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ทะเบียนประวัติขาราชการและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สิงหาคม 2550

คํานํา

แบบทะเบียนประวัตขิ องขาราชการและพนักงานองคกรปกครองสวรทองถิ่นสวนทองถิ่น ไดเริ่ม
จัดทําตั้งแตมกี ารจัดตั้งรูปแบบการปกครองสวนทองถิน่ และเริ่มบรรจุบุคคลเขาทํางานในองคกรสวนทองถิ่น
โดยกําหนดใหใชรูปแบบและระเบียบตามแบบของขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม ตลอดเวลาที่ผา นมามีการ
บรรจุขาราชการและพนักงาน เขาทํางานในสวนทองถิน่ เปนจํานวนมาก ทําใหมีบัตรประวัตปิ ระจําตัวบุคลากร
มีจํานวนมากไปดวย
ซึ่งในการกรอกบัตรประวัติดงั กลาวเปนการกรอกตามความรูความเขาใจที่มีอยูของเจาหนาทีท่ ี่
รับผิดชอบ ทําใหแตละทองถิน่ มีความแตกตางกันไปตามความเขาใจของแตละคน เนื่องจากยังไมเคยมีการ
จัดทําแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนประวัติขา ราชการและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ มากอน จึงทําให
บัตรประวัติดงั กลาว เกิดความผิดพลาดและแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น
ดังนัน้ เพื่อใหการจัดทําทะเบียนประวัตขิ องขาราชการและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนไปโดยถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น จึงไดจดั ทําคูมือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติขา ราชการและพนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขึน้ โดยอาศัยแนวทางตามแบบของขาราชการพลเรือนเปนสําคัญ เพือ่ ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
ทะเบียนประวัติขา ราชการและพนักงานสวนทองถิ่นตอไป

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
สวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ฝายนิเทศติดตามประเมินผลและทะเบียนประวัติ
นายศุภลักษณ กลั่นประทุม
โทรฯ ทีท่ าํ งาน 02 241 9000 ตอ 3332 ,
โทรฯ มือถือ 08 9969 2532
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ทะเบียนประวัติขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น

