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ค าน า 
 

       คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ
หนังสือรับรองผู้รับเงินบ านาญ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1      
ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง โดยสรุปเนื้อหาของการออกหนังสือรับรองในการ
ให้บริการ เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
เป็นไปในทางเดียวกันเพ่ือพัฒนาการบริหารในด้านงานบริการ ให้รับได้ความพึงพอใจในการรับบริการ เป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างขวัญก าลังให้แก่เข้าราชการครูและบุคลากรทางการ/ผู้รับบ านาญ ในการพัฒนาการศึกษา     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

                                                             กลุ่มอ านวยการ 
                                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
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  คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการให้บริการแบบ One Stop Service 

ค าจ ากัดความ งานบริการ 
  การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการ
ที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ แบะชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา 
เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือ
เป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย 
 
ความหมายของการบริการ 
  การบริการ(Services) หมายถึง การกระท ากิจกรรมใด ๆ ด้วยร่างกายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระท าด้วยร่างกาย คือ การแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง และ
วิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. ขั้นตอนการให้การ เป็นการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
  2. พฤติกรรมรบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง และ
การพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี  
 
ความส าคัญของการบริการ 
  อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ดังนี้ 
  1. บริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและ
หน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
  1.1 มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
  1.2 มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
  1.3 มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
  1.4 มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
  1.5 มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น 
  1.6 มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ 
  1.7 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี 
  2. บริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้
ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 
  2.1 มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
  2.2 มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ 
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  2.3 มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก 
  2.4 ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน 
  2.5 มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ 
  2.6 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 
  ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเจริญและความเสื่อมอันเป็นผลมาจากการ
ให้บริการที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความส าคัญอย่างมากต่อการให้บริการ 
 
องค์ประกอบของระบบบริการ   มีดังนี ้
  1. ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการและแจ้งความจ านงในเรื่องบริการต่าง ๆ  
  2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ คือ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้ที่รับความจ านงนั้น ๆ ไปปฏิบัติให้ตรงความ
ต้องการมากที่สุด 
  3. องค์การบริการ คือ หน่วยงาน ส่วนงานที่ให้บริการ 
  4. ผลิตภัณฑ์บริการ คือ สิ่งที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
  5. สภาพแวดล้อมของการบริการ คือ องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ให้บริการ 
  งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจละงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service ของกลุ่มอ านวยการ 
  การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service หมายถึง การน างานที่ให้บริการ
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จใน
ขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมี จุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 
ประโยชน์ของการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียวต่อสังคม 
  1. เพ่ิมความรวดเร็วในการติดต่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  2. เพิ่มความสะดวกในการติดต่องานและธุรกิจต่าง ๆ  
  3. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อใช้บริการได้
สะดวก 
  4. เพ่ิมความชัดเจนในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ณ จุดเดียว ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย 
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5. ลดการเลือกปฏิบัติ ได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกัน 

  6. เป็นการบริการที่รวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง ตามนโยบายการให้บริการที่ประทับใจของ
ข้าราชการไทย 
  7. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ เช่น งบประมาณบุคลากร ทรัพยากร และเวลา 
  8. มีการให้บริการเคลื่อนที่ เพ่ืออ านวยความสะดวกและเข้าถึงผู้รับบริการมากท่ีสุดตาม
นโยบายของรัฐ 
  9. ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
  10. สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  
 
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรอง 
  1. แบบค าขอหนังสือรับรอง    จ านวน 1 ฉบับ 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ   
 
ขั้นตอนของการออกหนังสือรับรอง 
  1. ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จึงจัดท าหนังสือรับรอง/เสนอผู้มีอ านาจลงนาม
(หนังสือรับรองลงนามไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วเพ่ือความสะดวกเร็วเร็ว) 
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดท าเสร็จแล้ว ออกเลขหนังสือรับรองแล้วส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นค าขอหนังสือ
รับรอง 
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แผนผัง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 

ผู้ยื่นค ำขอกรอกข้อมลูตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนดส่งให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม

เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสอืรับรอง/
เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำม
(ล่วงหน้ำ)  
 

ออกเลขที่หนังสือรับรองส่งมอบ
ให้ผู้ยื่นค ำขอ  
 

2 นำที 2 นำที 1 นำที
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แผนผัง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือรับรองของผู้รับการบ านาญ 

 
 
 
 ออกเลขที่หนังสือรับรองส่งมอบ

ให้ผู้ยื่นค ำขอ 
เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสอื
รับรอง/เสนอผูม้ีอ ำนำจลง
นำม(ลว่งหน้ำ) 

ผู้ยื่นค ำขอกรอกข้อมลูตำม
แบบฟอร์มที่ก ำหนดส่งให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

2 นำท ี2 นำท ี 1 นำท ี
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สรุปการให้บริการ 

  โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งส่วน
หนึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการให้บริการ (Service 
Mind) เป็นส าคัญ ดังนั้นผู้ให้บริการคือพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ผู้ให้บริการทุก ๆ ด้าน ไม่วาจะให้ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้ที่มาติดต่อทุกประเภท เป็นต้น 
จะต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทีดีและความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการทุกคน และท้ายสุด ผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติทีดี
โดยเฉพาะการมีจิตส านึกในการรับการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
เพ่ือให้องค์กรเป็นเยี่ยม บริการเป็นเลิศ 
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เอกสารอ้างอิง 

 

http://www.stou.ac.th/Offices/rdec 

http://www.mskyt28.info/0subpage-person 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มอ านวยการ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ที่ ……………………..  วันที่   ..........................................................................     
เรื่อง    ขอหนังสือรับรองเงินบ านาญ 
 
 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

  ด้วยข้าพเจ้า.....................................................................ต าแหน่งข้าราชการบ านาญ        
อัตราเงินบ านาญเดือนละ.................................บาท เงินเพ่ิมบ านาญเดือนละ.....................บาท                           
เงิน ช.ค.บ.เดือนละ................บาท เงิน ช.ร.บ.เดือนละ................บาท รวมเป็นเงินเดือนละ.......................บาท
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอหนังสือรับรองเงินบ านาญเพ่ือน าไปเป็นหลักฐานประกอบการ
..................................................................... .................................................................................. .................... 

   

                                            ลงชื่อ.....................................................  ผู้ขอ 

                                            (......................................................) 

 

                                                  ลงชื่อ.....................................................เจ้าหนา้ที่ 

                                              (......................................................) 

 

 อนุญาต      

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม     

 

             ลงชื่อ.................................................... 

                  (........................................................) 

                            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มอ านวยการ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ที่     วันที่       ……………………………………………                                    
เรื่อง    การให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

  ข้าพเจ้า.......................................................................ข้าราชการ ครู/บุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ง............................................................ระดับ.............โรงเรียน................................ ............................
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีความประสงค์ขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรอง
เงินเดือนเพ่ือน าไปประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย โดยให้ข้อมูล ดังนี้ 

 โครงการ ธอส.- กบข.  เลขสมาชิก กบข.  ...............................................................................  
 โครงการสวัสดิการฯ ไม่มีเงินฝาก รหัสสวัสดิการ................................................................... 
 โครงการสวัสดิการฯ..........................................รหัสสวัสดิการ........................................... ... 

วันที่บรรจุ............................................เงินเดือนปัจจุบัน.......................บาท เงินเดือนสุทธิ......................บาท 
เงินได้อ่ืน ๆ (ค่าตอบแทน, เงินวิทยฐานะ ฯ โปรดระบุ).......................................................................... ..บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ ส าเนาสลิปเงินเดือนมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีความสามารถในการผ่อนช าระหนี้กับธนาคารฯ ได้ 

 
 
                                        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอ 

  (.....................................................)   
                                                                ต าแหน่ง ......................................................                                                                                                                   

 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว ถูกต้อง 
เห็นสมควรอนุญาต โดยด าเนินการตามขั้นตอนการให้บริการ 
แบบเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                (ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่              อนุญาต 
                     (......................................................)              ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 
 

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