


กล ุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการติดต่อราชการ

กล ุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา

ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสริุนทร ์เขต 3

ผ ูม้าติดต่อราชการ

กลุม่นเิทศ ตดิตำม 

และประเมนิผล

กำรจดักำรศึกษำ

ธรุการ

กลุม่นเิทศ ตดิตำม และ

ประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ 

นำงสำวรวิสรำ จ ำปำทอง

เบอรโ์ทร. 065-9619196

กล ุม่งานในกล ุม่นิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจดัการศึกษา

...............................................................................

กลุม่งำนพฒันำหลกัสตูรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน

และกระบวนกำรเรียนรู้

เบอรโ์ทร. 088-3782230

กลุม่งำนวดัและประเมนิผลกำรศึกษำ

เบอรโ์ทร. 084-4175775

กลุม่งำนสง่เสริมพฒันำสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

ทำงกำรศึกษำ

เบอรโ์ทร. 087-2598409

กลุม่นเิทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

เบอรโ์ทร. 081-7997844

กลุม่งำนสง่เสริม พฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำ

เบอรโ์ทร. 086-2654407

กลุม่งำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนเิทศกำรศึกษำ

เบอรโ์ทร. 085-4933079

ส าเรจ็ ไม่ส าเรจ็

รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำสริุนทร ์เขต 3

นำยเดชำ  กำรรมัย์

เบอรโ์ทร. 086-2658204

ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่นเิทศ 

ตดิตำม และประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ

นำยบญุเจริญ  บญุเชดิ

เบอรโ์ทร. 081-7250533

ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที

นางสาวรวิสรา จ าปาทอง

(ผ ูร้บัผิดชอบ)

ผูใ้หบ้ริกำร : นำงสำวรวิสรำ จ ำปำทอง

ตดิตอ่สอบถำม : 044-552352

Email : j.rawi1711@gmail.com



กล ุม่อ านวยการ

การปฏิบติังาน งาน พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 3

รบัเรือ่งจากงานธรุการ

กล ุม่อ านวยการ

1 นาที

พิจารณาเรือ่งและบนัทึกเสนอผ ูบ้รหิาร เพ่ือประชมุ

คณะกรรมการ พ.ร.บ.ขอ้มลูของราชการ สพป.สรุนิทร ์เขต

3

ลงทะเบียนรบัเอกสาร
3 นาที/

เรือ่ง

10 นาที/

เรือ่ง

ประชมุพิจารณา

แจง้ผลกำรประชมุใหเ้จำ้ของเร่ือง

60 

นาที

30 

นาที

ผูใ้หบ้ริกำร : นำงกิ่งกำญจน์ นมิิตรตันำกร นกัประชำสมัพนัธช์ ำนำญกำร

ติดตอ่สอบถำม : 086-4689373

Email : okko2523@gmail.com



การปฏิบติังาน การขอหนงัสือรบัรองสิทธ์ิ

การก ูเ้งินสวสัดิการแบบไมมี่เงินฝาก 

งานสวสัดิการและสวสัดิภาพครแูละบคุลากรทางการศึกษา

กล ุม่อ านวยการ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 3

รบัแบบค ำขอหนงัสือรบัรองสิทธ์ิ 

ตรวจเอกสำรและหลกัฐำน

จดัท ำหนงัสือรบัรองสิทธ์ิ

เสนอผูบ้งัคบับญัชำลงนำม

สง่มอบหนงัสือรบัรองสิทธ์ิ 

ไปยงัขอมำขอหนงัสือรบัรองสิทธ์

5 นาที

3 นาที

5 นาที

5 นาที

5 นาที

ผูใ้หบ้ริกำร : นำงกิ่งกำญจน์ นมิิตรตันำกร นกัประชำสมัพนัธช์ ำนำญกำร

ติดตอ่สอบถำม : 086-4689373

Email : okko2523@gmail.com





การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ

เพ่ือจ่ายเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล และค่าการศึกษาบตุร

ส าหรบับคุลากรทางการศึกษา และผ ูร้บับ านาญ

กล ุม่บรกิารงานการเงินและสินทรพัยน์ท่ีการ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 3