บัตรทะเบียนประวัติขา ราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
เปนเอกสารสําคัญที่ขาราชการทุกคนตองมีและใชประโยชนไปตลอดชีวติ ของการรับราชการและ
หลังจากเกษียณอายุราชการ เปนเอกสารอางอิง และเปนบันทึกประวัติบุคคลของทางราชการในสวนที่จําเปน
และ มีความสําคัญ โดยจัดทําขึ้นตาม
1. ประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จังหวัด เรือ่ งหลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขอ 358,388 และ355 ตามลําดับ ไดกาํ หนดไววา “การจัดทําทะเบียนประวัตขิ องขาราชการ และ
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะ รูปแบบ และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธกี าร
บันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟมทะเบียนประวัติ ใหนาํ กฎหมายหรือมติคณะ
รัฐมนตรี ที่กาํ หนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน มาบังคับใชโดยอนุโลม”
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหมและแฟม
ประวัติขา ราชการ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง
คูมือการจัดทํา ก.พ.7 แบบใหม
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขา ราชการ พ.ศ. 2548
ขอ 4 วรรค 2 กําหนดไววา “สําหรับราชการสวนทองถิน่ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นซึ่ง
มิไดสังกัดฝายบริหาร อาจนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม”
ความสําคัญของบัตรประวัติ
1. ตอตัวเจาของประวัตทิ จี่ ะนํามาใชประโยชน เชน เมื่อรับราชการอยู ใชในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน การปรับปรุงตําแหนง การขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ และภายหลังจาก
เกษียณอายุราชการ ใชในการนับอายุราชการ นับวันทวีคูณ การคํานวนบําเหน็จบํานาญ เปนตน
2. และเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐ ในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคลากร การวางแผน
งานดานการงบประมาณและการคลัง เชน การบรรจุแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ การ
โอนยาย การวางแผนกําลังพล การวางแผนงบประมาณประจําป การสรรหาบุคลากรที่ความสามารถ
ในแตละสายอาชีพ ใหเพียงพอและเหมาะสมกับตําแหนง การจัดฝกอบรมเพิ่มความรูความสามารถ
บุคลากรในดานที่ขาดแคลน เปนตน
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แฟมทะเบียนประวัติ
เปนแฟมที่เก็บบัตรประวัติ และเอกสารที่อางอิง เกีย่ วของ หรือใชยนื ยันขอมูลในบัตรประวัติทงั้ หมด
ที่มีความสําคัญ ตองใชเอกสารของทางราชการประกอบ เชนสําเนาหลักฐานการศึกษา ใบเกิด ทะเบียนบาน
หนังสือสั่งการตาง ๆ เปนตน
บัตรประวัติมกี ารบันทึกขอมูลสําคัญ 2 สวน
1. ขอมูลสวนตัว ชื่อสกุล ว/ด/ป เกิด คูส มรส บิดามารดา ประวัตกิ ารศึกษา การฝกอบรม การดูงาน
สถานที่เกิด สถานที่อยู ภาพถาย ลายมือชือ่ ใตภาพถาย
2. ขอมูลการปฏิบัติราชการ หนวยงานที่สงั กัด ตําแหนง เลขที่ตาํ แหนง บันทึกการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ความผิดทางวินัย อัตราเงินเดือน บัตรประวัติ ของ อบจ. มีสีขาว (เหมือนแบบ ก.พ.7) บัตรประวัติ ของ
อบต. มีสีเขียว และของเทศบาล มีสีเหลือง ทุกแบบเปนกระดาษแข็ง หนา 310 แกรม เพื่อความคงทน
การจัดทําบัตรประวัติ
- ใหสวนราชการผูสั่งบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนผูจ ัดทําทะเบียนประวัติ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คูมือการจัดทํา ก.พ.7 แบบใหม
- ตองจัดทําบัตรประวัตใิ หแลวเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันที่มีคําสัง่ บรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการ และ
ตองจัดทําตามจํานวน ดังนี้
- อบต.และเทศบาล จัดทํา 3 ชุด ทุกชุดตองเหมือนกันทั้งหมด (ทั้ง 3 ชุด ที่จัดทําเปนตนฉบับทั้งหมด
ไมใชสําเนา) ชุดแรกเก็บไวทหี่ นวยงานตนสังกัด ชุดที่ 2 สงใหทอ งถิน่ จังหวัด ชุดที่ 3 สงให สถ.
(สํานักงานเลขานุการ ก.ท. , ก.อบต.)
- อบจ. จัดทําจํานวน 2 ชุด ชุดแรกเก็บไวทตี่ น สังกัด ชุดที่ 2 สงให สถ. (สํานักงานเลขานุการ ก.จ.)
การบันทึกรายการในบัตรประวัติ มี 2 สวน
1. สวนที่ 1 เจาของประวัตเิ ปนผูเขียนบันทึก ประกอบดวย ตําแหนงชื่อ – สกุล ว/ด/ป เกิด วัน
เกษียณอายุ สถานที่เกิด ทีอ่ ยูถาวร ชื่อคูสมรส ชื่อบิดามารดา ประวัตกิ ารศึกษา การฝกและการอบรม
2. สวนที่ 2 พนักงานประวัตเิ ปนผูเขียนบันทึก(ปลัด อบจ. ปลัด อบต. และปลัดเทศบาล) ประกอบดวย
ชื่อหนวยงานตนสังกัด อําเภอ จังหวัด ตําแหนง เลขทีต่ าํ แหนง วันเริม่ รับราชการ บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ความผิดทางวินัย ตําแหนงและอัตราเงินเดือน
การบันทึกขอมูลลงในบัตรประวัติ
ขอมูลที่บนั ทึกจะตองมีความสําคัญ เพราะจะเปนเอกสารอางอิงของทางราชการตอไปใน
อนาคต จึงมีความสําคัญมาก ดังนั้น ตองบันทึกไปตามความเปนจริง ตามหลักฐานที่มอี ยูจริง
ตองเขียนบันทึก ดวยปากกาสีดาํ หรือน้ําเงิน ลายมือตัวบรรจง ชัดเจนและอานงาย
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ตัวอยางที่ 1

