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งานการเจาหนาที ่ฝายการเจาหนาที่ 

เทศบาลเมอืงบานสวน 

อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 



คํานํา 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ งานการเจาหนาท่ี ไดพัฒนาข้ึนจากความรวมมือของบุคลากรทุกคน 

ของงานการเจาหนาท่ีซ่ึงรวบรวมจากความรูและประสบการณในการทํางาน ประกอบกับขอระเบียบกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของรวมกันดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระสําคัญ กระชับ เขาใจงาย และเปนปจจุบัน ถือเปนผลงาน 
ท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง เนื่องจากทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ันตอน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังไดปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได เปนประโยชนตอการเผยแพรใหผูใชบริการทราบข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน จนสามารถเลือกใชบริการไดอยางสะดวกและชัดเจน 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้จะเปนแนวทางการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ผูรับบริการในดานตางๆ ของงานการเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานของงานการ
เจาหนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 

 
งานการเจาหนาท่ี ฝายการเจาหนาท่ี 

เทศบาลเมืองบานสวน 



 

สารบัญ 
 

 

หนา 
การบรรจุบุคคลเขารับราชการ   ๑ 
(กรณีขอใชบัญชีคณะกรรมการกลางสอบแขงขันเปนพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.)) 
ทะเบียนประวัติพนักงานสวนทองถ่ิน   2 
การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินมาดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล   7 
การใหโอนพนักงานเทศบาล   8 
การใหยายพนักงานเทศบาล   9 
การสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
(กรณีขอใชบัญชีคณะกรรมการกลางสอบแขงขันเปนพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.)) 

 
 

 
 

กรมสงเสริมฯ สํารวจอัตราวาง
และประสงครองขอ กสถ. 

ดําเนินการสอบแขงขันแทน

เทศบาลเมืองบานสวนทําหนังสือแจง
การสํารวจดังกลาว (แจงผาน
สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี)

จังหวัดชลบุรีในฐานะเจาของ
บัญชีผูสอบแขงขันได ภาค
กลาง เขต 2 เรียกผูสอบ
แขงขันมารายงานตัว

จังหวัดชลบุรีจัดสงรายชื่อผูมา
รายงานตัวและสําเนาใบสมัคร
สอบพรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อมาบรรจุแตงตั้งในตําแหนง

ท่ีสอบแขงขันได

ก.ท.จ.ชลบุรี มีมติเห็นชอบ

จัดทําบันทึกเสนอนายกเทศมนตรี

- ออกคําส่ังบรรจุแตงตั้ง
- หนังสือแจงใหมารายงานตัว (พรอม
แนบคําส่ังบรรจุ)
- หนังสือแจงผูวาราชการจังหวัด
ชลบุรี/เลขานุการ ก.ท.
- แจงเวียนคําส่ังใหสวนราชการใน
เทศบาลทราบ
- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูมา
บรรจุใหม
- ตรวจสอบประวัติบุคคลของผูมา
บรรจุใหม

1 



 
 
 
 

 

 

ทะเบียนประวัติพนักงานสวนทองถ่ิน 
 

แฟมทะเบียนประวัต ิ
เปนแฟมท่ีเก็บบัตรประวัติ และเอกสารท่ีอางอิง หรือใชยืนยันขอมูลในบัตรประวัติท้ังหมด 

ท่ีมีความสําคัญ ตองใชเอกสารของทางราชการประกอบ เชนสําเนาหลักฐานการศึกษา ใบเกิด ทะเบียน
บาน หนังสือส่ังการตางๆ เปนตน 
บัตรประวัติมีการบันทึกขอมูลสําคัญ 2 สวน  

1. ขอมูลสวนตัว ชื่อสกุล ว/ด/ป เกิด คูสมรส บิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝกอบรม  
การดูงาน สถานท่ีเกิด สถานท่ีอยู ภาพถาย ลายมือชื่อใตภาพถาย  

2 . ข อ มู ล ก ารป ฏิ บั ติ ร าช ก าร  ห น ว ย งาน ท่ี สั งกั ด  ตํ าแ ห น ง  เล ข ท่ี ตํ า แ ห น ง  บั น ทึ ก 
การเปล่ียนแปลงตางๆ ความผิดทางวินัย อัตราเงินเดือน  

