๑

ความสําคัญในการจัดทําคูมือ
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีการดําเนินงานในหมวดที่
๖
การมุงเนนระบบการปฏิบัติการไดกําหนดใหสวนราชการมีการวิเคราะหกระบวนการที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคา
แกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจ ของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุน
ที่สําคัญตางๆ ในปงบประมาณ
๒๕๕๘ กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไดวิเคราะหกระบวนการที่สําคัญและไดนํามาจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานของ กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล จากการวิเคราะหไดกระบวนการ
จํานวน ๓๕ กระบวนการ
คูมือการปฏิบัติงาน กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
กองบัญ ชาการกองทัพไทย ไดดําเนินการวิเคราะห ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อใหผลการดําเนินการ ที่
ดีขึ้น และปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา
ซอน และความสูญเสียจากผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) จากยุทธศาสตร พันธกิจ ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหมี ความเหมาะสม
และบรรลุภารกิจ ดังนั้น กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
กองบัญ ชาการกองทัพไทย จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ ขึ้น

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูสนใจ ไดมีความรูความเขาใจ ที่ถูกตอง ใน
กระบวนการ ดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจของ กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล
กรมสารบรรณทหาร กองบัญ ชาการกองท ัพไทย มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการดานสิทธิ
ประโยชน กําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เป นไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมาย
ที่ไดวางไว
๒. เพื่อทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานและนํามาปรับปรุงกระบวนการของกองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิ
ประโยชน กําลังพล กรมสารบรรณทหาร กองบ ัญ ชาการกองท ัพไทย ใหเหมาะสม สอดคลองกับ
สถานการณ
๓. เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน

ขอบเขต
ขอบเขตการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการปฏิบัติของ
กองการกําลังพล
สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
กองบ ัญ ชาการกองท ัพไทย โดยไดอธิบาย
รายละเอียดของการดําเนินงานแตละขั้นตอน ผูรับผิดชอบ หวงระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน ตลอดจน
เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนไป
ตามเปาหมายของ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

๓

คําจํากัดความ
กระบวนการ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่สรางประโยชนแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กอใหเกิด
ผลผลิต บริการ ผลลัพธของการดําเนินการตามภารกิจ และมีความเกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ เพื่อใหผล
การดําเนินงานบรรลุพันธกิจขององคกร และตอบสนองตอการจัดสรรทรัพยากรและความคุ มคาของการใช
งบประมาณแผนดิน
มาตรฐานงาน หมายถึง ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน อาจเปนมาตรฐานระยะเวลา หรือมาตรฐานใน
เชิงคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล ความผิดพลาด ความคุมคาของงาน
ขอกําหนดที่สําคัญ หมายถึง สิ่งที่สวนราชการกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูรับบริการตองการบริการที่รวดเร็ว (ระยะเวลาในการใหบริการ)
การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ เครื่องมือ และแนวทางในการ
ดําเนินกา รและวิธีในการควบคุมกระบวนการเพื่อใหตอบสนองตอขอกําหนดของการออกแบบและ
วัตถุประสงคของกระบวนการ

๔

คําอธิบายสัญลักษณ
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ มีสัญลักษณที่ใชเพื่อ
แสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานขอมูลที่เกี่ยวของและรายงาน
/
เอกสารตางๆ ซึ่งมีคําอธิบายสัญลักษณที่ใช ดังตอไปนี้
สัญลักษณ

คําอธิบาย
จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ

กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ (Decision)

ฐานขอมูล (Database)

เอกสาร/รายงาน (Document)

เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท (Multi-document)

ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน

๕
ทิศทางการนําเขา /สงออก ของเอกสาร /รายงาน /ฐานขอมูล
ที่อาจเกิดขึ้น
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ (Connector)
ในหนาเดียวกัน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ (Connector)
ระหวางหนา

คํานำ
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร กองบัญ ชาการ
กองทัพไทย ไดดําเนิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีง บประมาณ ๒๕๕๘ ไดดํา เนิน การ
จัดทำ “คูมือการปฏิบัติงาน” จากยุทธศาสตร พันธกิจ ความตองการของ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวย วงรอบงานดานกำลังพล ขอกำหนดดานกฎหมาย ขอกําหนดที่สำคัญทีช่ วยวัดผลการดำเนินงาน และ
ปรับปรุง การดำเนิน งานของหนวย ใหมีประสิทธิภาพและความคุมคาพรอมทั้ง กำหน ดตัว ชี้วัด ออกแ บบ
กระบวนการจ ากข อ กำหนด ที่ ส ำค ัญ และนํา ป ัจ จ ัย ที่ เกี่ยว ข อ งที่ ส ำค ัญ มาประกอบการออ กแบบ
กระบวนการ เพื่อ ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านและปรับปรุงกระบวนการ อยางตอเนื่อง
คูมือการปฏิบัติง านเลม นี้ จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหและแยกขั้นตอนการปฏิบัติของ
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร กองบัญ ชาการกองทัพไทย ให มี
ความสอดคล องเชื่อมโยงกั บ วงรอบงานด านกำลั ง พล เพื่อ จั ด เป็ นกระบวนการที่สำคัญใหมีขั้น ตอนและ
มีมาตรฐาน เพื่อ ใหกระบวนงานมีความชัดเจนมากขึ้น โดยจัดทําขึ้นจากขอกำหนดที่สําคัญ เพื่อ กำหนดเ ป็น
มาตร ฐานในการปฏ ิบัติง านให บ รรลุต ามขอกำหนดที่ส ำคัญ และตอบสนองต อ ความตอ งการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียได
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร กองบัญ ชาการ
กองทัพไทย ม ีค วามมุง หว ัง ให  ผู  ป ฏ ิบ ั ติง านสามารถใชประโยชน จากคูมื อเลมนี้ ส ำหร ับการปฏ ิบัติงานได
อยา งเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของมากยิ่ง ขึ้น ซึ่ง จะสงผลให การปฏิบัติงาน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมายตอไป

กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล
กรมสารบรรณทหาร กองบัญ ชาการกองทัพไทย

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ความสําคัญในการจัดทำคูมือ
วัตถุประสงค
ขอบเขต
คําจํากัดความ
คําอธิบายสัญลักษณ
บทที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานกรมสารบรรณทหาร
บทที่ ๒ กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
๒.๑ ภารกิจ
๒.๒ การแบงมอบ
๒.๓ ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ
๒.๔ การแบงสวนราชการและหนาที่
๒.๕ หนาที่ความรับผิดชอบ
บทที่ ๓ การกําหนดกระบวนการ
บทที่ ๔ กระบวนการในสวนที่รับผิดชอบของ กกพ.สบป.สบ.ทหาร
(จํานวน ๓๕ กระบวนการ)
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ผนวก
- เอกสารอางอิง
- แบบฟอรมที่ใช

หนา
๑
๒
๒
๓
๔
๖-๗
๘
๘
๘
๘
๙ - ๑๗
๑๘ – ๒๓
๒๔ –๑๑๐

๑๑๑
๑๑๓

๖
บทที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ผังการจัด
กรมสารบรรณทหาร
สวนบังคับบัญชา

กองกลาง

กองการสารบรรณ

กองการกําลังพล

กองพิธีการ

สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล

กองสิทธิประโยชนกําลังพล

กองกรรมวิธีขอมูล

๑. ภารกิจ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการกําลังพล พิธีการ และการฝกศึกษาใน
สายวิทยาการเหลาทหารสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจากรมสารบรรณทหาร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. การแบงมอบ เปนสวนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ
๓.๑ เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชา และกํากับการในกิจการสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและเปนศูนยรับสงเอกสารในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๓. ดําเนินการและกํากับการ การฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารสารบรรณในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๔ ดําเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับธุรการกําลังพล บําเหน็จความชอบ ประวัติและประวัติ
อิเล็กทรอนิกส ใหกับขาราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ บํานาญพิเศษ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
บัตรประจําตัวขาราชการ และสิทธิกําลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ และการขอ
ทหารกองเกียรติยศ รวมทั้งบําเหน็จตกทอดและสิทธิประโยชนกําลังพลของผูที่เกษียณอายุราชการใน
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

๗
๓.๗ ดําเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานดานการสารบรรณ ธุรการกําลังพล
และสิทธิประโยชนกําลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๙ ดําเนินการจัดหา เก็บรักษา และแจกจายสิ่งพิมพ แบบพิมพ ใหกับสวนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย
๓.๑๐ ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๔. การแบงสวนราชการและหนาที่
๔.๑ กองกลาง มีหนาที่ดําเนินการและจัดการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การกําลังพล การฝกศึกษา
การสงกําลังบํารุง การสวัสดิการ และการรักษาความปลอดภัย
๔.๒ กองการสารบรรณ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเก็บเอกสารแบบธรรมเนียม
การฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารสารบรรณ และควบคุมกําลังพลเหลาทหารสารบรรณใน
กองบัญชาการกองทัพไทย
๔.๓ กองพิธีการ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับพิธีการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๔.๔ สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการกําลังพล บําเหน็จความชอบ จัดทําประวัติและประวัติอิเล็กทรอนิกส
สิทธิประโยชนกําลังพลและผูที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนั บสนุน
งานดานการสารบรรณ ธุรการกําลังพล และสิทธิประโยชนกําลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทย
๕. วิสัยทัศน คือ เปนเลิศในระบบงานสารบรรณและการบริการสิทธิประโยชนกําลังพล
๖. พันธกิจ ประกอบดวย ๗ พันธกิจ ไดแก
๖.๑ ใหบริการและดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพลใน บก.ทท.
๖.๒ อํานวยการ กํากับดูแล และจัดสรรที่นั่งใหกําลังพล เหล าทหารสารบรรณ เขารับการศึกษา
ตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรเพิ่มพูนความรู สบ.ทหาร
๖.๓ ควบคุม กํากับ ดูแล การรับ - สง เอกสารใหกับสวนราชการใน บก.ทท. อยางถูกตอง และรวดเร็ว
๖.๔ สําเนา ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และเอกสารตางๆ ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.
๖.๕ ดําเนินการในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธกี ารตางๆ ตามระเบียบแบบแผนที่กําหนด
๖.๖ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนภารกิจใหเกิดประโยชนตอกําลังพล สวนราชการใน .ทท.
บก
๖.๗ ใหบริการงานธุรการกําลังพล สงกําลังบํารุง สวัสดิการ และบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผน
การใชจายที่กําหนดรวมทั้งงานดานการควบคุมภายในเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตางๆ
๗. ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก พัฒนาระบบงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย พัฒนา
ระบบงานธุรการ กําลังพล และสิทธิประโยชนกําลังพล ใหเกิดความพึงพอใจกับกําลังพลใน บก.ทท.
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการตางๆ ใหเปนที่ยอมรับจากหนวยงานอื่น
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บทที่ ๒
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
ผังการจัด
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล

แผนกจัดการกําลังพล

แผนกบําเหน็จความชอบ

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๑. ภารกิจ มีหน าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ กําลังพล บําเหน็จความชอบ และประวัติและ
ทะเบียนพลของขาราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๒. การแบงมอบ เปนหนวยขึ้นตรงสํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล กรมสารบรรณทหาร
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ
๓.๑ พิจารณาวางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแล ในการดําเนินการ เกี่ยวกับ
ระบบงานดานการจัดการกําลังพล งานบําเหน็จความชอบ และงานดานการบันทึกและ
ตรวจสอบประวัติรับราชการ ของกําลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
๓.๒ พิจารณาเสนอนโยบาย และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานสิทธิประโยชนกําลังพล ของกําลัง พล
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
๔. การแบงสวนราชการและหนาทีกองการกํ
่
าลังพลแบงสวนราชการออกเปน
๔.๑ แผนกจัดการกําลังพล มีหนาที่รับผิดชอบ ใน การบรรจุบุคคลพลเรือน การแตงตั้งยศ
ขาราชการกลาโหมพลเรือน การเลื่อนยศนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร การ
ถอดยศนายทหารประทวน การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร การบรรจุนายทหารสัญญา
บัตรกลับเขารับราชการ และการตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่ฯ
๔.๒ แผนกบําเหน็จความชอบ มีหนาที่รับผิดชอบ ในการเลื่อนชั้นเงินเดือนข าราชการชั้นสัญญา
บัตร การรับและงดรับเงินเงินประจําตําแหนง การรับและงดรับเงินคาฝาอันตรายตางๆ และ
การรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
๔.๓ แผนกประวัติและทะเบียนพล มีหนาที่รับผิดชอบในตรวจประวัติรับราชการ เวลารับราชการ
รวมทั้งเวลาราชการทวีคูณ ขาราชการ ของชั้นสัญญาบัตร บันทึกบําเหน็จประจําป บันทึก
คําสั่งปรับ , เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศนายทหารชั้นนายพล การออกประกาศ
บก.ทท. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม และถึงแกกรรม