บัตรประวัตพ
ิ นักงาน
หมายเหตุ ใหใสที่ตั้ง อําเภอ……… จังหวัด…….… เพิ่มเติมไวที่มอํมุ าขวาด
านบน(ในบั
มีการระบุ
เภอ…เมื
อง….จังตหวัรจริ
ด..รงไม
อยเอ็
ด… ไว)
ภายถ
ายวนตํ
มีขานาด
2 นิ้ว ถา.ยมาแล
เกิน 6 งเดื..ตํอานแหน
เปลี
่ยนใหม
7 ป .(เจ
าของบั
ตรบั
นทึก)
องคก- ารบริ
หารส
บล…หนองไผ
สํานัก/สววไม
น.การคลั
ง.จนท.จั
ดเก็ทุบกรายได
.เลขที
่ตาํ แหน
ง..04-0311-004
- ใตภาพถาย ลงลายมือชื่อเจาของประวัตกิ าํ กับไว
- ใหเพิ่มเติมเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักไวใตลายมือชื่อเจาของประวัติดว ย ซึ่งในบัตรจริงไมมี
การระบุไว (เจาของบัตรบันทึก)
ตัวอยางที่ 2

ติดรูปถาย
ขนาด 2 นิ้ว

ถาย พ.ศ………….………
………………………….
ลายมือชื่อเจาของประวัติ

1-1234-12345-12-1
1. คํานําหนาชื่อ ฐานันดร ยศ ชื่อ สกุล ในปจจุบัน ที่ดํารงอยู (เจาของบัตรบันทึก)
2. วัน เดือน ปเกิด (เจาของบัตรบันทึก) มีความสําคัญมากเพราะจะเปนวันที่ใชกาํ หนดการเกษียณ
อายุราชการเพื่อคํานวนการคิดบําเหน็จบํานาญตอไป ใหเขียนคําเต็ม หามยอ และตองตรงกับ
ทะเบียนบาน ใบเกิด บัตรประจําตัวประชาชน เชน 1 มกราคม 2530(ใหใช ป พ.ศ.) ในหัวขอนี้
พนักงานประวัติตอ งตรวจทานโดยรอบครอบ ใหถกู ตองและตรงกันในทุกๆ ฉบับ
3. เกิดที่อําเภอ ……..จังหวัด…….ตามใบเกิด (เจาของบัตรบันทึก)
4. ทีอ่ ยูถาวร….เลขที่ ..หมูท…
ี่ ตําบล…อําเภอ…จังหวัด….(เจาของบัตรบันทึก)
5. เริ่มรับราชการเมื่อ…..(พนักงานประวัตบิ ันทึก) ว/ด/ป ใหเขียนคําเต็ม หามยอ (ใหใชป พ.ศ.)…
คือวันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงๆ อาจเปนวันเดียวกันกับวันสัง่ บรรจุกไ็ ด หรือหลังจากวันนั้นก็ได เพราะอาจ
มีบางกรณี ผูไดรับการบรรจุมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายหลังวันที่ไดรับการบรรจุก็มี จึงใหบนั ทึกวัน
เริ่มปฏิบัติงานจริง
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ยกเวนการบรรจุผสู อบแขงขันได จะตองเริ่มปฏิบัติราชการในวันเดียวกันกับวันที่สงั่ บรรจุ ทัง้ นี้ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 กําหนดวา เมื่อทางราชการ
กําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งแลว ผูสอบแขงขันไดตอ งเขาปฏิบัติหนาทีร่ าชการทันที ถาไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ตามเวลาที่กาํ หนดก็จะตองถูกยกเลิกการขึน้ บัญชี
กรณีผูยา ยโอนมาจากขาราชการทหาร จะถือวาไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
เมื่อใดนั้น โดย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.2521 กําหนดวา“ขาราชการทหาร”หมายความวา
ทหารประจําการและขาราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร มิไดรวมถึงนักเรียน
ทีเ่ ขาศึกษาในโรงเรียนของทางราชการทหาร จึงถือไดวา ไดรับการบรรจุเปนขาราชการทหารภายหลัง
จากทีไ่ ดสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบกแลว ขณะเปนนักเรียนนายสิบแมจะไดขนึ้ เปน
ทหารกองประจําการแลวก็ตาม ก็มสี ภาพเปนเพียงทหารกองประจําการ มิไดถอื วาเปนขาราชการทหาร
แตอยางใด ตามหนังสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ กห 0201/2175 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2546 เรื่อง การการนับวันบรรจุเขารับราชการเปนทหาร
6. วันเกษียณอายุ (เจาของบัตรบันทึก) ใหเขียนคําเต็ม หามยอ ในหัวขอนี้ใชคาํ ที่ไมชัดเจนทําใหมกี ารตี
ความและบันทึกหลากหลายมาก มักมีการเขาใจผิดวาเปนวันเกษียณราชการ แต ก.พ.ใหความเห็นวา
คือวันที่มีอายุครบ 60 ป ทีถ่ กู ตอง ใหบันทึกวันที่เจาของบัตรประวัตมิ อี ายุครบ 60 ปบริบรู ณ คือ วัน
กอนวันเกิด 1 วัน และปเกิดบวก 60 เชน เกิดวันที่ 12 มกราคม 2509 จะตองกรอกวา 11 มกราคม
2569 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คูมือการจัดทํา
ก.พ.7 แบบใหม
7. ชื่อคูสมรส ชื่อและนามสกุล ตามทะเบียนสมรส สถานที่ประกอบอาชีพ ระบุหนวยงาน สถานที่ตั้ง
(เจาของบัตรบันทึก)
8. ชื่อบิดา-มารดา ทีอ่ ยูปจจุบัน ดูตามใบเกิด และทะเบียนบาน (เจาของบัตรบันทึก)
ตัวอยางที่ 3
1.ชื่อ พ.ต.ท. ดร...รักชาติ ไทยเจริญ
2.วัน เดือน ปเกิด.. 25 มกราคม 2508
5.เริ่มรับราชการเมื่อ1กุมภาพันธ 2530 6. วันเกษียณอายุ..24 มกราคม 2568
7.ชือ่ คูสมรส ………นางสุดโสภา ไทยเจริญ……
สถานที่ประกอบอาชีพ.โรงพยาบาล จ.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก..

