
 

 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 

ทะเบยีนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม  



คาํนํา 

 

แบบทะเบียนประวติัของขา้ราชการและพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน  ไดเ้ริม   จัดทาํตงัแต่มีการ

จัดตงัรูปแบบการปกครองส่วนท้องถินและเริมบรรจุบุคคลเขา้ทํางานในองค์กรส่วนท้องถิน  โดยกาํหนดให้ใช้

รูปแบบและระเบียบตามแบบของขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม  ตลอดเวลาทีผ่านมามีการบรรจุขา้ราชการและ

พนกังาน เขา้ทาํงานในส่วนทอ้งถินเป็นจาํนวนมาก ทาํใหมี้บตัรประวติัประจาํตวับุคลากร มีจาํนวนมากไปดว้ย  

ซึงในการกรอกบัตรประวติัดังกล่าวเป็นการกรอกตามความรู้ความเข้าใจทีมีอยู่ของเจ้าหน้าทีที

รับผิดชอบ ทาํให้แต่ละทอ้งถินมีความแตกต่างกนัไปตามความเขา้ใจของแต่ละคน เนืองจากยงัไม่เคยมีการจัดทาํ

แนวทางปฏิบติังานทะเบียนประวติัขา้ราชการและพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมาก่อน  จึงทาํใหบ้ตัรประวติั

ดงักล่าว เกิดความผดิพลาดและแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิน   

ดังนัน เพือให้การจัดทําทะเบียนประวติัของขา้ราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

เป็นไปโดยถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั สาํนกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน  จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการปฏิบติังานทะเบียนประวติัขา้ราชการและพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ขึน โดยอาศยัแนวทางตามแบบของขา้ราชการพลเรือนเป็นสําคญั เพือใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํทะเบียนประวติั

ขา้ราชการและพนกังานส่วนทอ้งถินต่อไป 

 

 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิมเติมไดที้ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 

ฝ่ายนเิทศตดิตามประเมนิผลและทะเบียนประวตั ิ 

นายศภุลกัษณ์ กลนัประทมุ   

โทรฯ ทีทํางาน 02 241 9000 ต่อ 3332 , 

โทรฯ มือถือ 08 9969 2532 

 

 

 



ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน 

 

 
 

บัตรทะเบยีนประวตัิข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิน   

เป็นเอกสารสาํคญัทีขา้ราชการทุกคนตอ้งมีและใชป้ระโยชน์ไปตลอดชีวติของการรับราชการและหลงัจาก

เกษียณอายรุาชการ  เป็นเอกสารอา้งอิง และเป็นบนัทึกประวติับุคคลของทางราชการในส่วนทีจาํเป็นและ มี

ความสาํคญั   โดยจดัทาํขึนตาม 

1. ประกาศ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จงัหวดั  เรืองหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัการบริหารงานบุคคล    

            ขอ้ ,  และ  ตามลาํดบั ไดก้าํหนดไวว่้า  “การจดัทาํทะเบียนประวติัของขา้ราชการ และ 

            พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ลกัษณะ รูปแบบ และวิธีปฏิบติัเกียวกบัทะเบียนประวติั วิธีการ 

            บนัทึกรายการในทะเบียนประวติั และการจดัทาํแฟ้มทะเบียนประวติั  ใหน้าํกฎหมายหรือมติคณะ 

            รัฐมนตรี ทีกาํหนดไวส้ําหรับขา้ราชการพลเรือน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม”  

2. หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที สร  /ว  ลงวนัที  กนัยายน  เรือง  ก.พ.  แบบใหม่และแฟ้มประวติั

ขา้ราชการ และหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที สร /ว  ลงวนัที  พฤศจิกายน  เรือง   คู่มือการจดัทาํ 

ก.พ.  แบบใหม่  

3. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวติัขา้ราชการ พ.ศ.  ขอ้  

วรรค  กาํหนดไวว้า่ “สาํหรับราชการส่วนทอ้งถิน องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอืนซึง มิได้

สงักดัฝ่ายบริหาร อาจนาํระเบียบนีไปใชไ้ดโ้ดยอนุโลม” 
 

ความสําคญัของบตัรประวัต ิ

1. ต่อตวัเจ้าของประวตัทีิจะนาํมาใชป้ระโยชน ์เช่น เมือรับราชการอยู่ ใชใ้นการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน การ

ปรับปรุงตาํแหน่ง  การขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ และภายหลงัจากเกษียณอายรุาชการ ใชใ้นการ

นบัอายุราชการ นบัวนัทวีคูณ การคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ เป็นตน้  

2. และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารงานบุคคล การพฒันาบุคคลากร การวางแผนงานดา้น

การงบประมาณและการคลงั เช่น การบรรจุแต่งตงั การพิจารณาความดีความชอบ การโอนยา้ย การวางแผน

กาํลงัพล การวางแผนงบประมาณประจาํปี  การสรรหาบุคลากรทีความสามารถในแต่ละสายอาชีพ ใหเ้พียงพอ

และเหมาะสมกบัตาํแหน่ง การจดัฝึกอบรมเพิมความรู้ความสามารถบุคลากรในดา้นทีขาดแคลน  เป็นตน้ 
 