๙
๕. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ ผูอํานวยการกอง (พ.อ.(พ.) – น.อ.(พ.))
๕.๑.๑ อํานวยการ เสนอนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
การแตงตั้งขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศ
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร การออก จากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย ความโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตาม
ระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑.๒ อํานวยการ เสนอนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับ การปรับเงินเดือน
เลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงประจํา
กองบัญชาการกองทัพไทยขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร และลูกจางประจําในสํานักผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด การใหรับและงดรับเงินเพิ่มตางๆ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กํา หนด
๕.๑.๓ อํานวยการ เสนอนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับ การบันทึกขอมูลใน
สมุดประวัติ และดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การ
ตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตร
ราชการชายแดน การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบ
เวลาราชการตอนเปนทหารและการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑.๔ ใหคําแนะนําปรึกษาและขอเสนอแนะหรือวรมพิจารณาในประเด็นญป หาที่เกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ภายในกองบัญชาการกองทัพไทยและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอทางราชการ
ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน เพื่อ
๕.๑.๕ ใหคําแนะนําปรึกษางานของกองการกําลังพลแก
สรางองคความรูใหอยูคูกับองคกร และสรางบุคลากรใหมีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน
๕.๒ รองผูอํานวยการกอง (พ.อ – น.อ.)
๕.๒.๑ รวมอํานวยการ วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การแตงตั้ง
ขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํากวาชั้น
สัญญาบัตรการออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่
กําหนด
๕.๒.๒ รวมอํานวยการ วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน เลื่อนชั้น
เงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตําแหนงประจํา
กองบัญชาการกองทัพไทย ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร และลูกจางประจําในสํานักผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด การใหรับและงดรับเงินเพิ่มตาง ๆ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด

๑๐
๕.๒.๓ รวมอํานวยการ เสนอนโยบาย วางแผน ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับ การบันทึกขอมูล
ในสมุดประวัติ และดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การ
ตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตร
ราชการชายแดน การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบ
เวลาราชการตอนเปนทหารและการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๒.๔ ตรวจและกลั่นกรองงานหนังสือกอนเสนอใหผูอํานวยการกองพิจารณาลงนาม เพื่อใน
การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
๕.๓ หัวหนาแผนกจัดการกําลังพล (พ.ท. หรือ น.ท.)
๕.๓.๑ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน และการแตงตั้ง
ขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหการจัดการกําลังพล เปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๓.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการ
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการเพื่อใหการจัดการกําลังพลเปนไปดวยความเรียบรอย
บริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๓.๓ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรเพื่อใหการจัดการกําลังพลเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๔ ประจําแผนกจัดการกําลังพล ( พ.ต. หรือ น.ต.)
๕.๔.๑ วิเคราะห และตรวจสอบเอกสารการดําเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ การโอน การ
แตงตั้งขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํา
กวาชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญา
บัตร เพื่อใหเอกสารประกอบมีความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชในการดําเนินการตาม
ระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๒ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การแตงตั้งขาราชการ
กลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
การออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด
๕.๔.๓ วิเคราะห พัฒนาและปรับปรุงงานดานการจัดการกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพ
ไทย เพื่อใหสามารถสนับสนุนงานในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๕ ประจําแผนกจัดการกําลังพล ( ร.อ.)

๑๑
๕.๕.๑ จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การแตงตั้งขาราชการกลาโหมพลเรือนเปน
นายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการ
และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหไดขอมูล และเอกสารที่มีความ
ถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ รวบรวมเอกสารการดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน การแตงตั้งขาราชการ
กลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
การออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหไดขอมูล
และเอกสารที่มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่
กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๓ จัดทําขอมูลดานการจัดการกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อใหสามารถ
สนับสนุนงานในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
นโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๖ เสมียนแผนกจัดการกําลังพล (จ.ส.อ.(พ) หรือ พ.จ.อ.(พ) หรือ พ.อ.อ.(พ))
๕.๖.๑ จัดทําหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบรรจุ การโอน การ
แตงตั้งขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํา
กวาชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร
สัญญา
บัตร เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
๕.๖.๒ กํากับดูแลรวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกจัดการ
กําลังพลใหมีความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๖.๓ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกผูมาติดตอหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๖.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
กองการกําลังพลและกรมสารบรรณทหารบรรลุภารกิจที่กําหนดไว

๕.๗ เสมียนแผนกจัดการกําลังพล ( จ.ส.อ. หรือ พ.จ.อ. หรือ พ.อ.อ.)
๕.๗.๑ จัดทําหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบรรจุ การโอน การ
แตงตั้งขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การแตงตั้งยศ การถอดยศขาราชการต่ํา
กวาชั้นสัญญาบัตร การออกจากราชการ และการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร
สัญญา
บัตร เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
๕.๗.๒ กํากับดูแลรวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกจัดการ
กําลังพล ใหมีความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา

๑๒
๕.๗.๓ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกผูมาติดตอหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๗.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
กองการกําลังพลและ กรมสารบรรณทหารบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๘ เสมียนแผนกสิทธิกําลังพล (ส.อ., จ.อ.)
๕.๘.๑ จัดพิมพหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานในแผนกสิทธิกําลังพล
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา
๕.๘.๒ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกสิทธิกําลังพล
เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๘.๓ ดําเนินการรับ - สง และติดตาม เอกสารของแผนกสิทธิกําลังพล เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
๕.๘.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
แผนกสิทธิกําลังพล และกองการกําลังพล บรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๙ หัวหนาแผนกบําเหน็จความชอบ ( พ.ท. หรือ น.ท.)
๕.๙.๑ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อน
ชั้นเงินเดือนขาราชการ ชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
เสนาธิการทหาร และพนักงานราชการ เพื่อใหการดําเนินการ ดานบําเหน็จความชอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย ครบถวน และถูกตอง ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๙.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อน
ชั้นเงินเดือนขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
เสนาธิการทหาร และพนักงานราชการ เพื่อใหการดําเนินการดานบําเหน็จความชอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๙.๓ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการใหรับและงดรับเงินเพิ่มตางๆ และ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการชั้นสัญญาบัตร เพื่อใหการดําเนินการดานบําเหน็จความชอบเปนไป
ดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตอง ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๙.๔ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการใหรับและงดรับเงินเพิ่มตางๆ ของ
ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร เพื่อใหการดําเนินการดานบําเหน็จความชอบเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตอง ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑๐ ประจําแผนกบําเหน็จความชอบ (พ.ต. หรือ น.ต.)
๕.๑๐.๑ วิเคราะห และตรวจสอบเอกสารการดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรและขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ
กองบัญชาการกองทัพไทย เสนาธิการทหาร และพนักงานราชการ การใหรับและงดรับเงินเพิ่มตางๆ

๑๓
และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ เพื่อใหเอกสารประกอบมีความถูกตองครบถวน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๐.๒ ประสานงาน และดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตร
และขาราชการ ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เสนาธิ
การทหาร และพนักงานราชการ การใหรับและงดรับ เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด
๕.๑๐.๓ วิเคราะห พัฒนาและปรับปรุงงานดานการจัดทําบําเหน็จความชอบของกําลังพล
กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อใหสามารถสนับสนุนงานในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๑๑ ประจําแผนกบําเหน็จความชอบ (ร.อ.)
๕.๑๑.๑ จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้น
สัญญาบัตรและขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เสนาธิการทหารและพนักงานราชการ การใหรับและงดรับเงินเพิ่มตางๆ และเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการ เพื่อใหไดขอมูล และเอกสารที่ มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๑.๒ รวบรวมเอกสารการดําเนินการปรับเงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้น
สัญญาบัตรและขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เสนาธิการทหารและพนักงานราชการ การใหรับและงดรับเงินเพิ่มตาง ๆ และเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการ เพื่อใหไดขอมูล และเอกสารที่ มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๑.๓ จัดทําขอมูลดานการทําบําเหน็จความชอบของ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ อให
สามารถสนับสนุนงานในภาพรวมของ กองบัญชาการกองทัพไทย ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๑๒ เสมียนแผนกบําเหน็จความชอบ (จ.ส.อ. หรือ พ.จ.อ. หรือ พ.อ.อ.)
๕.๑๒.๑ จัดทําหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการปรับ
เงินเดือน เลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตร และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร สังกัดสํานัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทยเสนาธิการทหาร และพนักงานราชการ การใหรับและงดรับ
เงินเพิ่มตาง ๆ และเงินประจําตําแหนงของขาราชการ เพื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว
ทันเวลา
๕.๑๒.๒ กํากับดูแลรวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนก
บําเหน็จความชอบ ใหมีความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๑๒.๓ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกผูมาติดตอหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด

๑๔
๕.๑๒.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
กองการกําลังพลและ กรมสารบรรณทหารบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๑๓ เสมียนแผนกบําเหน็จความชอบ (ส.อ. หรือ จ.อ.)
๕.๑๓.๑ จัดพิมพหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานในแผนกบําเหน็จ
ความชอบ เพื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา
๕.๑๓.๒ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกบําเหน็จความชอบ
เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๑๓.๓ ดําเนินการรับ-สง และติดตาม เอกสารของแผนกบําเหน็จความชอบ เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
๕.๑๓.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
แผนกบําเหน็จความชอบ และกองการกําลังพล บรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๑๔ หัวหนาแผนกประวัติและทะเบียนพล (พ.ท. หรือ น.ท.)
๕.๑๔.๑ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลในสมุดประวัติและ
ดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติ ขาราชการชั้นสัญญาบัตร เพื่อใหการจัดทําขอมูล
บุคลากรเกี่ยวกับประวัติและทะเบียนพลเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตอง ตาม
ระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑๔.๒ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ
การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรขาราชการชายแดนของ
นายทหารชั้นนายพล เพื่อใหการจัดทําขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับประวัติและทะเบียนพลเปนไปดวยความ
เรียบรอย ครบถวน และถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑๔.๓ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเวลาราชการตอนเปน
ทหาร การควบคุม การเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ เพื่อใหการจัดทําขอมูล
บุคลากรเกี่ยวกับประวัติและทะเบียนพลเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตอง
ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑๔.๔ กํากับดูแล ตรวจสอบ และประสานงานเกียวกั
่ บการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหการ
จัดทําขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับประวัติและทะเบียนพลเปนไปดวยความเรียบรอย ครบถวน และถูกตอง
ตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด
๕.๑๕ ประจําแผนกประวัติและทะเบียนพล (พ.ต. หรือ น.ต.)
๕.๑๕.๑ วิเคราะห และตรวจสอบเอกสารการดําเนิ นการบันทึกขอมูลในสมุดประวัติและ
ดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบเวลาราชการ
ทวีคูณ การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการชายแดน
การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบเวลาราชการตอน

๑๕
เปนทหารและการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อให เอกสารประกอบมีความถูกตองครบถวน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๕.๒ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการการบันทึกขอมูลในสมุดประวัติและดําเนิน
กรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ
การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการชายแดน การควบคุม
การเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารและ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด
๕.๑๕.๓ วิเคราะห พัฒนาและปรับปรุงงานดานการจัดทําขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับประวัติและ
ทะเบียนพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใหสามารถสนับสนุนงานในภาพรวมของ
กองบัญชาการกองทัพไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๑๖ ประจําแผนกประวัติและทะเบียนพล (ร.อ.)
๕.๑๖.๑ จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลในสมุดประวัติและดําเนินกรรมวิธีขอมูล
อัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ การรายงาน
ขาราชการถึงแกกรรมการขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการชายแดน การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารและ
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหไดขอมูล และเอกสาร ที่มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๖.๒ รวบรวมเอกสารการดําเนินการบันทึกขอมูลในสมุดประวัติและดําเนินกรรมวิธีขอมูล
อัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบเวลาราชการทวีคูณ การรายงาน
ขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการชายแดน การควบคุมการ
เกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารและการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อใหไดขอมูล และเอกสาร ที่มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินการตามระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๑๖.๓ การจัดทําขอมูลบุคลากรเกี่ยวกับประวัติและทะเบียนพลของกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อใหสามารถสนับสนุนงานในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายกําลังพลในปจจุบัน
๕.๑๗ เสมียนแผนกประวัติและทะเบียนพล (จ.ส.อ.(พ) หรือ พ.จ.อ.(พ) หรือ พ.อ.อ.(พ))
๕.๑๗.๑ จัดทําหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลในสมุด
ประวัติและดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบ
เวลาราชการทวีคูณ การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการ
ชายแดนของนายทหารชั้นนายพล การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ
และการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
๕.๑๗.๒ กํากับดูแลรวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกประวัติ
และทะเบียนพลใหมีความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา

๑๖
๕.๑๗.๓ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกผูมาติดตอหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๑๗.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพลและกรมสารบรรณทหารบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๑๘ เสมียนแผนกประวัติและทะเบียนพล (จ.ส.อ. หรือ พ.จ.อ. หรือ พ.อ.อ.)
๕.๑๘.๑ จัดทําหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลในสมุด
ประวัติและดําเนินกรรมวิธีขอมูลอัตโนมัติทางดานประวัติขาราชการชั้นสัญญาบัตร การตรวจสอบ
เวลาราชการทวีคูณ การรายงานขาราชการถึงแกกรรม การขอมีบัตรพิทักษเสรีชนและบัตรราชการ
ชายแดนของนายทหารชั้นนายพล การควบคุมการเกษียณอายุราชการ การออกใบรับรองราชการทัพ
และการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา
๕.๑๘.๒ กํากับดูแลรวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกประวัติ
และทะเบียนพล ใหมีความถูกตอง เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๑๘.๓ อํานวยความสะดวก ประสานงาน และใหบริการแกผูมาติดตอหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุด
๕.๑๘.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
กองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพลและกรมสารบรรณทหารบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๕.๑๙ เสมียนแผนกประวัติและทะเบียนพล (ส.อ. หรือ จ.อ.)
๕.๑๙.๑ จัดพิมพหนังสือราชการ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานในแผนกประวัติและ
ทะเบียนพล เพื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา
๕.๑๙.๒ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวของกับงานในแผนกประวัติและ
ทะเบียนพล เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวก รวดเร็วในการคนหา
๕.๑๙.๓ ดําเนินการรับ - สง และติดตาม เอกสารของแผนกประวัติและทะเบียนพล เพื่อให
การดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
๕.๑๙.๔ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหงานของ
แผนกประวัติและทะเบียนพล และกองการกําลังพล สํานักบริการสิทธิประโยชนกําลังพล บรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไว

๑๗

๑๘
บทที่ ๓
การกําหนดกระบวนการ
ลําดับ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

กิจกรรม

ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

ความตองการของ
กิจกรรม
การบรรจุบุคคลพลเรือน
คําสั่งบรรจุบุคคลพล
เปนนายทหารสัญญาบัตร
เรือนเปนนายทหาร
สัญญาบัตร
การบรรจุทหารกองหนุน
คําสั่งบรรจุทหาร
และแตงตั้งยศเปน
กองหนุนและแตงตั้งยศ
นายทหารสัญญาบัตร
เปนนายทหารสัญญา
บัตร
การแตงตั้งยศขาราชการ ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งแตงตั้งยศ
กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญา ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
ขาราชการกลาโหม
บัตรเปนนายทหารสัญญา บก.ทท.
พลเรือนชั้นสัญญาบัตร
บัตร
เปนนายทหารสัญญา
บัตร
การเลื่อนยศนายทหาร
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งเลื่อนฐานะ
ประทวนเปนนายทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
นายทหารประทวนเปน
สัญญาบัตรโดยการปรับ บก.ทท.
นายทหารสัญญาบัตร
คุณวุฒิ
การเลื่อนฐานะนายทหาร ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งเลื่อนฐานะ
ประทวนเปนนายทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
นายทหารประทวนเปน
สัญญาบัตรโดยการทํา
บก.ทท.
นายทหารสัญญาบัตร
หนาที่
การเลื่อนฐานะนายทหาร ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งเลื่อนฐานะ
ประทวนเปนนายทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
นายทหารประทวนเปน
สัญญาบัตรโดยการ
บก.ทท.
นายทหารสัญญาบัตร
เกษียณอายุราชการ

หนวยที่รับผิดชอบ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๑๙
ลําดับ
๗

๘

๙

๑๐

กิจกรรม

ผูรับบริการ/
ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรม
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งเลื่อนฐานะ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
นายทหารประทวนเปน
บก.ทท.
นายทหารสัญญาบัตร

หนวยที่รับผิดชอบ

การเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ.,
พ.จ.อ., พ.อ.อ.,อัตรา
เงินเดือน จ.ส.อ.(พ,),
พ.จ.อ.(พ.), และ พ.อ.อ.
(พ.) อายุ ๕๕ ป ชึ้นไป
เปนนายทหารสัญญาบัตร
การแตงตั้งยศขาราชการ ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
กลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้น ผูม ีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
สัญญาบัตรเปนนายทหาร บก.ทท.
ประทวน

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

การแตงตั้งยศพล
อาสาสมัครเปนนายทหาร
ประทวน
การแตงตั้งยศทหารกอง
ประจําการ เปน สิบตรี

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๑๑

การถอดยศนายทหาร
ประทวน

๑๒

การลาออกของนายทหาร
สัญญาบัตร

๑๓

การโอนนายทหารสัญญา
บัตร

คําสั่งแตงตั้งยศ
ขาราชการกลาโหมพล
เรือนต่ํากวาชั้นสัญญา
บัตรเปนนายทหาร
ประทวน
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งแตงตั้งยศพล
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
อาสาสมัครเปน
บก.ทท.
นายทหารประทวน
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งแตงตั้งยศทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
กองประจําการ เปน
บก.ทท.
สิบตรี
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งถอดยศนายทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
ประทวน
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งใหนายทหารออก
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
จากราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. คําสั่งใหนายทหารซึ่งโอน
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
ไปรับราชการทาง
บก.ทท.
กระทรวงอื่นพนจาก
ตําแหนงและขาดจาก
อัตราเงินเดือน

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๒๐
ลําดับ
๑๔

๑๕

กิจกรรม

ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
การบรรจุนายทหารสัญญา ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
บัตรกลับเขารับราชการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
การตรวจสอบคุณสมบัติ ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
นายทหารประทวนเพื่อทํา ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
หนาที่ในตําแหนง
บก.ทท.
นายทหารสัญญาบัตร

๑๖

การปรับและเลื่อนชั้น
ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
เงินเดือนนายทหารสัญญา ผูม ีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บัตรชั้นนายพล และ
บก.ทท.
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร

๑๗

การเลื่อนชั้นเงินเดือน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
เปนบําเหน็จประจําป

ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

๑๘

การเลื่อนชั้นเงินเดือน
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
เปนบําเหน็จประจําป
ใหกับผูเกษียณอายุ
ราชการ
การรับและงดรับเงิน
ประจําตําแหนง

ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

๑๙

ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

ความตองการของ
กิจกรรม
คําสั่งบรรจุนายทหาร
นอกกองกลับเขารับ
ราชการ
บัญชีรายชื่อผูที่มี
คุณสมบัติจะทําหนาที่ฯ
ตามระเบียบ บก.ทท. วา
ดวยการสั่งใหทําหนาที่ฯ
พ.ศ.๒๕๕๔
คําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
นายทหารสัญญาบัตรชั้น
นายพลที่ไดรับโปรด
เกลาฯ และขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตร
คําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
นายทหารสัญญาบัตร
ตามผลพิจารณาของตน
สังกัด
คําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน
นายทหารสัญญาบัตรที่
จะครบกําหนด
เกษียณอายุราชการ
คําสั่งใหขาราชการรับ
และงดรับเงินประจํา
ตําแหนงเมื่อไดรับการ
ปรับยายไปประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนด

หนวยที่รับผิดชอบ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๒๑
ลําดับ
๒๐

กิจกรรม

ผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสวนเสีย
การรับและงดรับเงินคาฝา ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
อันตรายตางๆ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

๒๑

การรับเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

๒๒

สรุปยอดนายทหารชั้นนาย
พลที่ไดรับพระราชทาน
โปรดเกลาฯ
ตรวจประวัติรับราชการ
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร
สังกัด บก.ทท.
ตรวจสอบเวลารับราชการ
รวมทั้งเวลาราชการทวีคูณ
ตอนเปนทหาร
สงสมุดประวัติรับราชการ
ที่ปรับยายไปนอกสังกัด
บก.ทท.
บันทึกบําเหน็จประจําป
ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

บันทึกคําสั่งปรับ, เลื่อนชั้น
เงินเดือน และ
พระราชทานยศ
นายทหารชั้นนายพล

ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

ความตองการของ
กิจกรรม
คําสั่งใหขาราชการรับ
และงดรับเงินคาฝา
อันตรายเมื่อไดรับการ
ปรับยายไปประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนด
คําสั่งใหขาราชการรับ
พ.ส.ร. ตามมติ ก.บ.ท.ช.
บัญชีรายชื่อนายทหาร
ชั้นนายพลที่ไดรับการ
โปรดเกลาฯ
สมุดประวัติรับราชการมี
ความถูกตอง

หนวยที่รับผิดชอบ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

แบบรายการรับเงินเดือน กกพ.สบป.สบ.ทหาร
(หรือเบี้ยหวัด)
แบบ สข.๗
สงสมุดประวัติรับ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ราชการ
บันทึกรายการเงินเดือน
ครบถวน

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

บันทึกรายการเงินเดือน , กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ยศทหาร ครบถวน

๒๒
ลําดับ

กิจกรรม

๒๘

ออกประกาศ บก.ทท.
ขาราชการต่ํากวาชั้น
สัญญาบัตร ลูกจาง และ
นักเรียนทหาร กรณี
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํา
นําหนานาม
ออกประกาศ บก.ทท.
ขาราชการต่ํากวาชั้น
สัญญาบัตร ลูกจาง และ
นักเรียนทหารถึงแกกรรม
รายงาน สป. ใหออก
ประกาศ กห. ขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรกรณีเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล
รายงาน สป. ใหออก
ประกาศ กห. ขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรถึงแกกรรม
ทําบัตรเหรียญพิทักษเสรี
ชน และเหรียญราชการ
ชายแดนใหขาราชการชั้น
ยศนายพล สังกัด บก.ทท.
ทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ
ใหกับขาราชการ สังกัด
บก.ทท.
บันทึกเพิ่มเติมรายการใน
สมุดประวัติรับราชการ
ของขาราชการชั้นสัญญา
บัตร สังกัด บก.ทท.

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

ผูรับบริการ/
ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรม
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. ประกาศ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
เรื่อง เปลีย่ นชื่อตัว
บก.ทท.
ชื่อสกุล

ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. ประกาศ บก.ทท. เรื่อง
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
ขาราชการต่าํ กวาชั้น
บก.ทท.
สัญญาบัตรถึงแกกรรม

หนวยที่รับผิดชอบ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. ประกาศ กห. เรื่อง
กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
นายทหารชัน้ สัญญาบัตร
บก.ทท.
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.

ประกาศ กห. เรื่อง
กกพ.สบป.สบ.ทหาร
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ถึงแกกรรม
บัตรเหรียญพิทักษเสรีชน กกพ.สบป.สบ.ทหาร
และบัตรเหรียญราชการ
ชายแดน

ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
บก.ทท.
ผูรับบริการ:ขาราชการ บก.ทท. บันทึกสมุดประวัติตาม
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
รายการตางๆ ครบถวน
บก.ทท.

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๒๓
ลําดับ

กิจกรรม

๓๕

สงบัญชีรายชื่อนายทหาร
สัญญาบัตร ซึ่งจะ
เกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ

ผูรับบริการ/
ความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรม
ผูรับบริการ:สวนราชการ บก.ทท. บัญชีรายชื่อนายทหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย: ขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรที่จะ
บก.ทท.
เกษียณอายุราชการ

หนวยที่รับผิดชอบ
กกพ.สบป.สบ.ทหาร

๒๔
บทที่ ๔
กระบวนการในสวนที่รับผิดชอบของ กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ลําดับ

แผนงาน/รายการ

หนวยรับผิดชอบ

๑.

การบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล

๒.

การบรรจุทหารกองหนุนลุแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล

๓.

การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล

๔.

การเลื่อนยศนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ

แผนกจัดการกําลังพล

๕.

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่

แผนกจัดการกําลังพล

๖.

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณอายุราชการ

๗.

การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ,),

แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล

พ.จ.อ.(พ.), และ พ.อ.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ป ชึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
๘.

การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารประทวน

แผนกจัดการกําลังพล

๙.

การแตงตั้งยศพลอาสาสมัครเปนนายทหารประทวน

แผนกจัดการกําลังพล

๑๐.

การแตงตั้งยศทหารกองประจําการ เปน สิบตรี

แผนกจัดการกําลังพล

๑๑.

การถอดยศนายทหารประทวน

แผนกจัดการกําลังพล

๑๒.

การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล

๑๓.

การโอนนายทหารสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล

๑๔

การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ

แผนกจัดการกําลังพล

๑๕.
๑๖.

การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล และขาราชการชั้นสัญญาบัตร

แผนกจัดการกําลังพล
แผนกบําเหน็จความชอบ

๑๗.
๑๘.

การเลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จประจําป
การเลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จประจําปใหกับผูเกษียณอายุ
ราชการ

แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ

๑๙.

การรับและงดรับเงินเงินประจําตําแหนง

แผนกบําเหน็จความชอบ

๒๐.