3.เกิดที่อําเภอ…นางรอง……
4.ทีอ่ ยูถาวร.. 3/2 ม.6 ต.ในเมือง
จังหวัด………นครนายก
อ.เมือง..จ.นครนายก
8.ชือ่ บิดา-มารดา ……นายศักดิ์-นางศรี ไทยเจริญ……
ทีอ่ ยูปจ จุบัน……3/1 ม.6 ต.ในเมือง อ..เมืองฯ จ.นครนายก...
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9. ประวัติการศึกษา (พนักงานประวัติบันทึก)
9.1 สถานศึกษา ชื่ออยางเปนทางการควรบันทึกตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด
9.2 วุฒิทไี่ ดรับ -ใหระบุสาขาหรือวิชาเอกที่เรียนดวย เพราะจะมีประโยชนในการบริหารงานบุคคลและ
ตองเปนวุฒกิ ารศึกษาที่ ก.พ.ใหการรับรองแลวเทานั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
0706/2/ว 7 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2531 เรื่องการนําวุฒทิ ขี่ า ราชการไดรับเพิ่มขึ้นระหวางรับราชการ
บันทึกลงในทะเบียนประวัติ
9.3 ตัง้ แต – ถึง (เดือน - ป) เดือน- ป พ.ศ.ทีเ่ ริ่มเขารับการศึกษา – เดือน-ป พ.ศ. ทีจ่ บการศึกษา
ตัวอยางที่ 4
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน
โรงเรียนอํานวยศิลป
ม.ธรรมศาสตร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)

9.ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒิทไี่ ดรับ
ระบุสาขาวิชาเอก(ถามี)
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 6
รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ตัง้ แต – ถึง
(เดือน – ป)
พ.ค.2510-ก.พ.2516
พ.ค.2516-มี.ค.2522
มิ.ย.2522-มี.ค.2536
พ.ค.2536-ก.พ.2537