 

 

 



แฟ้มทะเบียนประวตั ิ  

เป็นแฟ้มทีเกบ็บตัรประวติั และเอกสารทีอา้งอิง เกียวขอ้ง หรือใชย้ืนยนัขอ้มูลในบตัรประวติัทงัหมด    ทีมี

ความสาํคญั ตอ้งใชเ้อกสารของทางราชการประกอบ เช่นสาํเนาหลกัฐานการศึกษา ใบเกิด ทะเบียนบา้น หนังสือสัง

การต่าง ๆ เป็นตน้ 
 

บัตรประวตัิมกีารบันทึกข้อมูลสําคัญ 2 ส่วน 

1. ข้อมูลส่วนตวั ชือสกุล ว/ด/ป เกิด คู่สมรส บิดามารดา ประวติัการศึกษา การฝึกอบรม การดูงาน สถานทีเกิด 

สถานทีอยู ่ภาพถ่าย ลายมือชือใตภ้าพถ่าย 

2. ข้อมูลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานทีสังกดั ตาํแหน่ง เลขทีตาํแหน่ง บนัทึกการเปลียนแปลงต่างๆ  ความผิด

ทางวินยั อตัราเงินเดือน บตัรประวติั ของ อบจ. มีสีขาว (เหมือนแบบ ก.พ. ) บตัรประวติั ของ อบต. มีสีเขียว 

และของเทศบาล มีสีเหลือง ทุกแบบเป็นกระดาษแข็ง หนา  แกรม เพือความคงทน 

การจัดทําบัตรประวตัิ 

- ใหส่้วนราชการผูส้ังบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นผูจ้ดัทาํทะเบียนประวติั ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ.   

           ที สร /ว  ลงวนัท ี  พฤศจิกายน  เรือง คู่มือการจดัทํา ก.พ.  แบบใหม ่

- ตอ้งจดัทาํบตัรประวติัใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนั นบัจากวนัทีมีคาํสังบรรจุแต่งตงัให้เขา้รับราชการ และตอ้ง

จดัทาํตามจาํนวน ดงันี  

- อบต.และเทศบาล จดัทาํ 3 ชุด ทุกชุดตอ้งเหมือนกนัทงัหมด (ทงั 3 ชุด ทีจดัทาํเป็นตน้ฉบบัทงัหมด  ไมใ่ช่

สาํเนา)  ชุดแรกเกบ็ไวที้หน่วยงานตน้สังกดั ชุดท ี2 ส่งใหท้อ้งถินจงัหวดั ชุดที 3 ส่งให ้สถ. (สาํนกังาน

เลขานุการ  ก.ท. , ก.อบต.)  

- อบจ. จดัทาํจาํนวน 2 ชุด ชุดแรกเก็บไวที้ตน้สังกดั ชุดที  ส่งให ้สถ. (สาํนกังานเลขานุการ  ก.จ.)  
 

การบันทึกรายการในบัตรประวตั ิมี 2 ส่วน 

1. ส่วนที  เจ้าของประวตัเิป็นผู้เขียนบันทึก ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งชือ – สกุล ว/ด/ป เกิด วนัเกษียณอาย ุ

สถานทีเกิด ทีอยูถ่าวร ชือคู่สมรส ชือบิดามารดา ประวติัการศึกษา การฝึกและการอบรม 

2. ส่วนที  พนักงานประวตัเิป็นผู้เขียนบันทึก(ปลดั อบจ. ปลดั อบต. และปลดัเทศบาล) ประกอบดว้ย  ชือ

หน่วยงานตน้สงักดั อาํเภอ จงัหวดั ตาํแหน่ง เลขทีตาํแหน่ง วนัเริมรับราชการ บนัทึกการเปลียนแปลง 

ความผิดทางวินยั ตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน  
 

การบันทึกข้อมูลลงในบัตรประวตัิ 

ข้อมูลทีบันทึกจะต้องมีความสําคัญ เพราะจะเป็นเอกสารอ้างองิของทางราชการต่อไปในอนาคต จงึมี

ความสําคญัมาก ดงันัน ต้องบันทึกไปตามความเป็นจริง ตามหลกัฐานทีมอียู่จริง 



ตอ้งเขียนบนัทึก  ดว้ยปากกาสีดาํหรือนาํเงิน ลายมือตวับรรจง ชดัเจนและอ่านง่าย   

ตัวอย่างที  

      

 

หมายเหตุ ให้ใส่ทีตงั อําเภอ………  จงัหวดั…….…  เพิมเติมไวที้มุมขวาดา้นบน(ในบตัรจริงไม่มีการระบุไว)้ 

- ภายถ่าย มีขนาด  นิว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กิน  เดือน เปลยีนใหม่ ทุก  ปี (เจา้ของบตัรบนัทึก) 

- ใต้ภาพถ่าย  ลงลายมือชือเจา้ของประวติักาํกบัไว ้ 

- ให้เพมิเติมเลขประจาํตวัประชาชน  หลกัไวใ้ตล้ายมือชือเจา้ของประวติัดว้ย ซึงในบตัรจริงไม่มีการระบุไว ้

(เจา้ของบตัรบนัทึก) 

 