บัตรประวัติ ของ อบจ. มีสีขาว (เหมือนแบบ ก.พ.7) บัตรประวัติของ อบต. มีสีเขียว และของ
เทศบาล มีสีเหลือง ทุกแบบเปนกระดาษแข็ง หนา 310 แกรม เพื่อความคงทน การจัดทําบัตรประวัติ - ให
สวนราชการผูส่ังบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนผูจัดทําทะเบียนประวัติ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร 
1007/ว 40 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2518 เร่ือง คูมือการจัดทํา ก.พ. 7 แบบใหม - ตองจัดทําบัตร
ประวัติใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีมีคําส่ังบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการ และตองจัดทําตาม
จํานวน ดังนี้ - อบต.และเทศบาล จัดทํา3 ชุด ทุกชุดตองเหมือนกันท้ังหมด (ท้ัง 3 ชุด ท่ีจัดทําเปนตนฉบับ
ท้ังหมดไมใชสําเนา) ชุดแรกเก็บไวท่ีหนวยงานตนสังกัด ชุดท่ี 2 สงใหทองถิ่นจังหวัด ชุดท่ี 3 สงให สถ. 
(สํานักงานเลขานุการ ก.ท. , ก.อบต.) อบจ. จัดทําจํานวน 2 ชุด ชุดแรกเก็บไวท่ีตนสังกัด ชุดท่ี 2 สงให 
สถ. (สํานักงานเลขานุการ ก.จ.) 

การบันทึกรายการในบัตรประวัติ มี 2 สวน  
1. สวนท่ี 1 เจาของประวัติเปนผูเขียนบันทึก ประกอบดวย ตําแหนงชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกิด วัน

เกษียณอายุ สถานท่ีเกิด ท่ีอยูถาวร ชื่อคูสมรส ชื่อบิดามารดา ประวัติการศึกษา การฝกและการอบรม  
2. สวนท่ี 2 พนักงานประวัติเปนผู เขียนบันทึก (ปลัด อบจ. ปลัด อบต. และปลัดเทศบาล) 

ประกอบดวยช่ือหนวยงานตนสังกัด อําเภอ จังหวัด ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง วันเร่ิมรับราชการ บันทึกการ 
เปล่ียนแปลง ความผิดทางวินัย ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
การบันทึกขอมูลลงในบัตรประวัติ 
ขอมูลท่ีบันทึกจะตองมีความสําคัญ เพราะจะเปนเอกสารอางอิงของทางราชการตอไปในอนาคต จึงมี
ความสําคัญมาก ดังนั้น ตองบันทึกไปตามความเปนจริง ตามหลักฐานท่ีมีอยูจริง ตองเขียนบันทึก ดวย
ปากกาสีดําหรือน้ําเงิน ลายมือตัวบรรจง ชัดเจนและอานงาย 
- ภายถาย มีขนาด 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน เปล่ียนใหม ทุก 7 ป (เจาของบัตรบันทึก) - ใต
ภาพถาย ลงลายมือชื่อเจาของประวัติกํากับไว - ใหเพ่ิมเติมเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไวใตลายมือ
ชื่อเจาของประวัติดวย ซึ่งในบัตรจริงไมมี 
การระบุไว (เจาของบัตรบันทึก) 
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2. วัน เดือน ปเกิด (เจาของบัตรบันทึก) มีความสําคัญมากเพราะจะเปนวันท่ีใชกําหนดการ

เกษียณ อายุราชการเพ่ือคํานวณการคิดบําเหน็จบํานาญตอไป ใหเขียนคําเต็ม หามยอ และตองตรงกับ
ทะเบียนบาน ใบเกิด บัตรประจําตัวประชาชน เชน 1 มกราคม 2530 (ใหใช ป พ.ศ.) ในหัวขอนี้ พนักงาน
ประวัติตอง ตรวจทานโดยรอบครอบ ใหถูกตองและตรงกันในทุกๆ ฉบับ 

3. เกิดท่ีอําเภอ ......จังหวัด...ตามใบเกิด (เจาของบัตรบันทึก)  
4. ท่ีอยูถาวร...เลขท่ี หมูท่ี ตําบล.อําเภอ....จังหวัด... (เจาของบัตรบันทึก)  
5. เร่ิมรับราชการเมื่อ... (พนักงานประวัติบันทึก) ว/ด/ป ใหเขียนคําเต็ม หามยอ (ใหใชป พ.ศ.) 