10. ประวัติการดูงานหรือฝกอบรม (พนักงานประวัติบันทึก)
10.1 สถานที่ ชื่อ สถาบัน หนวยงาน
10.2 วุฒิทไี่ ดรับ ชือ่ หลักสูตรหรือวิชา
10.3 ตัง้ แต – ถึง (เดือน - ป) เดือน/ป ทีเ่ ริ่มเขารับการดูงาน/ฝกอบรม– ทีจ่ บหลักสูตร(ใหใช ป พ.ศ.)
ตัวอยางที่ 5
สถานที่ดงู านหรือฝกอบรม
โรงเรียนการปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียนปลัดอําเภอ
โรงเรียนนายอําเภอ

10.ประวัตกิ ารดูงานหรือฝกอบรม
วุฒิทไี่ ดรับ
การปกครองสวนทองถิ่น
ปลัดอําเภอ(เจาพนักงานปกครอง)
นายอําเภอ

ตัง้ แต – ถึง
(เดือน – ป)
มิ.ย.2539-ส.ค.2539
ม.ค.2540-มี.ค.2540
มี.ค.2541-ก.ย.2541
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11. บันทึกการเปลี่ยนแปลง (พนักงานประวัติบันทึก)
เปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๆ ของเจาของประวัติ เชน การแกไข วัน เดือน ปเกิด เปลี่ยน
สายงานขามสายงาน การเปลี่ยน ตําแหนง เปนตน ตองลงเลขคําสั่งและวันที่ ทีอ่ นุมัติตามคําสั่งดวย และ
ลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติผแู กไขกํากับดวยทุกครั้ง
ตัวอยางที่ 6
11.บันทึกการเปลี่ยนแปลง
สอบเปลี่ยนสายงานจากตําแหนง จนท.จัดเก็บรายได และบรรจุและแตงตั้งใน
ตําแหนงนิตกิ รตามคําสั่ง ทน.ขอนแกน ที่ ขก 0313.8/ว 28 ลว. 23 ม.ค.48

พนักงานประวัติ

℘ℑζ
(นายรัก ชาติเจริญ) ปลัด ทน.
ขอนแกน ลว. 1 ก.พ.2548

12. ความผิดทางวินยั (พนักงานประวัติบันทึก)
12.1 วัน เดือน ป ทีม่ ีคําสั่งลงโทษ (ใหใช ป พ.ศ.)
12.2 เรื่อง ความผิดที่ทาํ ใหถกู ลงโทษ
12.3 คําสั่ง..(ของหนวยงานที่ลงโทษ)..ที…
่ ……../……….ลงวันที…
่ ………………………….
ตัวอยางที่ 7
วัน เดือน ป
1 ม.ค.2539

12.ความผิดทางวินัย
เรื่อง
โทษ
ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบ ภาคทัณฑ
แผนของทางราชการ

คําสั่ง
ทม.ราชบุรี ที่ รบ 0789/456
ลว. 28 ม.ค.2539

℘ℑζ
(นายรัก ชาติเจริญ) ปลัด ทน.
ขอนแกน ลว. 12 ม.ค.2539
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13. ตําแหนงและอัตราเงินเดือน (พนักงานประวัติบันทึก)
13.1 วัน เดือน ป ทีอ่ นุมัติดูตามคําสั่ง (ใหใช ป พ.ศ.)
13.2 ตําแหนง ขื่อตําแหนง ดูตามคําสั่ง
13.3 อัตราเงินเดือน ระดับ ขัน้ ดูตามคําสั่ง
13.4 คําสั่ง..(ของหนวยงานที่สั่ง)..ที…
่ ……../……….ลงวันที…
่ ………………………….
13.5 ตองลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติดว ย

ตัวอยางที่ 8
วัน เดือน ป
10 มี.ค.49

ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
ทน.ขอนแกน
06-0211-003

13.ตําแหนงและอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน
คําสั่ง
ระดับ
ขั้น
1