ตัวอย่างที  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

1. คาํนาํหนา้ชือ ฐานนัดร ยศ ชือ สกลุ ในปัจจุบนั ทีดาํรงอยู่ (เจา้ของบตัรบนัทึก) 

2. วนั เดือน ปีเกดิ (เจา้ของบตัรบนัทึก) มีความสําคญัมากเพราะจะเป็นวนัทีใชก้าํหนดการเกษียณ 

            อายุราชการเพือคาํนวนการคิดบาํเหน็จบาํนาญต่อไป  ให้เขียนคําเต็ม ห้ามย่อ และต้องตรงกบั  

          ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประจาํตวัประชาชน เช่น  มกราคม (ให้ใช ้ปี พ.ศ.) ในหวัขอ้นี  

             พนักงานประวัตต้ิองตรวจทานโดยรอบครอบ ใหถู้กตอ้งและตรงกนัในทุกๆ ฉบบั 

3. เกดิทีอําเภอ ……..จงัหวดั…….ตามใบเกิด (เจา้ของบตัรบนัทึก) 

4. ทีอยู่ถาวร….เลขที ..หมู่ที…ตาํบล…อาํเภอ…จงัหวดั….(เจา้ของบตัรบนัทึก) 

ถ่าย พ.ศ………….……… 

…………………………. 

ลายมือชือเจา้ของประวติั 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  นิว 

- - - -  

บัตรประวัติพนักงาน 
         

        อาํเภอ…โพธิทอง….จงัหวดั..อ่างทอง… 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล…อนิทประมูล .สาํนกั/ส่วน.ปลดั..ตาํแหน่ง.บุคลากร..เลขทตีาํแหน่ง.. 



5. เริมรับราชการเมือ…..(พนกังานประวติับนัทึก) ว/ด/ป ให้เขียนคาํเต็ม ห้ามย่อ (ใหใ้ชปี้ พ.ศ.)… 

            คือวนัทีเริมปฏิบติังานจริงๆ อาจเป็นวนัเดียวกนักบัวนัสังบรรจุก็ได ้หรือหลงัจากวนันนัก็ได ้เพราะอาจ       

            มีบางกรณี ผูไ้ดรั้บการบรรจุมารายงานตวัเขา้ปฏิบติังานภายหลงัวนัทีไดรั้บการบรรจุกมี็ จึงใหบ้นัทึกวนั 

            เริมปฏิบติังานจริง  

             

          ยกเว้นการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จะตอ้งเริมปฏิบติัราชการในวนัเดียวกนักบัวนัทีสังบรรจุ ทงันีตาม   

            หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที นร . /ว  ลงวนัที  กนัยายน  กาํหนดว่า เมือทางราชการ 

            กาํหนดเวลาทีจะบรรจุและแต่งตงัแลว้ ผูส้อบแข่งขนัไดต้อ้งเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการทนัที  ถา้ไม่อาจ 

            ปฏิบติัหนา้ทีตามเวลาทีกาํหนดก็จะตอ้งถูกยกเลิกการขึนบญัชี 

            กรณีผู้ย้ายโอนมาจากข้าราชการทหาร จะถือวา่ไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการทหาร  

            เมือใดนนั โดย พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการทหาร พ.ศ.  กาํหนดว่า“ข้าราชการทหาร”หมายความวา่ 

            ทหารประจาํการและขา้ราชการกลาโหมพลเรือนทีบรรจุในตาํแหน่งอตัราทหาร มิไดร้วมถึงนกัเรียน 

            ทีเขา้ศึกษาในโรงเรียนของทางราชการทหาร จึงถือไดว้า่ไดรั้บการบรรจุเป็นขา้ราชการทหารภายหลงั 

            จากทีไดส้าํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบกแลว้ ขณะเป็นนกัเรียนนายสิบแมจ้ะไดขึ้นเป็น 

            ทหารกองประจาํการแลว้ก็ตาม ก็มีสภาพเป็นเพียงทหารกองประจาํการ มิไดถื้อวา่เป็นขา้ราชการทหาร 

            แต่อยา่งใด ตามหนงัสือกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที กห /  ลงวนัที  กรกฎาคม  

             เรือง การการนบัวนับรรจุเขา้รับราชการเป็นทหาร 

    .   วนัเกษียณอาย ุ(เจา้ของบตัรบนัทึก) ใหเ้ขียนคาํเต็ม หา้มย่อ ในหวัขอ้นีใชค้าํทีไม่ชดัเจนทาํให้มีการตีความและ

บนัทึกหลากหลายมาก ส่วนใหญ่เขา้ใจผิดว่าเป็นวนัเกษียณราชการ แต่ ก.พ.ให้ความเห็นวา่ 

        * วนัเกษยีณอาย ุคือวนัทีมีอายคุรบ  ปี จึงใหบ้นัทึกวนัทีเจา้ของบตัรประวติัมีอายุครบ  ปีบริบูรณ ์คือ วนั

ก่อนวนัเกิด  วนั และปีเกิดบวก  เช่น เกิดวนัที  มกราคม  จะเกษียณอายุวนัที  มกราคม   

        * วนัเกษยีณราชการ ม.  แห่ง พ.ร.บ.บาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ(ฉบบัที ) (แกไ้ขเพิมเติม พ.ศ. ) 