ผ ูมี้สิทธ์ิยืน่แบบ7131 หรอื 7223

พรอ้มแนบเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง  

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถกูตอ้ง

ลงนามลงทะเบียนคมุและจ่ายเงิน

ผ ูมี้สิทธ์ิเซ็นช่ือรบัเงิน

ผูใ้หบ้ริกำร : นำงวนันำ  ค ำบญุฐติสิกลุ  นกัวิชำกำรพสัดชุ ำนำญกำรพิเศษ

ตดิตอ่สอบถำม : 086-8704464  Email : wanna19noi@gmail.com

4 นาที

3 นาที

3 นาที

1 นาที

(One Stop Service) 



การใหบ้ริการ 

ของกลุม่สง่เสริมการจดัการศึกษา 

 

 



 

การให้บริการ  
การขอจัดตั้งกลุ่ม กองลกูเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาลูกเสือ   

โรงเรียนส่งค ำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และค ำร้องขอแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

ผ่ำนส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้อง เอกสำร หลักฐำน กำรจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ

และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ตำมประเภทของลูกเสือ 

(สนง. ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)   15 วัน 

5 นาที 

เสนอผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัด พิจำรณำ อนุมัติต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ 

และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

     (สนง. ลูกเสือจังหวัด)            15 วัน 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

จัดท ำทะเบียนข้อมูลกำรจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ 

และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ       1 วัน 

จัดส่งใบแต่งตั้งให้โรงเรียนที่เสนอขอ       1 วัน 

1 



2 

  

การให้บริการ 

การตรวจข้ันที่  5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  

เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 

ผู้บังคับบัญชำลูกเสือยื่นเรื่องต่อผู้บริหำรโรงเรียน 

 และส่งส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน 

(สนง. ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  5 วัน 

ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัด อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด ำเนินกำรตรวจประเมินขั้นที่ 5 (สนง.ลูกเสือจังหวัด)  14 วัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิรำยงำนผลกำรประเมิน 

ผ่ำน สนง. ลูกเสือจังหวัด   2 วัน 

ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัด เสนอผลกำรประเมินไปยัง

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติเพ่ืออนุมัติ  

10 วัน 

2 



3 

 

การให้บริการ 
ขออนุญาตเข้าค่ายแรมพักแรมและเดินทางไกล

ลูกเสือ เนตรนารี 

โรงเรียนส่งหนังสือ 
ผ่านส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร  
(สนง. ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา)  

15 นาท ี

เสนอผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาอนุมัติ และออกหนังสือส่งกลับให้โรงเรียน 

15 นาที 

3 



เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ 
1. หนังสือขออนุญำตจัดซื้อของโรงเรียน 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร ของผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ไปจัดซื้อ จ ำนวน 2 ฉบับ 
3. ตัวอย่ำงลำยมือชื่ออย่ำงน้อย 3 ลำยมือชื่อ จ ำนวน 2 ฉบับ 

 

การให้บริการ 
ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ 

 (กรณีโรงเรียนเป็นผู้ซื้อเอง)   

โรงเรียนท ำหนังสือขออนุญำตจัดซื้อแบบพิมพ์ต่อ สพป. โดยระบุชื่อ - นำมสกุล 

บุคลำกรของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ 

เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 

5 นาที 

เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม 

สพป. ท ำหนังสือสั่งซื้อถึงองค์กำรค้ำของ สกสค. โดยระบุชื่อ – สกุล  

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ     5 นาที 

เมื่อโรงเรียนได้รับแบบพิมพ์ ให้ผู้รับมอบหมำยของโรงเรียน 

น ำแบบพิมพ์มำลงทะเบียนที่ สพป.    1 นาที  

เมื่อน ำแบบพิมพ์มำลงทะเบียนที่ สพป. แล้วให้น ำแบบพิมพ์ไปลงทะเบียน 

รับแบบพิมพ์ของโรงเรียนต่อไป       5 นาที  

4 



 

การให้บริการ 

การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต  5 นาที 

จัดพิมพ์หนังสืออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานที ่ 5 นาที 

เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม 5 นาที 

ส่งหนังสืออนุญาตให้โรงเรียน  5 นาที 

5 



 
รายงานผลการใหบ้ริการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

----------------------------------------------- 
 
 

 
     บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

ประเภท  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   

   ลูกจ้างประจ า 
 

   พนักงานราชการ 
 
 

     บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 

ประเภท  ข้าราชการบ านาญ 

 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 

ส าหรับสถานศึกษา และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 



 

 

 

- 1 – 
 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และข้าราชการบ านาญ 
ผู้ประสงค์ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ให้ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแบบที่ก าหนด  พร้อมเอกสารประกอบค าขอมีบัตรประจ าตัว -   เจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ครบถ้วน แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
 

วิธีการเสนอขอ สามารถยื่นค าขอ ได้ดังนี้ 
 การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยื่นค าขอผ่านระบบงานสารบรรณ   

ของสถานศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
 การยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ให้ยื่นค าขอด้วย 

ตนเองโดยตรง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

  ขัน้ตอนการเสนอขอ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
         ขอมีบัตรครั้งแรก 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ทีบ่รรจุใหม่       ต้อง
ขอมีบัตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ หรือ เปลี่ยนประเภทเป็นข้าราชการบ านาญ 

 ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรือ ถูกท าลาย   
- ในกรณีที่บัตรประจ าตัวจะหมดอายุ   ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภายในสามสิบวัน 

ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอายุ 
- ในกรณีที่บัตรประจ าตัวหาย หรือ ถูกท าลาย    ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหาย หรือ ถูกท าลาย  
 ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล  เลื่อนยศ  

เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ  เปลี่ยนต าแหน่ง  หรือ ย้ายสังกัด  หรือ ช ารุด  
- ในกรณีที่ผู้ถอืบัตรประจ าตัวเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล  ผู้ถือบัตร 

ต้องขอเปลี่ยนบัตรใหมภ่ายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล  
- ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประจ าตัวได้เลื่อนยศ เลื่อนชั้น  เลื่อนระดับ  เปลี่ยนต าแหน่ง  หรือ 

ย้ายสังกัด ให้ผู้นั้นขอเปลี่ยนบัตรใหม ่ ตามยศ  ชั้น  ระดับ  ต าแหน่ง  หรือ สังกัดใหม่นั้น  ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลื่อนยศ 
เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนต าแหน่ง หรือ ย้ายสังกัด  

- ในกรณีทีบ่ัตรประจ าตัวช ารุดในสาระส าคัญ  ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นช ารุด 
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เอกสารประกอบการเสนอขอ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

  1. ขอมีบัตรครั้งแรก   ให้แนบเอกสาร  ดังนี้ 
        1.1 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
         1.2 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)   
          จ านวน  1  ฉบับ 
         1.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 
         1.4 ใบตรวจหมู่โลหิต       จ านวน  1  ฉบับ 
      1.5 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีบรรจุใหม่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) จ านวน  1  ชุด 
         1.6 สัญญาจ้าง หรือ ค าสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)  จ านวน  1  ชุด 
      1.7 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบ านาญ (กรณี ข้าราชการบ านาญ) จ านวน  1  ฉบับ 
 
  2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ หรือ บัตรหาย หรือ ถูกท าลาย ให้แนบเอกสาร ดังนี้      
     2.1 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
       2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)   
          จ านวน  1  ฉบับ 
         2.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 
         2.4 บัตรเก่า (ส่งคืน กรณี บัตรหมดอายุ)    จ านวน  1  บัตร 
                  2.5 ใบแจ้งความ (กรณี บัตรหาย หรือ ถูกท าลาย)   จ านวน  1  ฉบับ 
                  2.6 สัญญาจ้าง หรือ ค าสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)  จ านวน  1  ชุด 
      2.7 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบ านาญ (กรณี ข้าราชการบ านาญ) จ านวน  1  ฉบับ 
 

3. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจากเปลี่ยนต าแหน่ง/เลื่อนระดับ/เลื่อนยศ หรือเปลี่ยนชื่อตัว หรือเปลี่ยน 
ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล  หรือช ารุด  หรืออ่ืน ๆ (เปลี่ยนแปลงหน่วยงาน/โอน/ย้าย) ให้แนบเอกสาร  ดังนี้ 
          3.1 แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จ านวน  1  ฉบับ 
          3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง)   
          จ านวน  1  ฉบับ 
         3.3 รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 
         3.4 ส าเนาหนังสือใบส าคัญเปลี่ยนชื่อตัว    จ านวน  1  ฉบับ 
      3.5 ส าเนาหนังสือใบส าคัญเปลี่ยนชื่อสกุล    จ านวน  1  ฉบับ 

    3.6 ส าเนาหนังสือใบส าคัญ กรณี การสมรส    จ านวน  1  ฉบับ 
         3.7 ส าเนาหนังสือใบส าคัญ กรณี สิ้นสุดการสมรส   จ านวน  1  ฉบับ 
      3.8 บัตรเก่า (ส่งคืน)       จ านวน  1  บัตร 
                3.9 สัญญาจ้าง หรือค าสั่งจ้าง (กรณี เป็นพนักงานราชการ)  จ านวน  1  ชุด 
      3.10 หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการบ านาญ (กรณี ข้าราชการบ านาญ) จ านวน  1  ฉบับ 
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 การแต่งเครื่องแบบรูปถ่ายติดบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ

บ าเหน็จบ านาญ 
       ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) ประดับเครื่องหมายต าแหน่ง 

บนอินทรธนู  และเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง   ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 

         ลูกจ้างประจ า แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  (ชุดสีกากี)  หรือ   เครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) 
ประดับเครื่องหมายต าแหน่งบนอินทรธนู  และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมา-ธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสอง
ข้าง ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพร 
แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 

        พนักงานราชการ แต่งเครื่องแบบพิธีการในลักษณะอย่างเดียวกันกับลูกจ้างประจ า (เครื่องแบบปกติขาว)  
ส าหรับอินทรธนูประดับเครื่องแบบพิธีการ   ให้ใช้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ประกาศ ณ วันที่ 29 
กรกฎาคม 2552  และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร) 
ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้ 

        ข้าราชการบ านาญ แต่งเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว)  ประดับเครื่องหมาย 
ต าแหน่งบนอินทรธนู (ต าแหน่ง ระดับครั้งสุดท้าย) และติดเครื่องหมายแสดงสังกัด (รูปเสมาธรรมจักร) ที่ปก 
คอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย  และเครื่องหมายอักษร  “น.ก.”  ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อด้านซ้ายก็ได้  
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ 
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แผนภูมิกระบวนงานการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

 
      
 
 

 

 

 
 
 
                            ไม่ถูกต้อง 
                          เอกสารไม่ครบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ส่งมอบบัตร 

              
 
 
 
 
 

1 นาที 

1 นาที 

2 นาที 

1 นาที 

1 นาที 

ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ครบถ้วน 

จัดท าบันทึกลงนาม 

เสนอ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
รับคืนบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

และส่งมอบบัตร 

สรุประยะเวลาด าเนินการ  5  นาที 



 

 

 

                                                   







 

 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ ์
สพฐ.แบบติดตามและประเมินผลอย่างละเอียด 

งานติดตามประเมินผลและรายงาน    กลุ่มนโยบายและแผน  โทร :  044-552350 
 

 

จัดท าแผน ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดท าเคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูล 

รวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดประชุมเพื่อกลั่นกรองข้อมูล เพื่อแก้ไข 
และปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติม 

รายงานทางระบบ e-MES  ของ สตผ. 

จัดเตรียมข้อมูล  เพ่ือรองรับการติดตาม 
เชิงประจักษ์  จาก สตผ. 



                       กลุ่มนโยบายและแผน 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 

 
รับเอกสารจากโรงเรียน(ผู้ขอ)   

(1  นาที) 

วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนเสนอ 

  (5  นาที) 

จัดท าหนังสือราชการถงึองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  (5  นาที) 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม  
 (5  นาที) 

 

จัดเก็บเอกสาร  

งานวิเคราะห์งบประมาณ    กลุ่มนโยบายและแผน  โทร :  044-552350 
 

 
 