5,530

บรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาลตามคําสั่ง
ทน.ขอนแกน ที่ ขก 0313.8/
ว 298 ลว. 13 มี.ค.41

พนักงานประวัติ
℘ℑζ
(นายรัก ชาติเจริญ)
ปลัด ทน.ขอนแกน
20 มี.ค.41

เมื่อกรอกขอมูลใน บัตรประวัตเิ รียบรอยแลว ใหพนักงานประวัติตรวจทานรายละเอียดให ถูกตอง
ชัดเจนตรงกันทุกฉบับอีกครั้ง กอนจะนําสง สํานักงานเลขานุการ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ตอไป
ขอควรระวังในการเขียนบัตรประวัติ
- กอนเริ่มทํางานวันแรก ใหทาํ บัตรประวัติกอ นเลยอยาปลอยใหเนิน่ นานจะมีปญ
 หาภายหลัง
- การเขียนตองบรรจง ชัดเจน สวยงามและอานงาย
- วัน เดือนป ใหเขียนเต็ม อยายอ และใหใช ป พ.ศ. เทานั้น
- วัน /เดือน/ป เกิด พนักงานประวัตติ องตรวจทานใหถกู ตองกอนลงนาม
- ประวัตกิ ารศึกษา ตองเปนวุฒกิ ารศึกษาที่ ก.พ.รับรองแลวเทานั้น
- บัตรประวัติทั้ง 3 ฉบับ ที่จัดทําขึ้น ถือวา เปนตนฉบับทัง้ หมด ไมใชสาํ เนา
- รูปถาย ใหเปลี่ยนใหมทกุ 7 ป (ขนาด 2 นิ้ว)
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การแกไขบัตรประวัติ
มี 2 กรณี คือการแกไขทั่วไป และการแกไข วัน เดือน ปเกิด
ในการแกไขขอความในบัตรประวัติ หาม ขูด ลบดวยยางลบหรือปายดวยยาลบหมึก ให
ใชวิธีขดี ฆาขอความแลวเขียนใหมดว ยปากกา และตองลงนามกํากับโดยผูทแี่ กไขและหัวหนาสวนราชการ
ผูล งนามรับรอบในบัตรประวัติ ทุกครัง้ ที่มกี ารแกไข ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่
15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหมและแฟมประวัติขาราชการ
- การแกไขโดยทั่วไป ตองมีเอกสารอางอิงที่เชื่อถือได มาประกอบคํารองขอแกไข ใหเสนอไป
ตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา และใหนายก อบจ.,อบต.,เทศบาล อนุมัติ พนักงานประวัติ จึงแกไขลงบันทึกใน
บัตรประวัตไิ ด แลวใหเจาของประวัตแิ ละผูบ ริหารทองถิน่ ลงนามกํากับ ในสวนที่แกไขเพิ่มเติม
- การแกไข วัน เดือน ปเกิด มีความสําคัญมากเพราะเกี่ยวเนื่องกับวันเกษียณราชการ การแกไข
จะขึ้นกับกฎหมายและระเบียบในการเกษียณราชการและเรื่องบําเหน็จบํานาญ จึงยากกวากรณีทวั่ ไป ตองมี
เอกสารอางอิงของทางราชการที่เชื่อถือได เชน ใบเกิด ทะเบียนบานที่ถกู ตอง ชัดเจน ไมมีรอยขูดลบหรือมี
ตําหนิมีการแกไขที่ไมถกู ตอง มาประกอบคํารองขอแกไข เสนอไปตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา และเมื่อไดรับ
อนุมัติจากเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ คือผูวาราชการจังหวัด (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขา ราชการ พ.ศ. 2548 ขอ 4 วรรค 2 และ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ม. 22 ) แลว พนักงานประวัติ จึงแกไขลงบันทึกในบัตรประวัตไิ ด แลวให
เจาของประวัตแิ ละผูบริหารทองถิน่ ลงนามกํากับ ในสวนที่แกไขเพิม่ เติม
การจัดทําแฟมประวัตสิ วนบุคคล
เนื่องจากเอกสารทะเบียนประวัติมีความจําเปนตออาชีพขาราชการดังที่กลาวมาแลว แตเอกสาร
ดังกลาวเปนของทางราชการไมสามารถครอบครองเปนของตนเองได และจากประสพการณในการรับราชการ
ของผูบรรยาย พบวามีขา ราชการจํานวนมากที่ประสบปญหาเมื่อเกษียณอายุราชการแลว มีความจําเปนตอง
ใชเอกสารทีเ่ ก็บไวในแฟมทะเบียนประวัตแิ ตพบวาเอกสารสูญหาย อาจเปนดวยการโยกยายหลายครั้ง การรับ