“ขา้ราชการซึงมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้เป็นอนัพน้จากราชการ เมอืสินปีงบประมาณทีผูน้นัมีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ”์ เช่น เกิดวนัที  ธนัวาคม (เกิดในปีงบประมาณ )จะเกษียณราชการวนัที  ตุลาคม  ดงันัน 

จะเห็นได้ว่าในบัตรประวัตจิะไม่มวีนัเกษยีณราชการแต่อย่างใด 

     .  ชือคู่สมรส  ชือและนามสกุล ตามทะเบียนสมรส  สถานทีประกอบอาชีพ ระบุหน่วยงาน สถานทีตงั 

          (เจา้ของบตัรบนัทึก) 

     .  ชือบิดา-มารดา ทอียู่ปัจจุบัน ดูตามใบเกิด และทะเบียนบา้น (เจา้ของบตัรบนัทึก) 

 

 



 

ตัวอย่างที  

.ชือ พ.ต.ท. ดร...รักชาติ  ไทยเจริญ .วนั เดือน ปีเกิด..  มกราคม  .เกิดทีอาํเภอ…นางรอง…… 

จงัหวดั………นครนายก 

.ทีอยูถ่าวร.. /  ม.  ต.ในเมือง 

อ.เมือง..จ.นครนายก .เริมรับราชการเมือ กมุภาพนัธ์  . วนัเกษยีณอาย.ุ.  มกราคม  

.ชือคู่สมรส ………นางสุดโสภา  ไทยเจริญ…… 

   สถานทีประกอบอาชีพ.โรงพยาบาล จ.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก.. 

.ชือบิดา-มารดา ……นายศกัด-ินางศรี  ไทยเจริญ…… 

   ทีอยู่ปัจจุบนั……3/1 ม.  ต.ในเมือง อ..เมืองฯ จ.นครนายก... 

 

   

     .   ประวตักิารศึกษา (พนกังานประวติับนัทึก) 

            .   สถานศึกษา  ชืออยา่งเป็นทางการควรบันทึกตงัแต่ระดบัประถมศึกษาขึนไปจนถึงระดบัสูงสุด 

            .   วุฒิทีไดรั้บ -ใหร้ะบุสาขาหรือวิชาเอกทีเรียนดว้ย เพราะจะมีประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและ 

                   ต้องเป็นวุฒกิารศึกษาที ก.พ.ให้การรับรองแล้วเท่านัน  ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที นร  

                   / /ว  ลงวนัที  ธนัวาคม  เรืองการนาํวฒิุทีขา้ราชการไดรั้บเพิมขึนระหวา่งรับราชการ 

                   บนัทึกลงในทะเบียนประวติั 

            .   ตงัแต่ – ถึง (เดือน - ปี)   เดือน- ปี พ.ศ.ทีเริมเขา้รับการศึกษา – เดือน-ปี พ.ศ. ทีจบการศึกษา 

 

ตัวอย่างที  

.ประวติัการศึกษา 

สถานศึกษา วฒิุทีไดรั้บ 

ระบุสาขาวิชาเอก(ถา้มี) 

ตงัแต่ – ถึง 

(เดือน – ปี) 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

โรงเรียนอาํนวยศิลป์ 

ม.ธรรมศาสตร์ 

สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 

ประถมศึกษาปีที  

มธัยมศึกษาปีที  

รัฐศาสตร์บณัฑิต(การเมืองการปกครอง) 

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

พ.ค. -ก.พ.  

พ.ค. -มี.ค.  

มิ.ย. -มี.ค.  

พ.ค. -ก.พ.  

 

     . ประวตักิารดูงานหรือฝึกอบรม (พนกังานประวติับนัทึก)  

            .   สถานที ชือ สถาบนั หน่วยงาน 

            .   วุฒิทีไดรั้บ  ชือหลกัสูตรหรือวิชา 

            .   ตงัแต่ – ถึง (เดือน - ปี)  เดือน/ปี ทีเริมเขา้รับการดูงาน/ฝึกอบรม– ทีจบหลกัสูตร(ใหใ้ช ้ปี พ.ศ.) 

 

 



 

ตัวอย่างที  

.ประวติัการดูงานหรือฝึกอบรม 

สถานทีดูงานหรือฝึกอบรม วฒิุทีไดรั้บ 

 

ตงัแต่ – ถึง 

(เดือน – ปี) 

โรงเรียนการปกครองส่วนทอ้งถิน 

โรงเรียนปลดัอาํเภอ 

โรงเรียนนายอาํเภอ 

 

การปกครองส่วนทอ้งถิน 

ปลดัอาํเภอ(เจา้พนกังานปกครอง) 

นายอาํเภอ 

มิ.ย. -ส.ค.  

ม.ค. -มี.ค.  

มี.ค. -ก.ย.  