คือวันท่ีเร่ิมปฏิบัติงานจริงๆ อาจเปนวันเดียวกันกับวันส่ังบรรจุก็ได หรือหลังจากวันนั้นก็ได เพราะ อาจมี
บางกรณี ผูไดรับการบรรจุมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายหลังวันท่ีไดรับการบรรจุก็มี จึงใหบันทึกวัน เร่ิม
ปฏิบัติงานจริง 

ยกเวนการบรรจุผูสอบแขงขันได จะตองเร่ิมปฏิบัติราชการในวันเดียวกันกับวันท่ีส่ังบรรจุ ท้ังนี้
ตาม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 15 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2535 กําหนดวา เมื่อทาง
ราชการกําหนดเวลา ท่ีจะบรรจุและแตงตั้งแลว ผูสอบแขงขันไดตองเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการทันที ถาไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีตามเวลาท่ี กําหนดก็จะตองถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 

กรณีผูยายโอนมาจากขาราชการทหาร จะถือวาไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
ทหาร เมื่อใดนั้น โดย พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. 2521 กําหนดวา “ขาราชการทหาร” 
หมายความวาทหาร ประจําการและขาราชการกลาโหมพลเรือนท่ีบรรจุในตําแหนงอัตราทหาร มิไดรวมถึง
นักเรียนท่ีเขาศึกษาใน โรงเรียนของทางราชการทหาร จึงถือไดวาไดรับการบรรจุเปนขาราชการทหารภาย
หลังจากท่ีไดสําเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบกแลว ขณะเปนนักเรียนนายสิบแมจะไดขึ้นเปน
ทหารกองประจําการแลว ก็ตาม ก็มีสภาพเปนเพียงทหารกองประจําการ มิไดถือวาเปนขาราชการทหาร 

แต อ ย าง ใด  ต าม ห นั ง สื อ ก รม เสมี ย น ต รา  ก ระท รวงกล าโห ม  ท่ี  กษ  0201/2175 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2546 เร่ือง การการนับวันบรรจุเขารับราชการเปนทหาร 

6. วันเกษียณอายุ (เจาของบัตรบันทึก) ใหเขียนคําเต็ม หามยอ ในหัวขอนี้ใชคําท่ีไมชัดเจนทําใหมี
การตีความและบันทึกหลากหลายมาก มักมีการเขาใจผิดวาเปนวันเกษียณราชการ แต ก.พ.ใหความเห็นวา 
คือวันท่ีมีอายุครบ 60 ป ท่ีถูกตอง ใหบันทึกวันท่ีเจาของบัตรประวัติมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ คือ วัน กอน
วันเกิด 1 วัน และปเกิดบวก 60 เชน เกิดวันท่ี 12 มกราคม 2509 จะตองกรอกวา 11 มกราคม 2569 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร 1007/ว 40 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2518 เร่ือง คูมือการจัดทํา 
ก.พ.7 แบบใหม  

7. ชื่อคูสมรส ชื่อและนามสกุล ตามทะเบียนสมรส สถานท่ีประกอบอาชีพ ระบุหนวยงาน สถาน
ท่ีตั้ง (เจาของบัตรบันทึก)  

8. ชื่อบิดา-มารดา ท่ีอยูปจจุบัน ดูตามใบเกิด และทะเบียนบาน (เจาของบัตรบันทึก) 
9. ประวัติการศึกษา (พนักงานประวัติบันทึก) 

9.1 สถานศึกษา ช่ืออยางเปนทางการควรบันทึกตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับ
สูงสุด 
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9.2 วุฒิท่ีไดรับ ใหระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีเรียนดวย เพราะจะมีประโยชนในการบริหารงาน

บุคคล และ ตองเปนวุฒิการศึกษาท่ี ก.พ.ใหการรับรองแลวเทานั้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
0706/2/ว 7 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2531 เร่ืองการนําวุฒิท่ีขาราชการไดรับเพ่ิมขึ้นระหวางรับราชการ
บันทึกลงในทะเบียน ประวัติ 

9.3 ตั้งแต – ถึง (เดือน - ป) เดือน ป พ.ศ.ท่ีเร่ิมเขารับการศึกษา - เดือน-ป พ.ศ. ท่ีจบ
การศึกษา 