ราชการยาวนานกวา20-30 ป เกิดการชํารุดเสียหาย หรือเกิดไฟไหมทเี่ ก็บเอกสาร และการทีจ่ ะคนหาตาม
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดหรือที่กรมฯ อาจไดเอกสารหลักฐานไมครบหรือหาไมเจอ เนื่องจากปริมาณเอกสารมี
มากมาย เปนตน ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกไขปญหาเหลานี้ ขอแนะนําของผูบรรยายใหขา ราชการทุกทาน
จัดตั้งแฟมสวนบุคคลของตนเองขึ้น ใชเก็บสําเนาเอกสารทุกอยางที่มคี วามสําคัญกับตัวเอง เชน
สําเนาบัตรประวัติ สําเนาหนังสือสัง่ บรรจุ สั่งเลื่อนขั้น โยกยาย สําเนาราชกิจจาฯ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกฎอัยการศึก
เพื่อนับวันรับราชการทวีคูณ เปนตน เมื่อโยกยายไปทํางานที่อนื่ ก็สามารถนําติดตัวไปได เพราะเปนเอกสารสวน
บุคคล เปนแฟมเอกสารสวนตัวที่ใชสํารองไดหาเกิดปญหาดังที่กลาวมา
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แนวทางปฏิบัติกรณีบัตรประวัติขาราชการ/พนักงาน อปท. ชํารุดสูญหาย
การดําเนินการบัตรประวัติชํารุดสูญหาย แบงเปน 2 กรณี
1. บัตรประวัตชิ ํารุดเสียหายบางสวน
2. บัตรประวัตสิ ญ
ู หายทั้งฉบับ
1. บัตรประวัติชาํ รุดเสียหายบางสวน
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบในสวนที่ชํารุดเสียหายแลว ทําบันทึกรายงานความเสียหายใหผบู ริหาร
ทองถิน่ ทราบ แลวดําเนินการ ดังนี้
1.1 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสําเนาเอกสารหรือภาพถายเอกสารซึ่งอาจมีอยูกับ
เจาของประวัตหิ รือหนวยงานที่เคยใชสําเนาบัตรประวัตใิ นการดําเนินการ เชน การสมัครสอบเลื่อนระดับ การ
ขอรับเครื่องราชฯ เปนตน เมือ่ รวบรวมหลักฐานที่มีอยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบขอมูลที่
รวบรวมมา ไปยังสํานักงานทองถิน่ จังหวัดและ สถ. เมือ่ ไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวม
หลักฐานที่เชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิน่ พิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนที่ชํารุดเสียหายตอไป
1.2 เมื่อไมสามารถคนหาสําเนา เอกสาร หรือภาพถายบัตรประวัตใิ ดๆ ไดแลว ให
พนักงานประวัติ ทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัตใิ นสวนที่ชํารุดจากบัตรประวัติชุดที่นาํ สงไปเก็บรักษาไว ณ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด เมือ่ รวบรวมหลักฐานที่มีอยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบขอมูลที่
รวบรวมได ไปยัง สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได ทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารทองถิน่ พิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนที่ชํารุดเสียหายได
1.3 เมื่อสํานักงานทองถิน่ จังหวัดไมมีบัตรประวัติที่ชาํ รุดและไมสามารถหาไดจากที่อนื่
ใดตามขอ 1.1 และ 1.2 แลว ใหขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัตใิ นสวนที่ชาํ รุดจากบัตร
ประวัติชุดทีน่ าํ สงไปเก็บรักษาไวที่ สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานทีเ่ ชื่อถือ
ได ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิน่ พิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนที่ชํารุดเสียหายได