 

 

 

. บันทึกการเปลยีนแปลง  (พนกังานประวติับนัทึก) 

               เป็นการบนัทึกการเปลียนแปลงทีสาํคญั ๆ ของเจา้ของประวติั เช่น การแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด เปลียน 

      สายงานขา้มสายงาน การเปลียน ตาํแหน่ง เป็นตน้ ตอ้งลงเลขคาํสังและวนัที ทีอนุมติัตามคาํสังดว้ย และ 

      ลงลายมือชือของพนกังานประวติัผูแ้กไ้ขกาํกบัดว้ยทุกครัง 

 

ตัวอย่างที  

.บนัทึกการเปลียนแปลง พนกังานประวติั 

สอบเปลียนสายงานจากตาํแหน่ง จนท.จดัเก็บรายได ้และบรรจุและแต่งตงัใน

ตาํแหน่งนิติกรตามคาํสัง ทน.ขอนแก่น ที /   ลว.  ม.ค.  

 

 

 

(นายรัก ชาติเจริญ) ปลดั ทน.

ขอนแก่น ลว.  ก.พ.  

 

 

 

        . ความผดิทางวินัย (พนกังานประวติับนัทึก) 

             .   วนั เดือน ปี ทีมีคาํสังลงโทษ (ให้ใช ้ปี พ.ศ.) 

             .   เรือง  ความผิดทีทาํใหถู้กลงโทษ 

             .   คาํสงั..(ของหน่วยงานทีลงโทษ)..ที………../……….ลงวนัที……………………………. 



 

ตัวอย่างที  

.ความผิดทางวนิยั 

วนั เดือน ปี เรือง โทษ คาํสงั 

 ม.ค.  

 

 

 

ไม่ปฏิบติัตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ 

ภาคทณัฑ ์ ทม.ราชบุรี ที /    ลว. 

 ม.ค.  

 

(นายรัก ชาติเจริญ) ปลดั ทน.

ขอนแก่น ลว.  ม.ค.  

 

 

. ตําแหน่งและอตัราเงินเดือน (พนกังานประวติับนัทึก) 

            .   วนั เดือน ปี ทีอนุมติัดูตามคาํสงั (ให้ใช ้ปี พ.ศ.) 

            .   ตาํแหน่ง ขือตาํแหน่ง ดูตามคาํสัง 

            .   อตัราเงินเดือน  ระดบั  ขนั ดูตามคาํสัง 

            .   คาํสงั..(ของหน่วยงานทีสงั)..ที………../……….ลงวนัที……………………………. 

            .   ตอ้งลงลายมือชือของพนกังานประวติัดว้ย 

 

ตัวอย่างที  

.ตาํแหน่งและอตัราเงินเดือน 

วนั เดือน ปี ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน คาํสงั พนกังานประวติั 

ระดบั ขนั 

 มี.ค.  

 

 

 

 

เจา้หนา้ทีธุรการ             ทน.

ขอนแก่น 

- -  

 ,  บรรจุและแต่งตงัเป็น

พนกังานเทศบาลตามคาํสงั 

ทน.ขอนแก่น ที /   

ลว.  มี.ค.  

 

(นายรัก ชาติเจริญ) 

ปลดั ทน.ขอนแก่น    

 มี.ค.  

 

เมือกรอกข้อมูลใน บัตรประวตัเิรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานประวตัิตรวจทานรายละเอยีดให้ ถูกต้อง ชัดเจนตรงกันทุก

ฉบับอีกครัง  ก่อนจะนําส่ง สํานักงานเลขานุการ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. ต่อไป 

 



 

ข้อควรระวงัในการเขียนบัตรประวตัิ      

-       ก่อนเริมทาํงานวนัแรก ใหท้าํบตัรประวติัก่อนเลยอย่าปล่อยใหเ้นินนานจะมีปัญหาภายหลงั 

-       การเขียนตอ้งบรรจง ชดัเจน สวยงามและอ่านง่าย  

 -      วนั เดือนปี  ใหเ้ขียนเต็ม อย่าย่อ และให้ใช ้ ปี พ.ศ. เท่านนั 

-      วนั /เดือน/ปี เกิด พนักงานประวตัต้ิองตรวจทานให้ถูกต้องก่อนลงนาม 

-      ประวติัการศึกษา ตอ้งเป็นวฒิุการศึกษาที ก.พ.รับรองแลว้เท่านนั 

- บตัรประวติัทงั 3 ฉบบั ทีจดัทาํขึน ถือวา่ เป็นต้นฉบับทังหมด  ไม่ใช่สําเนา 

ขันตอนการปฏิบัตใินการขอเพิมเติมข้อมูลในบัตรประวัติ 

 .  เจา้ของบตัรฯ ยืนคาํร้องขอเพิมเติมขอ้มูลพร้อมหลกัฐานประกอบเสนอเรียนหัวหนา้หน่วยงาน คือ 

                  นายกฯ ผา่นตามลาํดบัขนัการบงัคบับญัชา (ปลดัฯ นายกฯ) 

 . หวัหนา้หน่วยงาน(นายกฯ) อนุมติัใหเ้พิมขอ้มูลตามทีขอ 

 . พนกังานประวติั(ปลดัฯ)บนัทึกขอ้มูลเพิมเติมในบตัรประวติัและลงนามกาํกบั 

 . เสนอนายกฯ เพือทราบดว้ย 

 

การแก้ไขบัตรประวตั ิ  

มี  กรณี คือ .การแก้ไขทัวไป และ .การแก้ไข วนั เดือน ปีเกดิ 

ในการแก้ไขข้อความในบัตรประวัต ิ หา้ม ขูด ลบดว้ยยางลบหรือป้ายดว้ยยาลบหมึก ให ้ใชว้ิธีขีดฆ่า

ขอ้ความแลว้เขียนใหมด่ว้ยปากกา และตอ้งลงนามกํากบัโดยผู้ทีแก้ไขและหัวหน้าส่วนราชการผู้ลงนามรับรอบใน

บัตรประวตัิ ทุกครังทีมกีารแก้ไข ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที สร  /ว  ลงวนัที  กนัยายน  เรือง ก.พ.  