10. ประวัติการดูงานหรือฝกอบรม (พนักงานประวัติบันทึก)  
10.1 สถานท่ี ชื่อ สถาบัน หนวยงาน  
10.2 วุฒิท่ีไดรับ ชื่อหลักสูตรหรือวิชา  
10.3 ตั้งแต – ถึง (เดือน - ป) เดือน/ป ท่ีเร่ิมเขารับการดูงาน/ฝกอบรม- ท่ีจบหลักสูตรใหใช 

ป พ.ศ.) 
11. บันทึกการเปล่ียนแปลง (พนักงานประวัติบันทึก) เปนการบันทึกการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ๆ 

ของเจาของประวัติ เชน การแกไข วัน เดือน ปเกิด เปล่ียนสายงานขามสายงาน การเปล่ียนตําแหนง  
เปนตน ตองลงเลขคําส่ังและวันท่ี ท่ีอนุมัติตามคําส่ังดวย และลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติผูแกไข
กํากับดวยทุกคร้ัง 

12. ความผิดทางวินัย (พนักงานประวัติบันทึก) 
12.1 วัน เดือน ป ท่ีมีคําส่ังลงโทษ (ใหใช ป พ.ศ.) 12.2 เร่ือง ความผิดท่ีทําใหถูกลงโทษ 
12.3 คําส่ัง (ของหนวยงานท่ีลงโทษ)ท่ี............ลงวันท่ี 

13. ตําแหนงและอัตราเงินเดือน (พนักงานประวัติบันทึก) 
13.1 วัน เดือน ป ท่ีอนุมัติดูตามคําส่ัง (ใหใช ป พ.ศ.)  
13.2 ตําแหนง ชื่อตําแหนง ดูตามคําส่ัง  
13.3 อัตราเงินเดือน ระดับ ขั้น ดูตามคําส่ัง  
13.4 คําส่ัง (ของหนวยงานท่ีส่ัง)ท่ี........ลงวันท่ี 
13.5 ตองลงลายมือชื่อของพนักงานประวัติดวย 

เมื่อกรอกขอมูลใน บัตรประวัติเรียบรอยแลว ใหพนักงานประวัติตรวจทานรายละเอียดให 
ถูกตอง ชัดเจน ตรงกันทุกฉบับอีกคร้ัง กอนจะนําสง สํานักงานเลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ตอไป 

ขอควรระวังในการเขียนบัตรประวัติ 
- กอนเร่ิมทํางานวันแรก ใหทําบัตรประวัติกอนเลยอยาปลอยใหเนิ่นนานจะมีปญหาภายหลัง 
- การเขียนตองบรรจง ชัดเจน สวยงามและอานงาย  
- วัน เดือนป ใหเขียนเต็ม อยายอ และใหใช ป พ.ศ. เทานั้น  
- วัน /เดือน/ป เกิด พนักงานประวัติตองตรวจทานใหถูกตองกอนลงนาม  
- ประวัติการศึกษา ตองเปนวุฒิการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองแลวเทานั้น  
- บัตรประวัติท้ัง 3 ฉบับ ท่ีจัดทําขึ้น ถือวา เปนตนฉบับท้ังหมด ไมใชสําเนา  
- รูปถาย ใหเปล่ียนใหมทุก 7 ป (ขนาด 2 นิ้ว) 
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การแกไขบัตรประวัต ิมี 2 กรณี คือการแกไขท่ัวไป และการแกไข วัน เดือน ปเกิด 
ในการแกไขขอความในบัตรประวัติ หาม ขูด ลบดวยยางลบหรือปายดวยยาลบหมึก ใหใช  

วิธีขีดฆาขอความแลวเขียนใหมดวยปากกา และตองลงนามกํากับโดยผูที่แกไขและหัวหนาสวนราชการ
ผูลง นามรับรองในบัตรประวัติทุกคร้ังที่มีการแกไข ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี สร 1007/ว 28  
ลงวันท่ี 15 กันยายน 2518 เร่ือง ก.พ.7 แบบใหมและแฟมประวัติขาราชการ 