กรณี บัตรประวัติชํารุดเสียหายบางสวน เมื่อผูบ ริหารทองถิน่ อนุมตั ิการใหบนั ทึกบัตรประวัติ
สวนที่เสียหายขึ้นใหมแลว ใหพนักงานประวัติทาํ การบันทึกสวนที่เสียหายลงในบัตรประวัติ แลวใหเจาของ
ประวัตแิ ละผูบริหารทองถิน่ ลงนามกํากับ ในสวนที่เพิ่มเติมขึ้นใหม
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2. บัตรประวัติสูญหายทัง้ ฉบับ
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบบัตรประวัติทสี่ ูญหายแลว ทําบันทึกรายงานใหผบู ริหารทองถิน่ ทราบ
แลวดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหดาํ เนินการแจงความตอเจาพนักงานตามกฎหมาย โดยแสดงถึงสาเหตุและ
พฤติการณทเี่ อกสารสูญหาย โดยใหมีรายงานประจําวันรับแจงความของพนักงานสอบสวนเปนหลักฐาน
ประกอบในการดําเนินการตอไป
2.2 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสําเนาเอกสารหรือภาพถายเอกสารซึ่งอาจมีอยูกับ
เจาของประวัตหิ รือหนวยงานที่เคยใชสําเนาบัตรประวัตใิ นการดําเนินการ เชน การสมัครสอบเลื่อนระดับ การขอ
เครื่องราชฯ เปนตน เมื่อรวบรวมหลักฐานที่มอี ยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบขอมูลที่รวบรวม
นั้น ไปยัง สํานักงานทองถิน่ จังหวัดและ สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่
เชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบ ริหารทองถิน่ พิจารณา อนุมัติจัดทําบัตรประวัติขนึ้ ใหม
2.3 เมื่อไมสามารถคนหาสําเนา เอกสาร หรือภาพถายบัตรประวัตใิ ดๆ ไดแลว ให
พนักงานประวัติทาํ บันทึกขอคัดลอกบัตรประวัตจิ ากบัตรประวัติชุดทีน่ าํ สงไปเก็บรักษาไว ณ สํานักงานทองถิน่
จังหวัด ใหพนักงานประวัติรวบรวมหลักฐานที่มีอยูบันทึกขอตรวจสอบขอมูล ไปยัง สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบ
แลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบ ริหารทองถิน่ พิจารณา อนุมัติจัดทําบัตร
ประวัติขนึ้ ใหม
2.4 เมื่อสํานักงานทองถิน่ จังหวัดไมมีบัตรประวัติที่สญ
ู หายและไมสามารถหาไดจากที่อนื่
ใดตามขอ 1.1 และ 1.2 แลว ใหขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัตจิ ากชุดทีน่ าํ สงไปเก็บ
รักษาไวที่ สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานที่เชื่อถือได ทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารทองถิน่ พิจารณาอนุมัติจัดทําบัตรประวัติขนึ้ ใหม
กรณี บัตรประวัติสญ
ู หายทัง้ ฉบับ เมื่อผูบริหารทองถิ่น อนุมัติการจัดทําบัตรประวัติขนึ้ ใหม
ใหพนักงานประวัติจัดทําบัตรประวัติขนึ้ ใหม 3 ชุด (ถือเปนตนฉบับ) โดยมีใจความถูกตองตรงกันทัง้ 3 ชุด ให
เจาของประวัตแิ ละผูบริหารทองถิน่ ลงนามกํากับทุกชุด โดย อปท. เก็บรักษาไว 1 ชุด ทีเ่ หลือสงไปเก็บที่
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 1 ชุด และ สถ. 1 ชุด (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0706/2/4002 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2533 เรื่อง แนวทางในการจัดทํา ก.พ.7)
หลักการ
1. หาสําเนาจากสําเนาที่มีอยูในสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. หาสําเนาจากชุดที่เก็บไวที่สาํ นักงานทองถิน่ จังหวัด
3. หาสําเนาจากชุดที่เก็บไวที่ สถ.
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