แบบใหม่และแฟ้มประวติัขา้ราชการ 

 

           -   การแก้ไขโดยทัวไป  ตอ้งมีเอกสารอา้งอิงทีเชือถือได ้มาประกอบคาํร้องขอแกไ้ข ใหเ้สนอไปตามลาํดบัขนั

การบงัคบับญัชา และใหน้ายก อบจ.,อบต.,เทศบาล อนุมติั พนกังานประวติั จึงแกไ้ขลงบนัทึกในบตัรประวติัได ้แลว้

ใหเ้จา้ของประวติัและผูบ้ริหารทอ้งถินลงนามกาํกบั ในส่วนทีแกไ้ขเพิมเติม 

ขันตอนการปฏิบัตใินการแก้ไข 

 .  เจา้ของบตัรฯ ยืนคาํร้องขอแกไ้ขขอ้มูลพร้อมหลกัฐานประกอบเสนอเรียนหวัหนา้หน่วยงาน คือ 

                  นายกฯ ผา่นตามลาํดบัขนัการบงัคบับญัชา (ปลดัฯ นายกฯ) 

 . หวัหนา้หน่วยงาน(นายกฯ) อนุมติัตามทีขอ 

 . พนกังานประวติั(ปลดัฯ)แกไ้ขโดยขีดฆ่าขอ้ความและเขียนใหม่ในบตัรประวติัและลงนามกาํกบั 



 . เจา้ของบตัรลงนามกาํกบัและเสนอนายกฯ ลงนามกาํกบัดว้ย 

           -   การแก้ไข วนั เดือน ปีเกดิ  มีความสาํคญัมากเพราะเกียวเนืองกบัวนัเกษียณราชการ การแกไ้ข จะขึนกบั

กฎหมายและระเบียบในการเกษียณราชการและเรืองบาํเหน็จบาํนาญ จึงยากกวา่กรณีทวัไป ต้องมีเอกสารอ้างองิของ

ทางราชการทีเชือถือได้ เช่น ใบเกิด ทะเบียนบา้นทีถูกตอ้ง ชดัเจน ไม่มีรอยขูดลบหรือมีตาํหนิมีการแกไ้ขทีไม่ถูกตอ้ง 

มาประกอบคาํร้องขอแกไ้ข เสนอไปตามลาํดบัขนัการบงัคบับญัชา และเมือไดรั้บอนุมติัจากเจ้าหน้าทคีวบคมุ

เกษยีณอายุ คือผู้ว่าราชการจังหวดั (ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิด ในทะเบียน

ประวติัขา้ราชการ พ.ศ.  ขอ้  วรรค  และ พ.ร.บ.บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน พ.ศ.  ม.  ) 

แลว้ พนกังานประวติั จึงแกไ้ขลงบนัทึกในบตัรประวติัได ้แลว้ให้เจา้ของประวติัและผูบ้ริหารทอ้งถินลงนามกาํกบั 

ในส่วนทีแกไ้ขเพิมเติม 

ขันตอนการปฏิบัตใินการแก้ไข วัน เดือน ปีเกดิ 

 .  เจา้ของบตัรฯ ยืนคาํร้องขอแกไ้ขพร้อมหลกัฐานประกอบเสนอเรียนเจ้าหน้าทคีวบคุมเกษียณอายุ 

                  (ผวจ.) ผา่นตามลาํดบัขนัการบงัคบับญัชา (ปลดั ฯ นายกฯ จนถึง ผวจ.) 

 . เจ้าหน้าทีควบคมุเกษียณอายุ(ผวจ.) อนุมติัตามทีขอ 

 . พนกังานประวติั(ปลดัฯ)แกไ้ขโดยขีดฆ่าขอ้ความและเขียนใหม่ในบตัรประวติัและลงนามกาํกบั 

 . เจา้ของบตัรลงนามกาํกบัและเสนอนายกฯ ลงนามกาํกบัดว้ย 

 

แนวทางปฏิบตัิกรณีบตัรประวัติข้าราชการ/พนักงาน อปท. ชาํรุดสูญหาย 
 

 การดาํเนินการบตัรประวติัชาํรุดสูญหาย แบ่งเป็น 2 กรณี  

. บตัรประวติัชาํรุดเสียหายบางส่วน   

. บตัรประวติัสูญหายทงัฉบบั  

1. บัตรประวตัชํิารุดเสียหายบางส่วน 

พนกังานประวติั (ปลดั อปท.) ตรวจสอบในส่วนทีชาํรุดเสียหายแลว้  ทาํบนัทึกรายงานความเสียหายใหผู้บ้ริหาร