- การแกไขโดยท่ัวไป ตองมีเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือได มาประกอบคํารองขอแกไข ใหเสนอไป 
ตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา และใหนายก อบจ. อบต. เทศบาล อนุมัติ พนักงานประวัติ จึงแกไข 
ลงบันทึกใน บัตรประวัติได แลวใหเจาของประวัติและผูบริหารทองถิ่นลงนามกํากับ ในสวนท่ีแกไขเพิ่มเติม 

- การแกไข วัน เดือน ปเกิด มีความสําคัญมากเพราะเกี่ยวเนื่องกับวันเกษียณราชการ การแกไข 
จะขึ้นกับกฎหมายและระเบียบในการเกษียณราชการและเร่ืองบําเหน็จบํานาญ จึงยากกวากรณีท่ัวไป  
ตองมี เอกสารอางอิงของทางราชการท่ีเชื่อถือได เชน ใบเกิด ทะเบียนบานท่ีถูกตอง ชัดเจน ไมมีรอยขูดลบ
หรือมี ตําหนิมีการแกไขท่ีไมถูกตอง มาประกอบคํารองขอแกไข เสนอไปตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา 
และเมื่อไดรับ อนุมัติจากเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุ คือผูวาราชการจังหวัด (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย การแกไข วัน เดือน ปเกิด ในทะเบียนประวัติขาราชการ พ.ศ. 2548 ขอ 4 วรรค 
2 และ พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ม. 22 ) แลว พนักงานประวัติ  
จึงแกไขลงบันทึกในบัตรประวัติได แลวใหเจาของประวัติและผูบริหารทองถิ่นลงนามกํากับ ในสวนท่ีแกไข
เพิ่มเติม 
แนวทางปฏิบัติกรณีบัตรประวัติขาราชการ/พนักงาน อปท. ชํารุดสูญหาย 

การดําเนินการบัตรประวัติชํารุดสูญหาย แบงเปน 2 กรณี  
1. บัตรประวัติชํารุดเสียหายบางสวน  
พนักงานประวัติ  (ปลัด อปท.) ตรวจสอบในสวนท่ีชํารุดเสียหายแลว ทําบันทึกรายงาน 

ความเสียหาย ใหผูบริหารทองถิ่นทราบ แลวดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสําเนาเอกสารหรือภาพถายเอกสารซึ่งอาจมีอยูกับ เจาของ

ประวัติ หรือหนวยงานท่ีเคยใชสําเนาบัตรประวัติในการดําเนินการ เชน การสมัครสอบเล่ือนระดับ  
การขอรับเคร่ืองราช ๆ เปนตน เมื่อรวบรวมหลักฐานท่ีมีอยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบ
ขอมูลท่ีรวบรวมมา ไปยัง สํานักงานทองถิ่นจังหวัดและ สถ. เม่ือไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ 
รวบรวมหลักฐานท่ีเชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนท่ีชํารุด
เสียหายตอไป 

1.2 เมื่อไมสามารถคนหาสําเนา เอกสาร หรือภาพถายบัตรประวัติใดๆ ไดแลว ใหพนักงาน
ประวัติ ทํา บันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในสวนท่ีชํารุดจากบัตรประวัติชุดท่ีนําสงไปเก็บรักษาไว  
ณ สํานักงานทองถิ่น จังหวัด เมื่อรวบรวมหลักฐานท่ีมีอยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบ
ขอมูลท่ีรวบรวมได ไปยัง สถ. เม่ือไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานท่ีเช่ือถือได 
ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิ่น พิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนท่ีชํารุดเสียหายได 
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1.3 เมื่อสํานักงานทองถิ่นจังหวัดไมมีบัตรประวัติท่ีชํารุดและไมสามารถหาไดจากท่ีอ่ืนใดตามขอ 

1.1 และ 1.2 แลว ใหขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติในสวนท่ีชํารุดจากบัตร
ประวัติชุดท่ี นําสงไปเก็บรักษาไวท่ี สถ. เม่ือไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานท่ี
เชื่อถือได ทํา บันทึกเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา อนุมัติคัดลอกเฉพาะในสวนท่ีชํารุดเสียหายได 

กรณี บัตรประวัติชํารุดเสียหายบางสวน เม่ือผูบริหารทองถิ่น อนุมัติการใหบันทึกบัตรประวัติสวน
ท่ี เสียหายขึ้นใหมแลว ใหพนักงานประวัติทําการบันทึกสวนท่ีเสียหายลงในบัตรประวัติ แลวใหเจาของ
ประวัติและ ผูบริหารทองถิ่นลงนามกํากับ ในสวนท่ีเพิ่มเติมขึ้นใหม 