การรับและงดรับเงินคาฝาอันตรายตางๆ

แผนกบําเหน็จความชอบ

๒๑.

การรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

แผนกบําเหน็จความชอบ

๒๒.

สรุปยอดนายทหารชั้นนายพลที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๓.

ตรวจประวัติรับราชการขาราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๔.

ตรวจสอบเวลารับราชการรวมทั้งเวลาราชการทวีคูณตอนเปนทหาร

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๕.

สงสมุดประวัติรับราชการที่ปรับยายไปนอกสังกัด บก.ทท.

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๖.

บันทึกบําเหน็จประจําป ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๕
ลําดับ
๒๗.
๒๘.

แผนงาน/รายการ
บันทึกคําสั่งปรับ, เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศ นายทหารชั้นนายพล
ออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง และนักเรียนทหาร กรณีเปลี่ยน

หนวยรับผิดชอบ
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล

ชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม
๒๙

ออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง และนักเรียนทหารถึงแกกรรม

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๓๐.

รายงาน สป. ใหออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๓๑
๓๒.

รายงาน สป. ใหออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตรถึงแกกรรม
ทําบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการชายแดนใหขาราชการชั้นยศนายพล สังกัด
บก.ทท.

แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล

๓๓.

ทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิใหกับขาราชการ สังกัด บก.ทท.

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๓๔.

บันทึกเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติรับราชการของขาราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.

แผนกประวัติและทะเบียนพล

๓๕.

สงบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ

แผนกประวัติและทะเบียนพล

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ลําดับ

แผนงาน/รายการ

แผนกจัดการกําลังพล
๑. การบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒. การบรรจุทหารกองหนุนลุแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓. การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๔. การเลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ
๕. การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหน้าที่
๖. การเลือ่ นฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณอายุราชการ
๗. การเลือ่ นฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ,),
พ.จ.อ.(พ.), และ พ.อ.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ชึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
๘. การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวน
๙. การแต่งตั้งยศพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน
๑๐. การแต่งตั้งยศทหารกองประจําการ เป็น สิบตรี
๑๑. การถอดยศนายทหารประทวน
๑๒. การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
๑๓. การโอนนายทหารสัญญาบัตร
๑๔ การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเข้ารับราชการ
๑๕. การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
แผนกบําเหน็จความชอบ
๑๖. การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
๑๗. การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นบําเหน็จประจําปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ลําดับ
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

แผนงาน/รายการ
การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นบําเหน็จประจําปีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
การรับและงดรับเงินเงินประจําตําแหน่ง
การรับและงดรับเงินค่าฝ่าอันตรายต่างๆ
การรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
แผนกประวัติและทะเบียนพล

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

สรุปยอดนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ
ตรวจประวัติรับราชการข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.
ตรวจสอบเวลารับราชการรวมทั้งเวลาราชการทวีคูณตอนเป็นทหาร
ส่งสมุดประวัติรับราชการที่ปรับย้ายไปนอกสังกัด บก.ทท.
บันทึกบําเหน็จประจําปี ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง
บันทึกคําสั่งปรับ, เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศ นายทหารชั้นนายพล
ออกประกาศ บก.ทท. ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร กรณีเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหน้านาม
ออกประกาศ บก.ทท. ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง และนักเรียนทหารถึงแก่กรรม
รายงาน สป. ให้ออกประกาศ กห. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
รายงาน สป. ให้ออกประกาศ กห. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรถึงแก่กรรม
ทําบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนให้ข้าราชการชั้นยศนายพล สังกัด บก.ทท
ทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิให้กับข้าราชการ สังกัด บก.ทท.
บันทึกเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.
ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ

๒๙
๓๐.
๓๑
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ลําดับ

แผนงาน/รายการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การกําหนดกระบวนการในส่วนที่รับผิดชอบของกองการกําลังพล
สํานักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพล กรมสารบรรณทหาร
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

แผนงาน/รายการ
การบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การบรรจุทหารกองหนุนลุแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
การเลื่อนยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหน้าที่
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณอายุราชการ
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ,),
พ.จ.อ.(พ.), และ พ.อ.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ชึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร
การแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวน
การแต่งตั้งยศพลอาสาสมัครเป็นนายทหารประทวน
การแต่งตั้งยศทหารกองประจําการ เป็น สิบตรี
การถอดยศนายทหารประทวน
การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
การโอนนายทหารสัญญาบัตร
การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเข้ารับราชการ
การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นบําเหน็จประจําปี
การเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นบําเหน็จประจําปีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
การรับและงดรับเงินเงินประจําตําแหน่ง
การรับและงดรับเงินค่าฝ่าอันตรายต่างๆ
การรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
สรุปยอดนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ
ตรวจประวัติรับราชการข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.
ตรวจสอบเวลารับราชการรวมทั้งเวลาราชการทวีคูณตอนเป็นทหาร
ส่งสมุดประวัติรับราชการที่ปรับย้ายไปนอกสังกัด บก.ทท.
บันทึกบําเหน็จประจําปี ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลัง
บันทึกคําสั่งปรับ, เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศ นายทหารชั้นนายพล
ออกประกาศ บก.ทท. ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร กรณีเปลี่ยน

หน่วยรับผิดชอบ
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกจัดการกําลังพล
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกบําเหน็จความชอบ
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
แผนกประวัติและทะเบียนพล

การกําหนดกระบวนการในส่วนที่รับผิดชอบของกองการกําลังพล
สํานักบริการสิทธิประโยชน์กําลังพล กรมสารบรรณทหาร
ลําดับ
๒๙
๓๐.
๓๑
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

แผนงาน/รายการ

หน่วยรับผิดชอบ

ชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหน้านาม
ออกประกาศ บก.ทท. ข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้าง และนักเรียนทหารถึงแก่กรรม แผนกประวัติและทะเบียนพล
รายงาน สป. ให้ออกประกาศ กห. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
แผนกประวัติและทะเบียนพล
รายงาน สป. ให้ออกประกาศ กห. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรถึงแก่กรรม
แผนกประวัติและทะเบียนพล
ทําบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนให้ข้าราชการชั้นยศนายพล สังกัด บก.ททแผนกประวัติและทะเบียนพล
ทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิให้กับข้าราชการ สังกัด บก.ทท.
แผนกประวัติและทะเบียนพล
บันทึกเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติรับราชการของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. แผนกประวัติและทะเบียนพล
ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
แผนกประวัติและทะเบียนพล

ชื่องาน : การบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑/๑
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
ลําดับที่
๑

๒

๓

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การบรรจุบุคคลพลเรือนเปน
นายทหารสัญญาบัตร

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบรรจุ
บุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร การกําหนด
เงินเดือน และการใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิและ
การมีคุณสมบัติตามปจจัยของบุคคล

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือ การกําหนด
เงินเดือนและปจจัยของบุคคลไมถูกตอง เปนตน

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

รายละเอียดงาน
กพ.ทหาร เสนอเรื่องการบรรจุบุคคลพลเรือนเปน
นายทหารสัญญาบัตร มายัง สบ.ทหาร

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๒๔

ชื่องาน : การบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑/๒
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนาม เสนอ สป.
๕

๖

สม. ดําเนินการออกคําสั่ง กห.

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่งบรรจุบุคคล
พลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคําสั่งฯ) ลงนามเสนอ สป.
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งบรรจุบุคคลพลเรือน
เขารับราชการ

เวลา
ดําเนินการ
๒ – ๓ วัน

สม. นําเรียน รมว.กห. (ปล.กห. รับคําสั่งฯ)
เพื่อออกคําสั่งบรรจุบุคคลพลเรือนเขารับราชการ

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง บรรจุบุคคลพลเรือน
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

หมายเหตุ

สม.

กสบ.สบ.ทหาร

๒๕

ชื่องาน : การบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑/๓
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ ปล.กห. ลงนามในคําสั่งบรรจุเขารับราชการ
เอกสารอางอิง : ๑. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๒. คําสั่ง กห ที่ ๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหไดรับเงินแรกบรรจุสําหรับขาราชการทหารที่มีคุณสมบัติ ตามปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของ รอ., บก.ทท., ทบ. และ ทอ.
๓. ระเบียบ กห. วาดวยการโอนและการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๔. ขอบังคับ กห. วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อนและลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
แบบฟอรมที่ใช : ๑. บัญชีรายชื่อผูขอบรรจุเขารับราชการ
๒. แบบฟอรมใบสมัครเขารับราชการ, แบบฟอรมสัญญาการเขารับราชการเปนขาราชการสัญญาบัตร

๒๖

ชื่องาน : การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๒/๑
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลทหารกองหนุนและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
“การแตงตั้งยศ” หมายถึง การแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
กพ.ทหาร เสนอเรื่องการบรรจุทหารกองหนุนและ
๑ วัน
คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
แตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตรมายัง สบ.ทหาร
เปนไปตามหลักเกณฑ
สบ.ทหาร
๒

๓

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตั้งยศ
เปนนายทหารสัญญาบัตร

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการบรรจุ
ทหารกองหนุนและแตงตั้งยศเปนนายทหาร
สัญญาบัตรการกําหนดเงินเดือน และการใหไดรับ
เงินเดือนตามวุฒิและการมีคุณสมบัติตามปจจัย
ของบุคคล

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล การกําหนดเงินเดือน
และปจจัยของบุคคลไมถูกตอง ใบสําคัญทางการทหาร
เปนตน

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒๗

ชื่องาน : การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๒/๒
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
“การแตงตั้งยศ” หมายถึง การแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
๒ – ๓ วัน
ถูกตองเปนไปตาม แผนกจัดการกําลังพล
(รอง เสธ.ทหาร รับคําสั่งฯ) ลงนามเสนอ สป.
ระเบียบหลักเกณฑ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งบรรจุทหารกองหนุน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
และแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร
เพื่อลงนาม เสนอ สป.
๕

สม. ดําเนินการออกคําสั่ง กห.

๖
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

สม. นําเรียน รมว.กห. (ปล.กห. รับคําสั่งฯ)
เพื่อออกคําสั่งบรรจุทหารกองหนุน
และแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง บรรจุทหารกองหนุน
และแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

สม.

กสบ.สบ.ทหาร

๒๘

ชื่องาน : การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๒/๓
ขอบเขต : อัตรา ร.อ., อัตรา พ.ต.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่สมัครเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
“การแตงตั้งยศ” หมายถึง การแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล : เมื่อ ปล.กห. ลงนามในคําสั่งบรรจุเขารับราชการ
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๒. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๓. คําสั่ง กห ที่ ๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหไดรับเงินแรกบรรจุสําหรับขาราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการของ รอ., บก.ทท., ทบ. และ ทอ.
๔. ระเบียบ กห. วาดวยการโอนและการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๕. ขอบังคับ กห. วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อนและลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
แบบฟอรมที่ใช : ๑. บัญชีรายชื่อผูขอบรรจุเขารับราชการ
๒. แบบฟอรมใบสมัครเขารับราชการ, แบบฟอรมสัญญาการเขารับราชการเปนขาราชการสัญญาบัตร

๒๙

ชื่องาน : การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
เปนนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต : ร.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๓/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศทหารเปนนายทหารสัญญาบัตรใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่
๑

๒

๓

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการแตงตั้งยศขาราชการกลาโหม
พลเรือนชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร
มายัง สบ.ทหาร
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบ
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้น
การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือน สัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร เชน ยศ - ชื่อ ชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร
สกุล, หมายเลขประจําตัว, ตําแหนง, อัตราสวน
การแตงกายเหลาทัพ, เหลาทหาร, คําสั่งบรรจุ,
สัญชาติ, หลักฐานทางทหาร (สด.๘, สด.๙, สด.๔๓),
หลักฐานการฝกวิชาทหาร เปนตน
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, หลักฐานรับรอง
สถานที่เกิดบิดา/มารดา (กรณีปู,ยา,ตา,ยาย มิใช
สัญชาติไทย) เปนตน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๓๐

ชื่องาน : การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
เปนนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต ร.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๓/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศทหารเปนนายทหารสัญญาบัตรใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือน
ชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง แตงตั้งยศขาราชการกลาโหม
พลเรือนชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหาร
สัญญาบัตรใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๒ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

๓๑

ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารสัญญาบัตร
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒. ขอบังคับ กห. วาดวยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบ กห. วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ
หรือพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๕๗
๔. ระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๕. หนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๒/๔๕๘๒ ลง ๑๙ พ.ย.๔๗
๖. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๗/๕๗ ลง ๓ ก.ค.๕๗
๗. หนังสือ กพ.ทหาร ดวนที่สุด ที่ กห ๐๓๐๒/๔๖๗๑ ลง ๒๐ ส.ค.๕๗
แบบฟอรมที่ใช :

