
 
 
 
 
 
 

รูปแบบของระบบที่เปลี่ยนไปใชบ้ัตร Smart Card 
 การปรับปรุงการบริการประชาชนภายใต้โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง เพื่อ 
1. ลดการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการรับขอบริการ 
2. พิสูจน์ยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลที่มาขอรับบริการจริง 
3. ป้องกันการทุจริตด้านงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน
จากเจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียน 
4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานส าคัญทางการ
ทะเบียนหากพบปัญหาการปฏิบัติที่ ไม่ถูกต้อง จะหาได้จาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
การปรับปรุงบริการใหม่ (โครงการฯ 455) 
1. ประชาชนเสียบบัตรฯ ยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลจริง ผ่าน
เครื่องอ่านบัตรฯ และไม่มีความผิดพลาดในการบันทึกเลข
ประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับบริการ 
2. ค าร้องพิมพ์ออกมาอัตโนมัติจากเครื่อง 
3. ข้อมูลความต้องการขอรับบริการ การอนุมัติ/อนุญาต/พร้อม
หลักฐานส าคัญถูกจัดเก็บในระบบไปพร้อมกับรายการที่ขอรับ
บริการ ลดเอกสารที่จะต้องจัดเก็บเจ้าแฟ้ม 
4. ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส าเนาเอกสารหลักฐาน
เพื่อแนบไว้กับค าร้องแต่อย่างใด (Scan เอกสารตัวจริงเข้าระบบ
ทั้งหมด) 
5. เจ้าหน้าที่/ประชาชนสามารถ
เรียกดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ทุก
แห่งทั่วประเทศ หากพบผิดปกติ 
6. ข้อมูลมีความปลอดภัย 
 

 
รูปแบบ/ขั้นตอนการปรับปรุงการบริการประชาชน 
การใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อขอรับบริการ 
รับข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชน โดย 
1. ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อขอรับบริการ
ประชาชนทุกส านักทะเบียน 1078 แห่ง 
2. ปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์ เพื่อรองรับการอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
3. ยกเลิกการเรียกส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
4. การปรับปรุงข้อมูลใน IC Chip 
จัดเก็บเอกสารส าคัญลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดย 
1. ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์ ในทุกจอบริการ ทั้ง 1078 ส านัก
ทะเบียน พร้อมปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาพถ่ายเอกสารงานทะเบียน และเอกสารงานประกอบอ่ืน 
2. เพื่อรองรับการสแกนเอกสารส าคัญ เช่น ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร 
ใบค าร้องขอมีบัตร ฯลฯ 
3. เพื่อสะดวกในการสืบค้น และป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

คู่มอืการบรหิารงานบุคคล  
และความรู้ในงานทะเบยีนราษฎร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
โทร. 0-5426-9429  

โทรสาร : 0-5426-8699 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระบบจ าแนกต าแหน่งระบบแท่ง 
 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  (ก.ท.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2558  ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
มี  4  ประเภท  ดังนี้ 
1. ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี     
     4  ประเภท  ดังนี้ 
(1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ได้แก่  ต าแหน่ง
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่ง
ที่เรียนชื่ออย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
(2 ) ต าแหน่ งประเภทอ านวยการท้องถิ่น   ได้แก่  
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน  ระดับ
กอง  ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3)  ต าแหน่ งประเภทวิชาการ   ได้แก่   ต าแหน่ ง
จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด  เพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป  ได้แก ่
 ต า แหน่ งที่ ไ ม่ ใ ช่ ต า แหน่ งป ระ เภทบริ หา รท้ อ งถิ่ น 
อ านวยการท้องถิ่นและวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ก าหนด 
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งนั้น 
2. ระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ  
ดังนี้ 
 (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  มี 3 ระดับ 
 (ก) ระดับต้น    ได้แก่  
  ต าแหน่ง รองปลัด6/รองปลัด7/ปลัด6/ปลัด7 
 (ข) ระดับกลาง   ได้แก่ ต าแหน่ง รองปลัด 8/ปลัด8 
 (ค) ระดับสูง  ได้แก่ ต าแหน่ง รองปลัด 9/ปลัด9/ปลัด10 
 (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
 (ก) ระดับต้น   ได้แก่  
             ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย6/หัวหน้าฝ่าย7/หัวหน้าส่วน6 
 /หัวหน้าส่วน7 /หัวหน้ากอง6/ผู้อ านวยการกอง7 
 (ข) ระดับกลาง  ได้แก่  
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน8/ผู้อ านวยการกอง8 
 (ค) ระดับสูง  ได้แก่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก 9 
 (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
 (ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ต าแหน่ง 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม คือ ระดับ 3,4,5 
 (ข) ระดับช านาญการ  ได้แก่ ต าแหน่ง 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม   คือ ระดับ 
 6ว,7ว,7วช 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่ง 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม คือ ระดับ 8ว,8วช 
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  ได้แก่  ต าแหน่ง 
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 เดิม  คือ ระดับ 9ชช 
 
 

ยกตัวอย่าง เดิม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 6ว เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง   
  เป็น ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
  เดิม ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 4 เมื่อเข้าสู่
ระบบแท่ง 
  เป็น ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ประเภท
วิชาการ  ระดับ ปฏิบัติการ 
(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
(ก) ระดับปฏิบัติงาน  ได้แก่ ต าแหน่ง สายงานเริ่มต้น
จากระดับ 1 เดิม  คือ ระดับ 1,2,3,4 สายงานเริ่มต้น
จากระดับ 2 เดิม  คือ ระดับ 2,3,4 
(ข) ระดับช านาญงาน  ได้แก่ ต าแหน่ง สายงานเริ่มต้น
จากระดับ 1 เดิม คือ ระดับ 5 สายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 2 เดิม  คือ ระดับ 5,6ว 
(ค) ระดับอาวุโส  ได้แก่ ต าแหน่ง สายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 2 เดิม คือ ระดับ 7ว 
ยกตัวอย่าง เดิม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 6ว   เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง   
  เป็น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
  เดิม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 3  เมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง   
  เป็น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 3 ประเภททั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน 