2. บัตรประวัติสูญหายทั้งฉบับ  
พนักงานประวัติ (ปลัด อปท.) ตรวจสอบบัตรประวัติท่ีสูญหายแลว ทําบันทึกรายงานใหผูบริหาร 

ทองถิ่นทราบ แลวดําเนินการ ดังนี้ 
2.1 ใหดําเนินการแจงความตอเจาพนักงานตามกฎหมาย โดยแสดงถึงสาเหตุและพฤติการณท่ี 

เอกสารสูญหาย โดยใหมีรายงานประจําวันรับแจงความของพนักงานสอบสวนเปนหลักฐานประกอบในการ 
ดําเนินการตอไป 

2.2 พนักงานประวัติ ตรวจสอบหาสําเนาเอกสารหรือภาพถายเอกสารซึ่งอาจมีอยูกับเจาของ 
ประวัติหรือหนวยงานท่ีเคยใชสําเนาบัตรประวัติในการดําเนินการ เชน การสมัครสอบเล่ือนระดับ การขอ
เคร่ือง ราชฯ เปนตน เมื่อรวบรวมหลักฐานท่ีมีอยูไดแลว ใหพนักงานประวัติ บันทึกขอตรวจสอบขอมูลท่ี
รวบรวมนั้น ไปยัง สํานักงานทองถิ่นจังหวัดและ สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวม
หลักฐานท่ี เชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติจัดทําบัตรประวัติขึ้นใหม 

2.3 เมื่อไมสามารถคนหาสําเนา เอกสาร หรือภาพถายบัตรประวัติใดๆ ไดแลว ใหพนักงาน 
ประวัติทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากบัตรประวัติชุดท่ีนําสงไปเก็บรักษาไว ณ สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด ใหพนักงานประวัติรวบรวมหลักฐานท่ีมีอยูบันทึกขอตรวจสอบขอมูล ไปยัง สถ. เม่ือไดรับหนังสือ
ตอบแลวให พนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานท่ีเชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา อนุมัติ
จัดทําบัตรประวัติ ขึ้นใหม 

24 เมื่อสํานักงานทองถิ่นจังหวัดไมมีบัตรประวัติท่ีสูญหายและไมสามารถหาไดจากท่ีอื่นใด ขอ 1.1 
และ 1.2 แลว ใหขอคัดลอกไปยัง สถ. โดยทําบันทึกขอคัดลอกบัตรประวัติจากชุดท่ีนําสงไปเก็บรักษาไวท่ี 
สถ. เมื่อไดรับหนังสือตอบแลวใหพนักงานประวัติ รวบรวมหลักฐานท่ีเชื่อถือได ทําบันทึกเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น พิจารณาอนุมัติจัดทําบัตรประวัติขึ้นใหม 

กรณี บัตรประวัติสูญหายท้ังฉบับ เมื่อผูบริหารทองถิ่น อนุมัติการจัดทําบัตรประวัติขึ้นใหม  
ให พนักงานประวัติจัดทําบัตรประวัติขึ้นใหม 3 ชุด (ถือเปนตนฉบับ) โดยมีใจความถูกตองตรงกันท้ัง 3 ชุด 
ให เจาของประวัติและผูบริหารทองถิ่นลงนามกํากับทุกชุด โดย อปท. เก็บรักษาไว 1 ชุด ท่ีเหลือสงไปเก็บท่ี 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 1 ชุด และ สถ. 1 ชุด (ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0706/2/4002 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2533 เร่ือง แนวทางในการจัดทํา ก.พ.7) 

หลักการ 
1. หาสําเนาจากสําเนาท่ีมีอยูในสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  
2. หาสําเนาจากชุดท่ีเก็บไวท่ีสํานักงานทองถิ่นจังหวัด  
3. หาสําเนาจากชุดท่ีเก็บไวท่ี สถ. 
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การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาดํารงตําแหนงพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองบานสวน 
 
 

   
 

ผูขอโอนจัดสงคํารองขอโอนมา
เทศบาล (ตามแบบคํารองของ
โอนจากตนสังกัด) โดยมีหนังสือ
นําสงมาจากตนสังกัดยินยอมให