หมายเหตุ

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
โดยการปรับคุณวุฒิ
ขอบเขต : ส.ต.,จ.ต. - จ.ส.อ.,พ.จ.อ.,พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการระดับนายทหารประทวนที่มีความรู ความสามารถ
ไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพรับราชการดวยการสอบเลื่อนฐานะโดยใชคุณวุฒิ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่
๑

๒

๓

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ
มายัง สบ.ทหาร
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะ
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
นายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตั้งยศ
โดยการปรับคุณวุฒิ และการกําหนดเงินเดือน
เปนนายทหารสัญญาบัตร
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน สําเนาคําสั่งสมุดประวัติรับราชการ การขอศึกษา
การรายงานจบการศึกษา การขยายระยะเวลา
การศึกษา คุณวุฒิตรงตามทายอัตรา หรือ การกําหนด
เงินเดือนตามบําเหน็จครั้งสุดทาย เปนตน

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๔/๑

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๓๒

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนโดยใชคุณวุฒิ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ขอบเขต : ส.ต.,จ.ต. - จ.ส.อ.,พ.จ.อ.,พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการระดับนายทหารประทวนที่มีความรู ความสามารถ
ไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพรับราชการดวยการสอบเลื่อนฐานะโดยใชคุณวุฒิ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รับคําสั่ง รมว.กห.)
เพื่อลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง เลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๔/๒

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๑๙
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
๓. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๔. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๙/๕๗ ลง ๑๘ ส.ค.๕๗
แบบฟอรมที่ใช : ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ขอเลื่อนฐานะโดยใชคุณวุฒิ

๓๓

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
โดยการทําหนาที่
ขอบเขต : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการระดับนายทหารประทวนที่มีความรู ความสามารถ
ไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพรับราชการดวยการสอบเลื่อนฐานะโดยการทําหนาที่
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการการเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่
มายัง สบ.ทหาร
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
โดยการทําหนาที่ และการกําหนดเงินเดือน

๒

๓

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน สําเนาคําสั่งสมุดประวัติรับราชการ, คําสั่งให
ทําหนาที่, คําสั่งทําหนาที่ไดผลดี, วันที่มีคุณสมบัติครบ
การกําหนดเงินเดือนตามบําเหน็จครั้งสุดทาย เปนตน

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๕/๑

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๓๔

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
โดยการทําหนาที่
ขอบเขต : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการระดับนายทหารประทวนที่มีความรู ความสามารถ
ไดมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพรับราชการดวยการสอบเลื่อนฐานะโดยการทําหนาที่
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รับคําสั่ง รมว.กห.)
เพื่อลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง เลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๕/๒

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับกห.ฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
๓. ระเบียบ กห. วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๔. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น พ.ศ.๒๕๕๕
๕. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๙/๕๗ ลง ๑๘ ส.ค.๕๗
แบบฟอรมที่ใช : ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ขอเลื่อนฐานะโดยการทําหนาที่
๓๕

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. - ๖/๑
โดยการเกษียณอายุราชการ
ขอบเขต : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเกียรติประวัติในการรับราชการที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย มีคุณสมบัติครบถวน
และสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะโดยการเกษียณอายุราชการ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณ
อายุราชการ มายัง สบ.ทหาร
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
การเกษียณอายุราชการ และการกําหนดเงินเดือน

๒

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณ
อายุราชการ

๓
ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน สําเนาสมุดประวัติรับราชการ คําสั่งใหเขารับ
การศึกษาและหลักฐานแสดงผลการศึกษา
เพื่อเลื่อนฐานะฯ หนังสือสมัครใจในการขอเลื่อนฐานะ
การกําหนดเงินเดือนตามบําเหน็จครั้งสุดทาย เปนตน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๓๖

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.กพ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. - ๖/๒
โดยการทําหนาที่
ขอบเขต : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.
วัตถุประสงค : เพื่อเปนเกียรติประวัติในการรับราชการที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย มีคุณสมบัติครบถวน
และสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะโดยการเกษียณอายุราชการ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รับคําสั่ง รมว.กห.)
เพื่อลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปน
นายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณอายุราชการ

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง เลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณ
อายุราชการ ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการเกษียณอายุราชการ
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๗/๓๔ ลง ๓๑ ต.ค.๓๔
๓. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น พ.ศ.๒๕๕๕
๔. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๙/๕๗ ลง ๑๘ ส.ค.๕๗
แบบฟอรมที่ใช : ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ขอเลื่อนฐานะโดยการเกษียณอายุราชการ
๓๗

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๗/๑
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ป
ขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปขนึ้ ไป ซึ่งดํารงตําแหนงหลักมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือมีเวลารับราชการ
ในตําแหนงหลักรวมไมนอยกวา ๑ ป เปนผูที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑที่ บก.ทท. กําหนดและไมอยูในระหวางการสั่งใหพักราชการ หรือสํารองราชการ หรือถูกสั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย หรือตองหา หรือถูกฟองคดีอาญา รวมทั้งตองเปนผูสมัครใจเขารับการพิจารณาเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของนายทหารชั้นประทวนอายุตั้งแต ๕๕ ปขั้นไป ที่ไดรับราชการและปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย
มีคุณสมบัติครบถวนและสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

๒

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เปนนายทหารสัญญาบัตร
โดยการเกษียณอายุราชการ

รายละเอียดงาน
กพ.ทหาร เสนอเรื่องการขอเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ)
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
มายัง สบ.ทหาร

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานการขอเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ)
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
และการกําหนดเงินเดือน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

๓๘

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๗/๒
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ป
ขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต : : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ซึ่งดํารงตําแหนงหลักมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือมีเวลารับราชการ
ในตําแหนงหลักรวมไมนอยกวา ๑ ป เปนผูที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑที่ บก.ทท. กําหนดและไมอยูในระหวางการสั่งใหพักราชการ หรือสํารองราชการ หรือถูกสั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย หรือตองหา หรือถูกฟองคดีอาญา รวมทั้งตองเปนผูสมัครใจเขารับการพิจารณาเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของนายทหารชั้นประทวนอายุตั้งแต ๕๕ ปขั้นไป ที่ไดรับราชการและปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย
มีคุณสมบัติครบถวนและสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ เชน สําเนา
สมุดประวัติรับราชการ คําสั่งใหเขารับการศึกษาและ
หลักฐานแสดงผลการศึกษาเพื่อเลื่อนฐานะฯ หนังสือ
สมัครใจในการขอเลื่อนฐานะ การกําหนดเงินเดือนตาม
บําเหน็จครั้งสุดทาย เปนตน

๓

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อลง
นามในคําสั่งฯ

สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รับคําสั่ง รมว.กห.)
เพื่อลงนามในคําสั่งขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ)
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร

เวลา
ดําเนินการ
๕ – ๑๐ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๕ – ๗ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

๓๙

ชื่องาน : การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๗/๓
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ป
ขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต : : จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป ซึ่งดํารงตําแหนงหลักมาแลวไมนอยกวา ๑ ป หรือมีเวลารับราชการ
ในตําแหนงหลักรวมไมนอยกวา ๑ ป เปนผูที่มีผลการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑที่ บก.ทท. กําหนดและไมอยูในระหวางการสั่งใหพักราชการ หรือสํารองราชการ หรือถูกสั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย หรือตองหา หรือถูกฟองคดีอาญา รวมทั้งตองเปนผูสมัครใจเขารับการพิจารณาเพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของนายทหารชั้นประทวนอายุตั้งแต ๕๕ ปขั้นไป ที่ไดรับราชการและปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบรอย
มีคุณสมบัติครบถวนและสมัครใจที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๕

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหาร
ประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.,
อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ)
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๑ – ๒ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

๔๐

ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ) อายุ ๕๕ ปขึ้นไป
เปนนายทหารสัญญาบัตร
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยขอบังคับ กห.ฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๔. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๕
๕. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๙/๕๗ ลง ๑๘ ส.ค.๕๗
แบบฟอรมที่ใช : ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่ขอเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ., อัตราเงินเดือน จ.ส.อ.(พ), พ.จ.อ.(พ), และ พ.อ.อ.(พ)
อายุ ๕๕ ปขึ้นไป เปนนายทหารสัญญาบัตร

ชื่องาน : การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
เปนนายทหารประทวน
ขอบเขต : ส.ต., จ.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๘/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่
๑

๒

๓

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการแตงตั้งยศขาราชการกลาโหม
พลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารประทวน
มายัง สบ.ทหาร
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการแตงตั้งยศ
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานการแตงตั้ง ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปน
ยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้น นายทหารประทวน เชน ยศ - ชื่อ - สกุล, หมายเลข
สัญญาบัตรเปนนายทหารประทวน
ประจําตัว, ตําแหนง, อัตราสวนการแตงกายเหลาทัพ ,
เหลาทหาร, คําสั่งบรรจุ, สัญชาติ, หลักฐานทางทหาร
(สด.๘,สด.๙,สด.๔๓), หลักฐานการฝกวิชาทหาร
เปนตน
กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, หลักฐานรับรอง
เพิ่มเติม
สถานที่เกิด บิดา/มารดา (กรณีปู,ยา,ตา,ยาย มิใช
สัญชาติไทย) เปนตน
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๔๑

ชื่องาน : การแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
เปนนายทหารประทวน
ขอบเขต ส.ต., จ.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๘/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รอง ผบ.ทสส.
รับคําสั่งฯ) เพื่อลงนามในคําสั่งการแตงตั้งยศ
ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
เปนนายทหารประทวน

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง การแตงตั้งยศขาราชการ
กลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหาร
ประทวน ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ รอง ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งการแตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารประทวน
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการกําหนดสัญชาติของผูที่จะบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการ นายทหารประทวนประจําการ
หรือพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ.๒๕๔๑
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
แบบฟอรมที่ใช :
๔๒

ชื่องาน : การแตงตั้งยศพลอาสาสมัครเปนนายทหารประทวน
ขอบเขต : ส.ต., จ.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๙/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการแตงตั้งยศพลอาสาสมัคร
เปนนายทหารประทวน มายัง สบ.ทหาร

๒

๓

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการแตงตั้งยศพลอาสาสมัคร
เปนนายทหารประทวน

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการแตงตั้งยศ
พลอาสาสมัครเปนนายทหารประทวน เชน
ยศ - ชื่อ - สกุล, หมายเลขประจําตัว, ตําแหนง,
อัตราสวนการแตงกายเหลาทัพ, เหลาทหาร,
คําสั่งบรรจุ, สัญชาติ, หลักฐานทางทหาร (สด.๘,
สด.๙, สด.๔๓), หลักฐานการฝกวิชาทหาร
กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, หลักฐานรับรอง
สถานที่เกิด บิดา/มารดา (กรณีปู,ยา,ตา,ยาย มิใช
สัญชาติไทย) เปนตน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๔๓

ชื่องาน : การแตงตั้งยศพลอาสาสมัครและขาราชการกลาโหม
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเปนนายทหารประทวน
ขอบเขต สต., จ.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๙/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รอง ผบ.ทสส.
รับคําสั่งฯ) เพื่อลงนามในคําสั่งแตงตั้งยศ
พลอาสาสมัครเปนนายทหารประทวน

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง แตงตั้งยศพลอาสาสมัคร
เปนนายทหารประทวน ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ รอง ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งยศพลอาสาสมัครเปนนายทหารประทวน
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
แบบฟอรมที่ใช :

๔๔

ชื่องาน : การแตงตั้งยศทหารกองประจําการ เปน สิบตรี
ขอบเขต : ส.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๐/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการแตงตั้งยศทหาร
กองประจําการ เปน สิบตรี มายัง สบ.ทหาร

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการแตงตั้งยศทหาร
กองประจําการ เปน สิบตรี

๒

๓

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานการแตงตั้งยศทหารกอง
ประจําการ เปน สิบตรี เชน ประวัติยอ, คําสั่งการฝก
สิบตรีกองประจําการ, ใบประกาศสําเร็จการศึกษา
การฝกอบรมหลักสูตรสิบตรีกองประจําการ เปนตน

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล, คําสั่งการฝกสิบตรี
กองประจําการ, ใบประกาศสําเร็จการศึกษา
การฝกอบรมหลักสูตรสิบตรีกองประจําการ เปนตน

๒ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๔๕

ชื่องาน : การแตงตั้งยศทหารกองประจําการ เปน สิบตรี
ขอบเขต ส.ต.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๐/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวนใหกับขาราชการของสวนราชการใน บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ : การแตงตั้งยศ หมายถึงการแตงตั้งผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาจากกระทรวง ทบวง กรม อื่น ใหดํารงยศทหาร
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รอง เสธ.ทหาร
รับคําสั่งฯ) เพื่อลงนามในคําสั่งแตงตั้งยศทหาร
กองประจําการ เปน สิบตรี

