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สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสารภี

คานา
===================================================
ตามพระราชบั ญญัติบั ตรประจาตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (วรรคหนึ่ง)
เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ (9) ข้ า ราชการพลเรื อ นตามกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อน (วรรคสอง)
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ และมาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจาตัวสาหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ มีสิทธิขอมีบัตรประจาตัวสาหรับผู้รับบาเหน็จบานาญได้ โดย
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา๖การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น และ (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สานักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลสารภี

1.

วัตถุประสงค์(Objectives)

1.1 เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติ
งานและบาเหน็จความชอบ ในส่วนงานออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายตามเจตจานง
ของทางราชการ และดาเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
1.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานในองค์กร
2.

ขอบเขต (Scope)

เป็นกระบวนการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542)และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3.

คาจากัดความ (Definition)
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
2.ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาล กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมือง
การออกบัตรประจาตัวจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง บัตรที่ทาด้วยพลาสติกสีเทา
ด้านหน้ามีแถบ แม่เหล็ก ด้านหลังมีลายปูพื้นรูปครุฑ ขนาด 1 เซนติเมตร สีเทาดาเข้มกว่าพื้นบัตรเล็กน้อย
เพื่อให้ตัวอักษรในรายการบัตรชัดเจน และมีขนาดและลักษณะ ตามที่กาหนด
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง บัตรประจาตัวที่ออกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ หมายถึง บัตรที่ออกให้แก่ผู้ที่เคยรับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสังกัดกรมควบคุม
โรค หรือชื่อที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ หรือผู้ที่รับบาเหน็จบานาญ
เคยปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกรมควบคุมโรค
4.

ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้กรม
ควบคุมโรคเพื่อพิจารณาดาเนินการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
งานการเจ้าหน้าที่ โดยฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและบาเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่ผู้ขอมีบัตรประจาตัว โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
(ลงนามในบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)ทั้งนี้ การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นการลงนามด้วยวิธีการสแกนลายชื่อมือ
5.

ขั้นตอน (Procedure)
ขั้นตอนการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ/ผู้รับบานาญ)
ขั้นตอน

ผู้มีสิทธิขอทาบัตร

งานการเจ้าหน้าที่

นายก อบต.

1. ยื่นแบบคาขอมีบัตร
2. รับคาขอมีบัตร รวบรวม
เอกสารหลักฐาน และจัดส่งมายัง
งานการเจ้าหน้าที่
3. ดาเนินการ
3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและ
เอกสาร หลักฐาน
3.2 ออกบัตรประจาตัวใหม่และ
จัดทาสาเนาบัตร
4. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานหรือ
ส่งมอบบัตรให้ผู้ขอมีบัตร

No

Yes

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ/ผู้รับบานาญ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ยื่นคาขอมีบัตร

รายละเอียด
ข้อกาหนด
1.1 ผู้มีสิทธิขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
- แบบคาขอมีบัตร
ของรัฐ ได้แก่
ประจาตัว บ.จ .1
- ข้าราชการ
- ผู้รับบาเหน็จบานาญ
1.2 ยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่และ
เอกสารเกี่ยวข้องไปยังงานธุรการของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือที่งานการเจ้าหน้าที่โดยตรง
1.2 เอกสารเกี่ยวข้อง ได้แก่
- สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข้าราชการหรือผู้รับบาเหน็จ
บานาญ แล้วแต่กรณี
- รูปถ่าย ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันยื่นคาขอมีบัตร ขนาด 2.5 x 3.0
ซม. ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก และ
แว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการ เครื่องแบบพิธีการ
(ชุดขาว) เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทย
พระราชทาน จานวน 1 ใบ
- กรณีผู้ขอมีบัตรเป็นผู้รับบาเหน็จ
บานาญ แนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสาร 1 ฉบับ
- สาเนาเอกสารแสดงความเป็น
ข้าราชการผู้รับบาเหน็จบานาญ 1
ฉบับ

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการ (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
2. รวบรวมเอกสาร
2.1 รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
2.2 จัดส่งแบบคาขอไป
ยังงานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

3. ดาเนินการ
3.1 ตรวจสอบข้อมูล
บุคคล/เอกสารหลักฐาน
3.2 ออกบัตรใหม่และ
จัดทาสาเนาบัตร