โอน

เทศบาลรับคํารองขอโอนและ
ตรวจสอบตําแหนงวาง

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเสนอขอมูล
ตอนายกเทศมนตรีเพื่อ

ประกอบการพิจารณารับโอนหรือ
ติดตอใหผูขอโอนมาเขารับการ

สัมภาษณ

หากพิจารณารับโอน ใหทํา
หนังสือประสานวันท่ีรับโอน และ

วันท่ีพนจากตําแหนงจากตน
สังกัดเดิมเปนวันเดียวกัน

เสนอเร่ืองรับโอนตอ
นายกเทศมนตรีเพื่อเสนอ ก.ท.จ.
ชลบุรี และแจงมติรับโอนไปยัง

หนวยงานตนสังกัดดําเนินการตอไป

ดําเนินการออกคําส่ังรับโอน และ
รายงานคําส่ังตอ ก.ท.จ.ชลบุรี
และหนวยงานตนสังกัดเดิม

พนักงานเทศบาลผูขอโอนมา
รายงานตัวในวันท่ีตามคําส่ัง
รับโอน เพื่อดํารงตําแหนงใน
สังกัดเทศบาลเมืองบานสวน

บันทึกขอมูลลงทะเบียนประวัติ 
และระบบขอมูลบุคลากรทองถิ่น

แหงชาติ
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การใหโอนพนักงานเทศบาล 

 

ผูขอโอนย่ืนคํารองขอโอน

สวนราชการตนสังกดัของผูขอโอนจัดทํา
บันทึกแจงประสานงานการเจาหนาท่ี
พรอมแนบคํารองขอโอน (กรณีโอนลด
ระดับตองมีหนังสือยินยอมลดระดบั

ตําแหนงและอัตราเงินเดือน)

จัดสงหนังสือแจงประสานการ
ขอโอนไปยังหนวยงานท่ีประสงค

จะขอโอนไปสังกัด

หนวยงานท่ีรับโอนแจงประสาน
การรับโอนวายินดีรับโอนและ
ประสานวันท่ีจะรับโอน และ

วันท่ีพนจากตําแหนงท่ีเทศบาล
เมืองบานสวนเปนวันเดียวกัน

เมื่อไดรับมติรับโอนจากหนวยงาน
ท่ีจะรับโอนแลว ดําเนินการเสนอ
ขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ.ชลบุรี

ในการใหพนจากตําแหนง

ดําเนินการออกคําส่ังใหโอน และ
รายงานคําส่ังตอ ก.ท.จ.ชลบุรี

และหนวยงานท่ีรับโอน

หนวยงานท่ีรับโอนแจงพนักงาน
เทศบาลใหไปรายงานตัว

เรียบรอยแลว
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การใหยายพนักงานเทศบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอยายจัดทําบันทึกขอยายเสนอสวนราชการตนสังกัด

งานการเจาหนาท่ีบันทึกเสนอตําแหนงวางท่ีจะใหยาย 
และเสนอตอนายกเทมนตรีเพื่อพิจารณา

เสนอขอความเห็นชอบตอ ก.ท.จ.ชลบุรี ในการใหยาย 
(หลังจากนายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหยาย)

จัดทําคําส่ังใหยาย

ผูขอยายไปรายงานตัวสวนราชการ
ท่ีไปสังกัดใหม
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การสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
 
 
 
 

รายงานตําแหนงวางและขอ
อนุมัติสรรหา 

จัดทําประกาศรับสมัครและ
ประชาสัมพันธ (ไมนอยกวา 
5 วันทําการ) 

แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
ไมนอยกวา 3 คน 

รับสมัคร (ไมนอยกวา 7 วัน
ทําการ) และตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
และกําหนดวันสอบ 

ออกขอสอบ/สอบขอเขียน/
ตรวจขอสอบ 

ประกาศผลสอบขอเขียนและ
กําหนดสอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณ 

ประกาศผูผานการสรรหา
และเลือกสรรและขึ้นบัญชี
เพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจาง 

ขออนุมัติ ก.ท.จ. เพื่อจัดจาง 

ออกคําส่ังแตงตั้งพนักงานจาง 
จัดทําประวัติและทําสัญญา
จาง 
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