ทอ้งถินทราบ แลว้ดาํเนินการ ดงันี 

                                 .  พนกังานประวติั ตรวจสอบหาสาํเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารซึงอาจมีอยู่กบั  เจา้ของ

ประวติัหรือหน่วยงานทีเคยใชส้าํเนาบตัรประวติัในการดาํเนินการ เช่น การสมคัรสอบเลือนระดบั การขอรับเครือง

ราชฯ เป็นตน้ เมือรวบรวมหลกัฐานทีมีอยูไ่ดแ้ลว้ ใหพ้นกังานประวติั บนัทึกขอตรวจสอบขอ้มูลทีรวบรวมมา ไปยงั



สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดัและ สถ.  เมือไดรั้บหนงัสือตอบแลว้ให้พนกังานประวติั รวบรวมหลกัฐานทีเชือถือได ้ทาํ

บนัทึกเสนอผูบ้ริหารทอ้งถินพิจารณา อนุมติัคดัลอกเฉพาะในส่วนทีชาํรุดเสียหายต่อไป 

                                 .  เมอืไมส่ามารถคน้หาสาํเนา เอกสาร หรือภาพถ่ายบตัรประวตัิใดๆ ไดแ้ลว้ ให้พนกังาน

ประวติั ทาํบนัทึกขอคดัลอกบตัรประวติัในส่วนทีชาํรุดจากบตัรประวติัชุดทีนาํส่งไปเก็บรักษาไว ้ณ สาํนกังาน

ทอ้งถินจงัหวดั เมือรวบรวมหลกัฐานทีมีอยูไ่ดแ้ลว้ ใหพ้นกังานประวติั บนัทึกขอตรวจสอบขอ้มูลทีรวบรวมได ้ไป

ยงั สถ. เมือไดร้ับหนงัสือตอบแลว้ให้พนกังานประวติั รวบรวมหลกัฐานทีเชือถือได ้ทาํบนัทึกเสนอผูบ้ริหารทอ้งถิน

พิจารณา อนุมติัคดัลอกเฉพาะในส่วนทีชาํรุดเสียหายได ้

                                  .  เมือสํานกังานทอ้งถินจงัหวดัไม่มีบตัรประวติัทีชาํรุดและไม่สามารถหาไดจ้ากทีอืนใดตาม

ขอ้ .  และ .  แลว้ ใหข้อคดัลอกไปยงั สถ. โดยทาํบนัทึกขอคดัลอกบตัรประวติัในส่วนทีชาํรุดจากบตัรประวติัชุด

ทีนาํส่งไปเกบ็รักษาไวที้ สถ. เมือไดรั้บหนงัสือตอบแลว้ใหพ้นกังานประวติั รวบรวมหลกัฐานทีเชือถือได ้ทาํบนัทึก

เสนอผูบ้ริหารทอ้งถินพิจารณา อนุมตัิคดัลอกเฉพาะในส่วนทีชาํรุดเสียหายได ้  

                         กรณี บตัรประวติัชาํรุดเสียหายบางส่วน เมือผูบ้ริหารทอ้งถิน อนุมติัการใหบ้นัทึกบตัรประวติัส่วนที

เสียหายขึนใหมแ่ลว้ ใหพ้นักงานประวติัทาํการบนัทึกส่วนทีเสียหายลงในบตัรประวติั แลว้ใหเ้จา้ของประวตัิและ

ผูบ้ริหารทอ้งถินลงนามกาํกบั ในส่วนทีเพิมเติมขึนใหม ่

 

.  บัตรประวตัสูิญหายทังฉบับ  

 พนกังานประวติั (ปลดั อปท.) ตรวจสอบบตัรประวติัทีสูญหายแลว้  ทาํบนัทึกรายงานใหผู้บ้ริหารทอ้งถินทราบ แลว้

ดาํเนินการ ดงันี 

             .  ใหด้าํเนินการแจง้ความต่อเจา้พนกังานตามกฎหมาย โดยแสดงถึงสาเหตุและ 

พฤติการณ์ทีเอกสารสูญหาย โดยใหมี้รายงานประจาํวนัรับแจง้ความของพนกังานสอบสวนเป็นหลกัฐานประกอบใน

การดาํเนินการต่อไป 

              .  พนกังานประวติั ตรวจสอบหาสาํเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารซึงอาจมีอยู่กบัเจา้ของ

ประวติัหรือหน่วยงานทีเคยใชส้าํเนาบตัรประวติัในการดาํเนินการ เช่น การสมคัรสอบเลือนระดบั การขอเครืองราชฯ 

เป็นตน้ เมือรวบรวมหลกัฐานทีมีอยูไ่ดแ้ลว้ ใหพ้นกังานประวติั บนัทึกขอตรวจสอบขอ้มลูทีรวบรวมนนั ไปยงั 

สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดัและ สถ. เมือไดร้ับหนงัสือตอบแลว้ใหพ้นกังานประวติั รวบรวมหลกัฐานที เชือถือได ้ทาํ

บนัทึกเสนอผูบ้ริหารทอ้งถินพิจารณา อนุมติัจดัทาํบตัรประวติัขึนใหม่  

    