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง แตงตั้งยศทหาร
กองประจําการ เปน สิบตรี ใหกับสวนราชการ
ใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ รอง เสธ.ทหาร ลงนามในคําสั่งแตงตั้งยศทหารกองประจําการ เปน สิบตรี
เอกสารอางอิง : ขอบังคับ กห. วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
แบบฟอรมที่ใช : ผนวก ก บัญชีรายชื่อแตงตั้งยศทหารกองประจําการ

๔๖

ชื่องาน : การถอดยศนายทหารประทวน
ขอบเขต : นายทหารประทวน

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๑/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการถอดยศนายทหารประทวนที่กระทําความผิดอาญาและกระทําความผิดทางวินัย เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่
๑

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบ
การถอดยศนายทหารประทวน

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการถอดยศ
นายทหารประทวน เชน คําสั่งใหนายทหารประทวน
พักราชการ, คําสั่งปลดนายทหารประทวนออกจาก
ราชการ, รายงานสรุปขอเท็จจริงจากหนวย, หนังสือ
ขอใหพิจารณารวมจาก สธน. เปนตน

ประสาน นขต.บก.ทท. ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน คําสั่งใหนายทหารประทวนพักราชการ,
คําสั่งปลดนายทหารประทวนออกจากราชการ เปนตน

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

นขต.บก.ทท. เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

๒

๓

รายละเอียดงาน
นขต.บก.ทท. เสนอเรื่องการถอดยศนายทหารประทวน
มายัง สบ.ทหาร

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๔๗

ชื่องาน : การถอดยศนายทหารประทวน
ขอบเขต นายทหารประทวน

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๑/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการถอดยศนายทหารประทวนที่กระทําความผิดอาญาและกระทําความผิดทางวินัย เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนามในคําสั่งฯ
๕

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. (รอง ผบ.ทสส.
รับคําสั่งฯ) เพื่อลงนามในคําสั่งการถอดยศ
นายทหารประทวน

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง ถอดยศนายทหารประทวน
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ รอง ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งถอดยศนายทหารประทวน
เอกสารอางอิง : ระเบียบ กห. วาดวยผูซึ่งไมสมควรจะดํารงอยูในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗
แบบฟอรมที่ใช :

๔๘

ชื่องาน : การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ขอบเขต : ร.ต. - ร.อ., พ.ต., น.ต. - พ.อ., น.อ.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการลาออกของขาราชการเปนไปด วยความถูกตอง รวดเร็ว
๒. ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กําลังพลเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

๒

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการลาออกของ
นายทหารสัญญาบัตร มายัง สบ.ทหาร
เพื่อตรวจสอบอายุ เวลาราชการรวม และการไดรับ
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ หรือพนราชการ
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการลาออก
ของนายทหารสัญญาบัตร เชน สําเนาสมุดประวัติ
รับราชการ, ประวัติยอ, ยศ – ชื่อ – สกุล, ใบลาออก
จากราชการ, คําสั่งบําเหน็จครั้งสุดทาย, หนี้สินและ
ขอผูกพันกับทางราชการ, การกระทําความผิดทางวินัย
และคดีอาญา และตรวจสอบการไดรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จบํานาญ หรือพนราชการ เปนตน
กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน ใบลาออก, เงินเดือนครั้งสุดทาย,อายุตัว และ
เวลารับราชการรวม เปนตน

๓

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๒/๑

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๔๙

ชื่องาน : การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ขอบเขต : ร.ต. - ร.อ., พ.ต., น.ต. - พ.อ., น.อ.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการลาออกของขาราชการเปนไปด วยความถูกตอง รวดเร็ว
๒. ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กําลังพลเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
เสนอ กพ.ทหาร เพื่อนําเรียนขออนุมัติ
ผบ.ทสส. ใหนายทหารสัญญาบัตร
ลาออก
๕
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง สบ.ทหาร
ให สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนาม เสนอ สป.

๖
สม. ดําเนินการออกคําสั่ง กห.

รายละเอียดงาน
กพ.ทหาร นําเรียนขออนุมัติ ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคําสั่งฯ) เพื่อขออนุมัติให
นายทหารสัญญาบัตรลาออก

สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
(จก.สบ.ทหาร รับคําสั่งฯ) ลงนามเสนอ สป.
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง กห.

สม. นําเรียน รมว.กห. ( ปล.กห. รับคําสั่งฯ)
เพื่อออกคําสั่งใหนายทหารออกจากราชการ

เวลา
ดําเนินการ
๒ – ๓ วัน

๒ – ๓ วัน

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๒/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

กพ.ทหาร

หมายเหตุ

ถูกตองเปนไปตาม แผนกจัดการกําลังพล
ระเบียบหลักเกณฑ

ถูกตอง รวดเร็ว

สม.

๕๐

ชื่องาน : การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ขอบเขต : ร.ต. - ร.อ., พ.ต., น.ต. - พ.อ., น.อ.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการลาออกของขาราชการเปนไปด วยความถูกตอง รวดเร็ว
๒. ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กําลังพลเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๗

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่งใหนายทหารออกจากราชการ
ใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

เวลา
ดําเนินการ
๑ – ๒ วัน

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๒/๓

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง รวดเร็ว

กสบ.สบ.ทหาร

หมายเหตุ

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง
ใหนายทหารออกจากราชการ
ระบบติดตามผล : เมื่อ ปล.กห. ลงนามในคําสั่งใหนายทหารออกจากราชการ
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหนงขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
๒. ขอบังคับ กห. วาดวยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗
๓. พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
แบบฟอรมที่ใช : แบบฟอรมการลาออก

๕๑

ชื่องาน : การโอนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๓/๑
ขอบเขต : ร.ต. ขึ้นไป
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการโอนขาราชการทหาร มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเจาหนาที่กําลังพลทุกหนวยมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตอง รวมทั้งเปนคูมือปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
คําจํากัดความ : “การโอน” หมายความวา การรับโอนขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น มารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ลําดับที่
๑

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

๒
สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบ
การโอนนายทหารสัญญาบัตร

๓

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานการโอน
นายทหารสัญญาบัตร เชน สําเนาสมุดประวัติ,
หนังสืออนุมัติ ผบ.ทสส., หนังสือขอรับโอน และ
คําสั่งเงินเดือน เปนตน

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน สําเนาสมุดประวัติ, คําสั่งบําเหน็จ เปนตน

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กพ.ทหาร เสนอหนังสือใหความเห็นชอบเรื่องการโอน
นายทหารสัญญาบัตร มายัง สบ.ทหาร

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๕๒

ชื่องาน : การโอนนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๓/๒
ขอบเขต ร.ต. ขึ้นไป
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการโอนขาราชการทหาร มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเจาหนาที่กําลังพลทุกหนวยมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกตอง รวมทั้งเปนคูมือปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
คําจํากัดความ : “การโอน” หมายความวา การรับโอนขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น มารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนาม เสนอ สป.
๕

สม. นําเรียน รมว.กห.
เพื่อขออนุมัติโอน

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคําสั่งฯ) ลงนามเสนอ สป.
เพื่อดําเนินการขออนุมัติโอน

สม. นําเรียน รมว.กห. เพื่อขออนุมัติการโอน
นายทหารสัญญาบัตร และสงหนังสือประทับตรา
มาให กพ.ทหาร เพื่อสงอนุมัติ รมว.กห.
ใหหนวยรับโอนออกคําสั่งรับโอน

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

ถูกตอง รวดเร็ว

สม.

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อหนวยรับโอนออกคําสั่งรับโอน และ ปล.กห. ลงนามในคําสั่งใหตัดขาดอัตราเงินเดือน
เอกสารอางอิง : ระเบียบ กห.วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
แบบฟอรมที่ใช : แบบฟอรมการขอโอนไปรับราชการนอก กห.

๕๓

ชื่องาน : การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๔/๑
ขอบเขต : ร.ต. ขึ้นไป
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุกลับเขารับราชการ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่ เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑

กพ.ทหาร เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

กพ.ทหาร เสนอเรื่องการบรรจุนายทหารสัญญาบัตร
กลับเขารับราชการ มายัง สบ.ทหาร

๒

๓

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐาน
การบรรจุนายทหารสัญญาบัตร
กลับเขารับราชการ

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานการบรรจุนายทหาร
สัญญาบัตรกลับเขารับราชการ และหลักฐานที่สวน
ราชการรับรองความประพฤติ, คําสั่งใหออกจาก
ราชการ, คําสั่งเงินเดือนครั้งสุดทายกอนออก
จากราชการ เปนตน

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

ประสาน กพ.ทหาร ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน ใบคําขอบรรจุกลับเขารับราชการ, คําสั่งเงินเดือน
ครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ เปนตน

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๕๔

ชื่องาน : การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๔/๒
ขอบเขต : ร.ต. ขึ้นไป
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุกลับเขารับราชการ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่ เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อลงนาม เสนอ สป.
๕

สม. ดําเนินการออกคําสั่ง กห.

๖
สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง การบรรจุ
นายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ

รายละเอียดงาน
สบ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส.
(รอง เสธ.ทหาร รับคําสั่งฯ) ลงนามเสนอ สป.
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง กห.

เวลา
ดําเนินการ
๒ – ๓ วัน

สม. นําเรียน รมว.กห. (ปล.กห. รับคําสั่งฯ)
เพื่อออกคําสั่ง กห.

สบ.ทหาร แจกจายคําสั่ง บรรจุนายทหารสัญญาบัตร
กลับเขารับราชการใหกับสวนราชการใน บก.ทท.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

๑ – ๒ วัน

ถูกตอง รวดเร็ว

หมายเหตุ

สม.

กสบ.สบ.ทหาร

๕๕

ชื่องาน : การบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๔/๓
ขอบเขต : ร.ต. ขึ้นไป
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการบรรจุบุคคลพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตรเขารับราชการใน บก.ทท. มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “การบรรจุกลับเขารับราชการ” หมายความวา การบรรจุบุคคลที่ เคยรับราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดออกจากราชการไปแลว กลับเขารับราชการใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ ปล.กห. ลงนามในคําสั่งบรรจุนายทหารสัญญาบัตรกลับเขารับราชการ
เอกสารอางอิง : ๑. กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการทหารและการใหไดรับเงินเดือ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
๒. ระเบียบ กห. วาดวยการโอนและการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙
๓. ขอบังคับ กห. วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลื่อนและลดตําแหน งขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
๔. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๑
๕. พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
แบบฟอรมที่ใช :

๕๖

ชื่องาน : การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่
ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต : นายทหารประทวน

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๕/๑

วัตถุประสงค : เพื่อใหการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่
๑

๒

๓

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

นขต.บก.ทท. เสนอเรื่องมายัง
สบ.ทหาร

นขต.บก.ทท. เสนอเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติ
นายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตร มายัง สบ.ทหาร

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบ
การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหาร
ประทวนเพื่อทําหนาที่ในตําแหนง
นายทหารสัญญาบัตร

ประสาน นขต.บก.ทท. ขอหลักฐาน
เพิ่มเติม

ผูรับผิดชอบ

สบ.ทหาร ตรวจสอบหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
คุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่ในตําแหนง
นายทหารสัญญาบัตร เชน สําเนาสมุดประวัติรับ
ราชการ, คําสั่งบรรจุ, คําสั่งแตงตั้งยศครั้งแรก,
การฝกอบรมตามแนวทางรับราชการ เปนตน

๒ – ๓ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

กรณีหลักฐานคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณ
เชน สําเนาสมุดประวัติรับราชการ และคําสั่งการ
ฝกอบรมตามแนวทางรับราชการ เปนตน

๓ – ๕ วัน

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

คุณสมบัติถูกตอง
แผนกจัดการกําลังพล
เปนไปตามหลักเกณฑ

๕๗

ชื่องาน : การตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อทําหนาที่
ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร
ขอบเขต นายทหารประทวน

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. – ๑๕/๒

วัตถุประสงค : เพื่อใหการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตรโดยการทําหนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ
คําจํากัดความ :
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔
สบ.ทหาร เสนอ กพ.ทหาร
เพื่อรายงานผลสอบและขออนุมัติ
ตัวบุคคล

รายละเอียดงาน
จก.สบ.ทหาร ลงนามเสนอ กพ.ทหาร
เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัตินายทหารประทวนเพื่อ
ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรและ
กพ.ทหาร นําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อรายงานผลสอบและ
ขออนุมัติตัวบุคคล

เวลา
ดําเนินการ
๓ – ๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ

แผนกจัดการกําลังพล

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เมื่อ จก.สบ.ทหาร ลงนามเสนอ กพ. ทหาร
เอกสารอางอิง : ระเบียบ บก.ทท. วาดวยการสั่งใหนายทหารสัญญาบัตรทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๔
แบบฟอรมที่ใช :