รายละเอียด
2.1 หน่วยงานต้นสังกัดรับแบบคาขอมีบัตร
รวบรวมเอกสารตามที่มีผู้ยื่นแบบคาขอมีบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน แล้วส่งไปยัง
งานการเจ้าหน้าที่หรือ
2.2 กรณียื่นเรื่องที่กองการเจ้าหน้าที่ (โดยฝ่าย
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบาเหน็จความชอบ)
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับแบบคาขอมีบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล แบบคาขอ และเอกสารหลักฐาน
3.2 ดาเนินการออกบัตรประจาตัวฯ และจัดทา
สาเนาบัตรประจาตัว ตามแบบที่กาหนดทั้งนี้
- นายก อบต.เป็นผู้ลงนามออกบัตร
- รายงานการดาเนินการการคุม
ทะเบียนการออกบัตรให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุก 3 ดือน

ข้อกาหนด
ถูกต้อง/ครบถ้วน

- ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(พ.ศ. 2542)
- เก็บเอกสารหลักฐาน
สาเนา ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526
- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การออกบัตรประจาตัว
ที่ได้ดาเนินการแล้วเพื่อ
การตรวจสอบ ได้แก่
บัญชีรายละเอียดการ
ออกบัตร

รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการ (ต่อ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
4. จัดทาบันทึกแจ้ง
หน่วยงาน / ส่งมอบบัตร
ให้ผู้ขอมีบัตร

รายละเอียด
4.1 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้องลงนาม
ผ่านงาน และเสนอหัวหน้าฝ่ายลงนามในบันทึกส่ง
ถึงหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
4.2 หัวหน้างานฯ ตรวจสอบความถูกต้องลงนาม
ผ่านงาน ส่งมอบบัตรประจาตัวให้ผู้ขอมีบัตร (กรณี
ยื่นเรื่องด้วยตนเอง)

6.

เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
6.1 พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
6.2 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542)
6.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

7.

แบบฟอร์มที่ใช้(Form)
7.1 แบบคาขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( บ.จ.1)

ข้อกาหนด
ถูกต้อง/ครบถ้วน

คาขอมีบัตรประจาตัวหรือขอบัตรประจาตัวใหม่
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
____________________

เขียนที่..................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า ชื่อ..............................................................................................ชื่อสกุล……………………………………………........….....
เกิดวันที่..................เดือน...................................พ.ศ. ..................... อายุ................ปี สัญชาติ................ หมู่โลหิต.................
มีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.............................ตาบล/
แขวง……...................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์..................................
เลขหมายประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นคาขอ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
ลูกจ้างประจา
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………..
รับราชการ/ปฏิบตั ิงาน/เคยสังกัด แผนก/งาน.......................................................ฝ่าย/กลุ่มงาน/ส่วน
.......................................................กอง/สานัก...................................................... เทศบาลตาบลชานิ.......ตาแหน่ง
.....................................................................................ระดับ.......................................................
มีความประสงค์ขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อ นายกเทศบาลตาบลสารภี
กรณี
1.ขอมีบัตรครั้งแรก
2.ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจาก
บัตรหายหรือถูกทาลาย
บัตรหมดอายุ
หมายเลขของบัตรเดิม..................................(ถ้าทราบ)
3.ขอเปลีย่ นบัตร เนื่องจาก
เปลี่ยนตาแหน่ง/เลื่อนระดับ
เปลี่ยนชื่อตัว
เปลี่ยนชื่อสกุล
เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
ชารุด
อื่น ๆ…………………………………
ได้แนบรูปถ่ายสองใบมาพร้อมกับคาขอนี้แล้ว และ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................ ผู้ทาคาขอ
(..........................................................)
ขอรับรองว่า............................................................................รับราชการในกอง/สานัก................................................
เทศบาลตาบลสารภี............... ตาแหน่ง..................................................................ระดับ.........................................

(ลงชื่อ)............................................. ผู้บังคับบัญชา

(ตัวอย่าง)
แบบบัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
(ด้ ำนหน้ ำ)
เลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
9 – 9999 – 99999 – 99 – 9
ชื่อ............................................................

2.5X3 ซม.

ตาแหน่ง..................................................

.............................
ลายมือชื่อ
หมู่โลหิต เอ

(

)

ตาแหน่ง นายก........................................
ผู้ออกบัตร

(ด้ ำนหลัง)
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานส่วนตาบล

เลขที่ 1/2558
เทศบาลตาบลสารภี
วันออกบัตร 1 ต.ค.. 2557 บัตรหมดอายุ 30 ก.ย. 2564