                                     .  เมือไม่สามารถคน้หาสําเนา เอกสาร หรือภาพถ่ายบตัรประวติัใดๆ ไดแ้ลว้ ใหพ้นกังาน

ประวติัทาํบนัทึกขอคดัลอกบตัรประวติัจากบตัรประวติัชุดทีนาํส่งไปเกบ็รักษาไว ้ณ สํานกังานทอ้งถินจงัหวดั ให้



พนกังานประวติัรวบรวมหลกัฐานทีมีอยูบ่นัทึกขอตรวจสอบขอ้มูล ไปยงั สถ. เมือไดรั้บหนงัสือตอบแลว้ใหพ้นกังาน

ประวติั รวบรวมหลกัฐานทีเชือถือได ้ทาํบนัทึกเสนอผูบ้ริหารทอ้งถินพิจารณา อนุมติัจดัทาํบตัรประวติัขึนใหม่ 

2.4 เมือสาํนกังานทอ้งถินจงัหวดัไม่มีบตัรประวติัทีสูญหายและไม่สามารถหาไดจ้ากทีอืนใด

ตามขอ้ .  และ .  แลว้ ใหข้อคดัลอกไปยงั สถ. โดยทาํบนัทึกขอคดัลอกบตัรประวติัจากชุดทีนาํส่งไปเก็บรักษาไว้

ที สถ. เมือไดรั้บหนงัสือตอบแลว้ใหพ้นกังานประวติั รวบรวมหลกัฐานทีเชือถือได ้ทาํบนัทึกเสนอผูบ้ริหารทอ้งถิน

พิจารณาอนุมติัจดัทาํบตัรประวติัขึนใหม่ 
 

                               กรณี บตัรประวติัสูญหายทงัฉบบั เมือผูบ้ริหารทอ้งถิน อนุมติัการจดัทาํบตัรประวติัขึนใหม่ ให้

พนกังานประวติัจดัทาํบตัรประวติัขึนใหม่  ชุด (ถือเป็นตน้ฉบบั) โดยมีใจความถูกตอ้งตรงกนัทงั  ชุด ให้เจา้ของ

ประวติัและผูบ้ริหารทอ้งถินลงนามกาํกบัทุกชุด โดย อปท. เกบ็รักษาไว ้  ชุด  ทีเหลือส่งไปเก็บทีสาํนกังานทอ้งถิน

จงัหวดั  ชุด และ สถ.  ชุด (ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที นร / /  ลงวนัที  สิงหาคม  เรือง  แนวทาง

ในการจดัทาํ ก.พ. ) 
 

หลกัการ 

     .   หาสาํเนาจากสาํเนาทีมีอยู่ในส่วนราชการทีเกียวขอ้ง 

     .   หาสาํเนาจากชุดทีเก็บไวที้สาํนกังานทอ้งถินจงัหวดั 

3. หาสาํเนาจากชุดทีเก็บไวที้ สถ. 
  

การจดัทาํแฟ้มประวตัส่ิวนบคุคล 
 

                   เนืองจากเอกสารทะเบียนประวติัมีความจาํเป็นต่ออาชีพขา้ราชการดงัทีกล่าวมาแลว้  แต่เอกสารดงักล่าว

เป็นของทางราชการไม่สามารถครอบครองเป็นของตนเองได ้ 

       จากประสบการณ์ในการรับราชการของผูบ้รรยาย พบวา่มีขา้ราชการจาํนวนมากทีประสบปัญหาเมือ

เกษียณอายรุาชการแลว้ มีความจาํเป็นตอ้ง ใชเ้อกสารทีเก็บไวใ้นแฟ้มทะเบียนประวติัแต่พบว่าเอกสารสูญหาย อาจ

เป็นดว้ยการโยกยา้ยหลายครัง การรับ ราชการยาวนานกว่า -  ปี เกิดการชาํรุดเสียหาย หรือเกิดไฟไหมที้เกบ็

เอกสาร  และการทีจะคน้หาตามสาํนกังานทอ้งถินจงัหวดัหรือทีกรมฯ อาจไดเ้อกสารหลกัฐานไม่ครบหรือหาไม่เจอ 

เนืองจากปริมาณเอกสารมีมากมาย เป็นตน้   

        ดงันนั เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาเหล่านี ข้อแนะนําของผู้บรรยายให้ข้าราชการทุกท่านจัดตังแฟ้มส่วน

บุคคลของตนเองขึน ใช้เกบ็สําเนาเอกสารทุกอย่างทีมีความสําคัญกบัตวัเอง เช่น สาํเนาบตัรประวติั สาํเนาหนงัสือสัง

บรรจุ สงัเลือนขนั โยกยา้ย สาํเนาราชกิจจาฯ ทีเกียวเนืองกบักฎอยัการศึกเพือนบัวนัรับราชการทวีคูณ เป็นตน้ เมือ



โยกยา้ยไปทาํงานทีอืนกส็ามารถนาํติดตวัไปได ้เพราะเป็นเอกสารส่วนบุคคล เป็นแฟ้มเอกสารส่วนตวัทีใชส้าํรองได้

หาเกิดปัญหาดงัทีกล่าวมา 