๕๘

ชื่องาน : การเลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารชั้นนายพล

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๖/๑

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณา
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณานั้นๆ ไดรับบําเหน็จความชอบ ตามผลการพิจารณาของหนวย
และตามชั้นเงินเดือนใหม
คําจํากัดความ : การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
สวนราชการใน บก.ทท. จัดทําเอกสารการการปรับ
๗ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
สวนราชการใน
เลื่อนเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
หลักเกณฑ
บก.ทท.
บก.ทท.
ไดรับโปรดเกลาฯ เปนบําเหน็จประจําป
ครึ่งปแรกและครึ่งปหลัง
๒
กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
๑๐ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ผลการพิจารณาบําเหน็จประจําป
หลักเกณฑ
ผลการพิจารณาบําเหน็จ
๓
นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อขออนุมัติคําสั่ง

นําเรียน ผบ.ทสส. อนุมัติตัวบุคคล
ผูที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จประจําป

๑๐ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

๕๙

ชื่องาน : การเลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารชั้นนายพล

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๖/๒

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณา
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณานั้นๆ ไดรับบําเหน็จความชอบ ตามผลการพิจารณาของหนวย
และตามชั้นเงินเดือนใหม
คําจํากัดความ : การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตาม ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
กพ.ทหาร เสนอ สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
๗ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
และดําเนินการออกคําสั่งฯ
หลักเกณฑ
ความชอบ
สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ
สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ
๕

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๖๐

ชื่องาน : การเลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารชั้นนายพล

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๖/๓

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณา
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในรอบการพิจารณานั้นๆ ไดรับบําเหน็จความชอบ ตามผลการพิจารณาของหนวย
และตามชั้นเงินเดือนใหม
คําจํากัดความ : การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล :
เอกสารอางอิง : ขอ ๒๕ แหงระเบียบ กห. วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

แบบฟอรมที่ใช

:

๖๑

ชื่องาน : การเลื่อนเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรบําเหน็จประจําป

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๗/๑

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ไดรับบําเหน็จความชอบตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่ อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
สวนราชการใน บก.ทท. จัดทําเอกสารการเลื่อน
๑๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
สวนราชการใน
เงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จ
หลักเกณฑ
บก.ทท.
บก.ทท.
ประจําปครึ่งปแรกและครึ่งปหลัง
๒

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ผลการพิจารณาบําเหน็จประจําป

๓
นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อขออนุมัติตัวบุคคล

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
ผลการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตร

๑๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

นําเรียน ผบ.ทสส. อนุมัติตัวบุคคล
ผูที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จประจําป

๑๐ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

หมายเหตุ

๖๒

ชื่องาน : การเลื่อนเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรบําเหน็จประจําป

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๗/๒

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ไดรับบําเหน็จความชอบตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ขอ งงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๔
กพ.ทหาร เสนอ สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
๒ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
กพ.ทหาร
และดําเนินการออกคําสั่งฯ
หลักเกณฑ

หมายเหตุ

เสนอ สบ.ทหาร
เพือ่ ดําเนินการออกคําสั่งฯ
สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถู กตอง
เพื่อดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

๓๐ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

แผนกบําเหน็จ
ความชอบ

๕

๖๓

ชื่องาน : การเลื่อนเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรบําเหน็จประจําป

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๗/๓

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ไดรับบําเหน็จความชอบตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผล สัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๖
สบ.ทหาร นําเรียน รอง ผบ.ทสส. ลงนาม
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง บก.ทท.
หลักเกณฑ
ความชอบ

หมายเหตุ

สบ.ทหาร เสนอ
เพื่อนําเรียน รอง ผบ.ทสส.
สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งใหสวนราชการใน บก.ทท.
๗

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

๖๔

ชื่องาน : การเลื่อนเงินเดือนขาราชการชั้นสัญญาบัตรบําเหน็จประจําป

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๗/๔

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ไดรับบําเหน็จความชอบตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ขอ งงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล :
เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบ กห. วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ระเบียบ บก.ทท. วาดวยพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหารและลูกจางประจําสังกัด บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
แบบฟอรมที่ใช

หมายเหตุ

:

๖๕

ชื่องาน : งานบําเหน็จครึ่งปหลังขาราชการนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๘/๑

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการไดรับบําเหน็จความชอบครึ่งปหลังประจําปงบประมาณนั้นๆ ตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
จัดทําเอกสารการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
สวนราชการใน
ชั้นสัญญาบัตรที่ครบเกษียณอายุราชการเปนบําเหน็จ
หลักเกณฑ
บก.ทท.
บก.ทท.
ประจําปครึ่งปหลัง
๒

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ผลการพิจารณาบําเหน็จ

๓
นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อขออนุมัติตัวบุคคล

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
ผลการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรที่ครบเกษียณอายุราชการ

๗ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

นําเรียน ผบ.ทสส. อนุมัติตัวบุคคล
ผูที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จประจําป

๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

หมายเหตุ

๖๖

ชื่องาน : งานบําเหน็จครึ่งปหลังขาราชการนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : ๑๘/๒
สังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการ
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการไดรับบําเหน็จความชอบครึ่งปหลังประจําปงบประมาณนั้นๆ ตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานแ ละผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๔
กพ.ทหาร เสนอ สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
๒ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
กพ.ทหาร
และดําเนินการออกคําสั่งฯ
หลักเกณฑ

หมายเหตุ

เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งฯ
สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

๑๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

แผนกบําเหน็จ
ความชอบ

๕

๖๗

ชื่องาน : งานบําเหน็จครึ่งปหลังขาราชการนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : ๑๘/๓
สังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการ
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการไดรับบําเหน็จความชอบครึ่งปหลังประจําปงบประมาณนั้นๆ ตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๖
สบ.ทหาร นําเรียน รอง ผบ.ทสส. ลงนาม
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง บก.ทท.
หลักเกณฑ
ความชอบ

หมายเหตุ

เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อนําเรียน รอง ผบ.ทสส.
สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งใหสวนราชการใน บก.ทท.
๗

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

๖๘

ชื่องาน : งานบําเหน็จครึ่งปหลังขาราชการนายทหารสัญญาบัตร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : ๑๘/๔
สังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการ
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหขาราชการนายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท. ที่ครบเกษียณอายุราชการไดรับบําเหน็จความชอบครึ่งปหลังประจําปงบประมาณนั้นๆ ตามผลการพิจารณาของหนวย
คําจํากัดความ การพิจารณาบําเหน็จประจําป หมายความวา การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเปนบําเหน็จความชอบประจําปตามผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงา น
ลําดับที่
ผังขัน้ ตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล :
เอกสารอางอิง : ขอ ๑๕ แหงระเบียบ กห. วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

แบบฟอรมที่ใช

หมายเหตุ

:

๖๙

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินประจําตําแหนง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๙/๑

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงตามที่กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ ไดรับเงินประจําตําแหนง
คําจํากัดความ : เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินที่จายใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามที่ กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ และ
ผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
สวนราชการจัดทําเอกสารขอรับและงดรับเงิน
๗ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
สวนราชการใน
ประจําตําแหนงประเภทตาง ๆ
หลักเกณฑ
บก.ทท.
บก.ทท.
๒

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ

๓
เสนอ กพ.ทหาร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง
เสนอ กพ.ทหาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

สบ.ทหาร

กพ.ทหาร พิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ
ในสังกัด บก.ทท.

๑๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

๗๐

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินประจําตําแหนง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๙/๒

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงตามที่กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ ไดรับเงินประจําตําแหนง
คําจํากัดความ : เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินที่จายใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามที่ กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ประเภทนั้นๆ และ
ผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
กพ.ทหาร เสนอ สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการออกคําสั่งฯ
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
กพ.ทหาร
หลักเกณฑ
เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งฯ
สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งฯ และนําเรียน ผบ.ทสส.

๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

แผนกบําเหน็จ
ความชอบ

๕

๗๑

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินประจําตําแหนง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๙/๓

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงตามที่กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ ไดรับเงินประจําตําแหนง
คําจํากัดความ : เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินที่จายใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามที่ กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ และ
ผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๖
สบ.ทหาร นําเรียน รอง เสธ.ทหาร ลงนาม
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง บก.ทท.
หลักเกณฑ
ความชอบ
เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อนําเรียน รอง เสธ.ทหาร
สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งใหสวนราชการใน บก.ทท.
๗

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

๗๒

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินประจําตําแหนง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๑๙/๔

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงตามที่กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิได รับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ
วัตถุประสงค : ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทตางๆ ไดรับเงินประจําตําแหนง
คําจํากัดความ : เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินที่จายใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตามที่ กระกรวงกลาโหมกําหนดใหเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทนั้นๆ และ
ผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล :
เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กห. ที่ ๒๗๗/๒๕๕๒ ลง ๒๘ เม.ย.๕๒
๒. คําสั่ง กห. ที่ ๗๔/๒๕๕๖ ลง ๓๐ ม.ค.๕๖
๓. ระเบียบ บก.ทท. วาดวยการใหรับและงดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๔
๔. ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
๕. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๑
๖. พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๗. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการจายเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
แบบฟอรมที่ใช

:

๗๓

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายตาง ๆ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๐/๑

ขอบเขต : ขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายแตละประเภท
วัตถุประสงค : ใหขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายประเภทตางๆ ไดรับเงินเพิ่มประเภทนั้นๆ เพื่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
คําจํากัดความ : “เงินเพิ่มคาฝาอันตราย” หมายความวา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
สวนราชการจัดทําเอกสารขอรับและงดรับเงินเพิ่ม
๗ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
สวนราชการใน
คาฝาอันตรายตาง ๆ เสนอ สบ.ทหาร
หลักเกณฑ
บก.ทท.
บก.ทท.
๒

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ

๓
สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

สบ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง
เสนอ กพ.ทหาร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

กพ.ทหาร พิจารณาคุณสมบัติของขาราชการ
ในสังกัด บก.ทท.

๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

๗๔

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายตาง ๆ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๐/๒

ขอบเขต : ขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายแตละประเภท
วัตถุประสงค : ใหขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายประเภทตางๆ ไดรับเงินเพิ่มประเภทนั้นๆ เพื่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
คําจํากัดความ : “เงินเพิ่มคาฝาอันตราย” หมายความวา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
สบ.ทหาร นําเรียน รอง เสธ.ทหาร ลงนาม
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง บก.ทท.
หลักเกณฑ
ความชอบ
สบ.ทหาร เสนอ
เพื่อนําเรียน ผบ.ทสส.
สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งใหสวนราชการใน บก.ทท.
๕

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

๗๕

ชื่องาน : งานรับและงดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายตาง ๆ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๐/๓

ขอบเขต : ขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายแตละประเภท
วัตถุประสงค : ใหขาราชการสังกัด บก.ทท. ซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตรายประเภทตางๆ ไดรับเงินเพิ่มประเภทนั้นๆ เพื่อขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
คําจํากัดความ : “เงินเพิ่มคาฝาอันตราย” หมายความวา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล :
เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙
๒. ขอบังคับ กห. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ.๒๕๕๐
๓. ระเบียบ บก.ทท. วาดวยการบิน พ.ศ.๒๕๕๓
๔. ระเบียบ กค. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๕. ระเบียบ กค. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
๖. ขอบังคับ กค. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังบัง กห. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๔๙
๗. ขอบังคับ กค. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังบัง กห. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๘. ระเบียบ ทท. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติการพิเศษตอตานการกอการราย พ.ศ.๒๕๕๒
๙. ระเบียบ ทท. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการอารักขาบุคคลสําคัญ พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐. ขอบังคับ กห. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๑๑. ระเบียบ ทท. วาดวยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานทําลายวัตถุระเบิดเปนประจํา พ.ศ.๒๕๕๒
แบบฟอรมที่ใช

:

๗๖

ชื่องาน : งานรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๑/๑

ขอบเขต : ขาราชการในสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” หมายความวา การใหขาราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพื้นที่ยานอันตรายรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
กอ.รมน. นําเรียน ผบ.ทสส. เรื่อง มติคณะกรรมการ
๑๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
สวนราชการใน
กอ.รมน.
พิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการ
หลักเกณฑ
บก.ทท.
ชวยเหลือ
๒

๓

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ผลการพิจารณา

เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งฯ

กพ.ทหาร รวบรวมและตรวจสอบ
ผลการพิจารณามติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ

๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

สบ.ทหาร ดําเนินการ รวบรวมและตรวจสอบผลการ
พิจารณามติคณะกรรมการฯ

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กพ.ทหาร

๗๗

ชื่องาน : งานรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๑/๒

ขอบเขต : ขาราชการในสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” หมายความวา การใหขาราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพื้นที่ยานอันตรายรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
สบ.ทหาร เสนอ สวนราชการใน บก.ทท. เพื่อขอให
๑ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
สวนราชการสงรายละเอียดประกอบการออกคําสั่ง
หลักเกณฑ
ความชอบ
และคํานวณเงิน พ.ส.ร.
สบ.ทหาร เสนอ สวนราชการใน
บก.ทท.

