำชกำรบ ำนำญ ขอให้กรอกต ำแหน่งครั้งสุดท้ำยตอนเกษียณอำยุ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร 
ไม่กรอกต ำแหน่งข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 3. กำรถ่ำยรูปติดบัตร 
  - รูปถ่ำยบำงแห่งมีขนำดใหญ่เกิน 1 นิ้ว หรือเป็นรูปสแกนท ำให้ได้ภำพถ่ำยไม่คมชัด 
  - กำรติดอินทรธนูและเครื่องหมำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำติดไม่ตรงกับ
ต ำแหน่งปัจจุบัน โปรดดูอินทรธนูและเครื่องหมำยตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 สิงหำคม 2553 
  - ข้ำรำชกำรบ ำนำญที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว ไม่ติด นก. ด้ำนขวำ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำขอมีบัตรประจ ำตัว  หรือขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่ 
                             ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2542   
    

       เขียนที…่…..……สพป.นครราชสีมา เขต 3...........….  
       วันที่……….…เดือน…………….………..…พ.ศ……...…..….. 
  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)...........…………………………………….……ชื่อ
สกุล………………….............................… 
เกิดวันที่….....…..เดือน….........................…………พ.ศ…..........……  อำยุ……..….ปี  สัญชำต…ิ…..…………..….…หมู่
โลหิต………….… 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขท่ี……….…หมู่ที่............ตรอก/ซอย………………………………………
ถนน…………………….…………………….          ต ำบล/แขวง……………….……………อ ำเภอ/เขต……………………………....จัง
หวัด...……….…….………………รหัสไปรษณีย์……………….โทรศัพท์…………..…………………………เลขประจ ำตัวประชำชน       

ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อ
ได…้……………………………………..…………………………………………………….…………………………………… 
    เป็น  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่ง…………………….........….…ระดับ........... …………. 
  กรณีเป็นครู คศ.1  (ระบุ) อัตรำเงินเดือน............................บำท 
  ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง……………………................….…ระดับ.................................... 

พนักงำนรำชกำร   ประเภท      (   ) ครูผู้สอน   (   ) อ่ืนๆ...................................................... 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (ไม่ต้องระบุโรงเรียน) 

โรงเรียน..….………………………………..……….อ ำเภอ………..……………..…จังหวัดนครรำชสีมำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มี
ควำมประสงค์ขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 
ขอท าบัตรกรณี          1.  ขอมีบัตรครั้งแรก 
       2.  ขอมีบัตรใหม่   เนื่องจำก     (   ) บัตรหมดอำยุ    (   ) บัตรหำยหรือถูกท ำลำย 
            หมำยเลขของบัตรเดิม………………………………………….. (ถ้ำมี) 
       3.  ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจำก      (   ) เปลี่ยนต ำแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ 
  (   ) เปลี่ยนชื่อตัว  (   ) เปลี่ยนชื่อสกุล     (   ) เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล    (   ) เปลี่ยนค ำน ำหน้ำ 
  (   ) ช ำรุด   (   ) โอน/ย้ำยโรงเรียน  (   ) เปลี่ยนต ำแหน่ง   (  ) อ่ืนๆ  โปรดระบุ
..........................  
ได้แนบรูปถ่ำย    2 ใบ  มำพร้อมกับค ำขอนี้แล้ว และ หลักฐำนอ่ืนๆ (ถ้ำมี)…………………………………….    

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
       (ลำยมือชื่อ)……………………………………..ผู้ยื่นค ำขอ 
        (…………………....………………….) 
 
เอกสารประกอบ    1.รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดอืน 2 รูป      2.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  1  ฉบับ       3.บัตรเดิม  
กรณีบัตรหาย        1.ใบแจ้งควำมบัตรหำย     2.ใบรับรองหมู่โลหิต     3.รูปถ่ำย 1 นิว้  2 รูป      4.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
หมายเหตุ   กรณีย้ายสถานที่ท างาน หรือเปลี่ยนต าแหน่งให้แนบค าสั่งมาด้วย 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที…่………..……………….… 
รหัสบัตร  04064- …........... 

วันออกบัตร………….……...…. 
วันหมดอำยุ……………...….… 

  

 

ติดรูปถ่ำยขนำด 

1.0” 



 
 

                          แบบค าร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองความประพฤติ 
                                                                                         เขียนที…่…………………………......…………. 
                                                                                   วันที่...…...เดือน………………………พ.ศ..……….. 
เรื่อง  ขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองควำมประพฤติ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

ด้วยข้ำพเจ้ำ…………………………………………..………………เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ      ต ำแหน่ง …………………..………………อันดับ...................ขั้น.......................บำท รับเงินวิทยฐำนะ/
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเดือนละ………….. . .…. . บำท  รวมทั้งสิ้น. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บำท   กลุ่มงำน/
โรงเรียน………………....…….อ ำเภอ……….…..…..….  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 
3 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร เริ่มรับรำชกำรเมื่อวันที่ ...........เดือน
..........................    พ.ศ. ............. นับเป็นเวลำ ..............ปี..........เดือน............. วันมีควำมประสงค์ขอหนังสือรับรอง 
เพ่ือประโยชน์ส ำหรับ 
            การท าบัตรเครดิต/ขอสินเชื่อ      การกู้เงิน  ระบสุถำบันกำรเงิน......................................................  

  การค้ าประกันการกู้เงินให้ นำย  / นำง / นำงสำว............................................................................. 
ระบุสถำบันกำรเงิน.................................................สำขำ....................................................... ...  

  การค้ าประกันการเข้าท างาน  ของ.............................................สถำนที่ท ำงำน......................................  
  (หนังสือรับรองกรณีอ่ืน ๆ).........................................เพ่ือ (ระบุตำมเหตุผล)...................................... .. 

* กรณีซื้อ / รับโอนอาวุธปืน (แนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด) 
 อำวุธปืนประเภท........................................ยี่ห้อ................ .........................บรรจุกระสุน............................นัด 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ---- 
* กรณีขอหนังสือรับรองเพื่อ  ค้ าประกันผู้ต้องหา / ยื่นค าร้องต่อศาล  ให้ระบุรายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อผู้ต้องหำ/จ ำเลย คือ.............................................................................................................. ......... 
ยื่น   สถำนีต ำรวจภูธร / นครบำล   ยื่นต่อศำล..........................................จังหวัด.......................................  
คดี................................................  ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหำ (ระบุ)............................................................. 
ขณะนี้ข้ำพเจ้ำอยู่ระหว่ำงกำรประกันตัวผู้ต้องหำ/จ ำเลย คือ...............................................ในวงเงิน
.............................. 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ มิได้เรียกร้องค่ำตอบแทนแต่ประกำรใดจำกผู้ต้องหำ คือ ................................... 
และหำกมีกำรผิดสัญญำประกัน ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบัติตำมกระบวนกำรพิจำรณำของศำล 
                                                                          (ลงชื่อ)…………………………………….ผู้ขอหนังสือรับรอง 
                                                                                 (…………………………..…………) 

 ต ำแหน่ง............................................ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่     ได้ตรวจสอบรำยละเอียดกำรรับรำชกำร  ต ำแหน่ง  ระดับ  ขั้นเงินเดือน และเอกสำรประกอบ
แล้ว เห็นควร ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ได้ 
            เพ่ือโปรดพิจำรณำ                                 (ลงชื่อ)...........................................เจ้ำหน้ำที่ 

                                                            (………………………………………..) 
                                                          ต ำแหน่ง.................................................... 

                                    