๕

สวนราชการใน บก.ทท. จัดทํา
ขอมูลเสนอ สบ.ทหาร

สวนราชการใน บก.ทท. จัดทําขอมูลเสนอ สบ.ทหาร
เพื่อขอให สบ.ทหาร ตรวจสอบความถูกตอง

๑๕ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

สวนราชการ
ใน บก.ทท.

๗๘

ชื่องาน : งานรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๑/๓

ขอบเขต : ขาราชการในสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : : “รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” หมายความวา การใหขาราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพื้นที่ยานอันตรายรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๖
สบ.ทหาร ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่
๕ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
สวนราชการใน บก.ทท. เสนอ
หลักเกณฑ
ความชอบ
สบ.ทหาร ตรวจสอบความถูกตอง

๗

สบ.ทหาร
ดําเนินการจัดทํารางคําสั่งฯ

สบ.ทหาร ดําเนินการ รวบรวมและตรวจสอบผลการ
พิจารณามติคณะกรรมการฯ

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

แผนกบําเหน็จ
ความชอบ

๗๙

ชื่องาน : งานรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๑/๔

ขอบเขต : ขาราชการในสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” หมายความวา การใหขาราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพื้นที่ยานอันตรายรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๘
สบ.ทหาร นําเรียน รอง เสธ.ทหาร ลงนาม
๒ วัน
ถูกตองตามระเบียบ
แผนกบําเหน็จ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง บก.ทท.
หลักเกณฑ
ความชอบ
เสนอ สบ.ทหาร
เพื่อนําเรียน รอง เสธ.ทหาร.
สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งใหสวนราชการใน บก.ทท.
๙

สบ.ทหาร สงสําเนาคําสั่งให
สวนราชการใน บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ

กสบ.สบ.ทหาร

๘๐

ชื่องาน : งานรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : ๒๑/๕

ขอบเขต : ขาราชการในสังกัด บก.ทท.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการในการรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีความถูกตองและเปนไปในแนวทางทางเดียวกัน
๒. เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน
คําจํากัดความ : “รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ” หมายความวา การใหขาราชการในสังกัด บก.ทท. ที่ไปปฏิบัติหนาที่ราชการในพื้นที่ยานอันตรายรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล : เมื่อ ผบ.ทสส. ลงนามในคําสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
คาทดแทน และการชวยเหลือ (ก.บ.ท.ช.)
แบบฟอรมที่ใช :

๘๑

ชื่องาน : สรุปยอดนายทหารชั้นนายพลที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๒/๑

ขอบเขต : นายทหารชั้นยศ พ.อ.(พ) , น.อ.(พ) – พล.อ. , พล.ร.อ. , พล.อ.อ. ที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการจัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ เลื่อนยศสูงขึ้นมีความถูกตองตามลําดับชั้นยศ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
๑
พระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ

๒

๓

ตรวจสอบประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี

ตรวจสอบแกไข

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ดําเนินการจัดทําหลังมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ และรับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ในวาระ ต.ค. และ เม.ย.

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

ตรวจสอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
- ชั้นนายพล ทานใดไดรับการปรับยายให
ดํารงตําแหนงใหมหรืออัตรายศสูงขึ้น
- ชั้นยศ พ.อ.(พ) , น.อ.(พ) ดํารงตําแหนง
อัตราชั้นนายพล

๕ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- พิมพขอมูล ตรวจสอบ และแกไขใหถูกตอง

๓ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๘๒

ชื่องาน : สรุปยอดนายทหารชั้นนายพลที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๒/๒

ขอบเขต : นายทหารชั้นยศ พ.อ.(พ) , น.อ.(พ) – พล.อ. , พล.ร.อ. , พล.อ.อ. ที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการจัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นนายพล สังกัด บก.ทท. ที่ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ เลื่อนยศสูงขึ้นมีความถูกตองตามลําดับชั้นยศ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
๔

รายละเอียดงาน
- เสนอ กพ.ทหาร เพื่อนําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อกรุณาทราบ

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

เสนอ กพ.ทหาร เพือ่ นํา
เรี ยน ผบ.ทสส.
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ
๒. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

แบบฟอรมที่ใช : ๘๓

ชื่องาน : การตรวจประวัติรับราชการขาราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๓/๑

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อความถูกตอง ครบถวนของสมุดประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบสมุดประวัติรับราชการ
คําจํากัดความ การตรวจประวัติ หมายถึง การตรวจสมุดประวัติรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- เตรียมสมุดประวัติรับราชการของขาราชการที่แสดง
๑๕ นาที
ขาราชการ สังกัด บก.ทท
ความจํานงคตรวจประวัติรับราชการ
๒

แสดงความจํานงค
ตรวจประวัติรับราชการ

ตรวจเอกสารประกอบ
สมุดประวัติรับราชการ
๓
ตรวจสมุดประวัติรับราชการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- ตรวจเอกสารหลักฐานตางๆ ที่ขาราชการนํามาแสดง
เพื่อใหบันทึกสมุดประวัติรับราชการเพิ่มเติม

๑.๓๐ ชั่วโมง

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- ตรวจความถูกตอง ครบถวน ตามรายการบันทึก
ในสมุดประวัติรับราชการ

๔๕ นาที

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

๘๔

ชื่องาน : การตรวจประวัติรับราชการขาราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๓/๒

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อความถูกตอง ครบถวนของสมุดประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบสมุดประวัติรับราชการ
คําจํากัดความ : การตรวจประวัติ หมายถึง การตรวจสมุดประวัติรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- บันทึกรายการเพิ่มเติมในสมุดประวัติรับราชการ
๔๐ นาที

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ถูกตอง ครบถวน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

บันทึกสมุดประวัติ
รับราชการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยวาดวยประวัติรับราชการ และประวัติยอขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๒

แบบฟอรมที่ใช : -

๘๕

ชื่องาน : ตรวจสอบเวลารับราชการและเวลาราชการทวีคูณตอนเปทนหาร

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๔/๑

ขอบเขต : นายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตรที่โอนไปรับราชการ นอก กห.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใชในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพลใหกับขาราชการทหารที่ไดรับการโอนไปรับราชการสังกัดอื่น
คําจํากัดความ : การโอน หมายถึง การรับโอนขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น มารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- กง.กห. มีหนังสือขอใหตรวจสอบเวลารับราชการ
ตอนเปนทหารและรายการรับเงินเดือน
กง.กห. ขอตรวจสอบ
เวลารับราชการ

๒

๓

เสนอหนวยตนสังกัด
เพื่อตรวจสอบ
หนวยตนสังกัด เสนอเรื่อง
ให สบ.ทหาร

- สบ.ทหาร มีหนังสือไปยังหนวยตนสังกัดเดิม
เพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกตอง

๑ วัน

- หนวยตนสังกัดตรวจสอบเวลารับราชการตอน
เปนทหาร และจัดทํารายการรับเงินเดือน
ตามแบบ“ส” ข.๗
- เสนอเรื่องพรอมหลักฐานให สบ.ทหาร

๑๔ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล
ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๘๖

ชื่องาน : ตรวจสอบเวลารับราชการและเวลาราชการทวีคูณตอนเปนทหาร

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๔/๒

ขอบเขต : นายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตรที่โอนไปรับราชการ นอก กห.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใชในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพลใหกับขาราชการทหารที่ไดรับการโอนไปรับราชการสังกัดอื่น
คําจํากัดความ : การโอน หมายถึง การรับโอนขาราชการจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น มารับราชการในกระทรวงกลาโหม
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร เสนอเรื่องคืนพรอมหลักฐานการ
๑ วัน
ตรวจสอบเวลารับราชการตอนเปนทหาร
และรายการรับเงินเดือนตามแบบ “ส”ข.๗
ให กง.กห.
สบ.ทหาร
เสนอเรื่องให กง.กห.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : -

แบบฟอรมที่ใช : ๑. แบบบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเปนทหารหรือตํารวจ
๒. แบบ “ส”ข.๗ รายการรับเงินเดือน (หรือเบี้ยหวัด)
๘๗

ชื่องาน : สงสมุดประวัติรับราชการที่ปรับยายไปรับราชการนอก สังกัด บก.ทท.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกประวัติรับราชการของกําลังพลที่ไดรับการปรับยายไปรับราชการที่หนวยตนสังกัดใหม
๒. เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนตางๆ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- ดําเนินการพิมพสําเนาคําสั่ง กห. และ คําสั่ง ทท.
หลังจากที่มีคําสั่งปรับยาย
คําสั่ง กห.
และคําสั่ง ทท.

๒

๓

ตรวจสอบคําสั่ง กห.
และคําสั่ง ทท.

ตรวจสอบสมุดประวัติ
รับราชการ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๕/๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- ตรวจสอบคําสั่ง กห. และ คําสั่ง ทท. นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรที่ไดรับการปรับยายไปรับราชการ
นอกสังกัด บก.ทท.

๒ วัน

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- ดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกขอมูลใน
สมุดประวัติรับราชการ ตามรายการตางๆ
ใหครบถวน

๒ วัน

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๘๘

ชื่องาน : สงสมุดประวัติรับราชการที่ปรับยายไปรับราชการนอก สังกัด บก.ทท.

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกประวัติรับราชการของกําลังพลที่ไดรับการปรับยายไปรับราชการที่หนวยตนสังกัดใหม
๒. เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนตางๆ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- เสนอ เรื่อง ใหเหลาทัพตางๆ พรอมสมุดประวัติ
๑ วัน
รับราชการ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๕/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถูกตอง

เสนอ เหลาทัพ

ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยวาดวยประวัติรับราชการ และประวัติยอขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๒

แบบฟอรมที่ใช : -

๘๙

ชื่องาน : บันทึกบําเหน็จประจําป ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๖/๑

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลรายการรับเงินเดือนในสมุดประวัติรับราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จประจําปใหเปนไปดวยความถูกตอง และเป นปจจุบัน
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
๑

๒

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

คําสั่ง บก.ทท.

- พิมพคําสั่ง บก.ทท.(ฉ) เรื่อง เลื่อนชั้นเงินเดือน
นายทหารชั้นสัญญาบัตร ครึ่งปแรก (เม.ย.)
และครึ่งปหลัง (ต.ค.)

ตรวจสอบหมายเลขสมุด
ประวัติรับราชการ

- ดําเนินการตรวจสอบหมายเลขสมุดประวัติ
รับราชการ และ ชื่อ สกุล ใหถูกตองตรงกัน

๖๐ นาที

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๖๐ วันทําการ

ถูกตอง

บันทึกบําเหน็จประจําป

- ดําเนินการบันทึกบําเหน็จประจําป
ลงในสมุดประวัติรับราชการ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๓

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๙๐

ชื่องาน : บันทึกบําเหน็จประจําป ครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๖/๒

ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลรายการรับเงินเดือนในสมุดประวัติรับราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จประจําปใหปเ นไปดวยความถูกตอง และเปนปจจุบัน
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
๔

รายละเอียดงาน
- จัดเก็บสมุดประวัติรับราชการที่บันทึกบําเหน็จ
ประจําป เรียบรอยแลวเขาตูเก็บประวัติ

เวลา
ดําเนินการ
๕๐ นาที

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

จัดเก็บสมุดประวัติ
รับราชการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๒๑

แบบฟอรมที่ใช : -

๙๑

ชื่องาน : บันทึกคําสั่งปรับ , เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศนายทหาร
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ชั้นนายพล
ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลในสมุดประวัติรับราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรใหถูกตอง และเปนปจจุบัน
๒. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการรับราชการ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- พิมพคําสั่งปรับ เลื่อนชั้นเงินเดือน และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหาร
คําสั่ง บก.ทท.
วาระ เม.ย. และ ต.ค.

๒

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๗/๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

ตรวจสอบหมายเลขสมุด
ประวัติรับราชการ

- ดําเนินการตรวจสอบหมายเลขสมุดประวัติ
รับราชการ และชื่อ สกุล ใหถูกตองตรงกัน

๖๐ นาที

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๓๐ วันทําการ

ถูกตอง

บันทึกคําสั่ง

- ดําเนินการบันทึกคําสั่งปรับ เลื่อนชั้นเงินเดือน
และพระราชทานยศลงในสมุดประวัติรับราชการ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๓

หมายเหตุ

๙๒

ชื่องาน : บันทึกคําสั่งปรับ , เลื่อนชั้นเงินเดือน และพระราชทานยศนายทหาร สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ชั้นนายพล
ขอบเขต : นายทหารชั้นสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลในสมุดประวัติรับราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรใหถูกตอง และเปนปจจุบัน
๒. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการรับราชการ
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- จัดเก็บสมุดประวัติรับราชการที่บันทึกเรียบรอย
๕๐ นาที
แลวเขาตูเก็บประวัติ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๗/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

จัดเก็บสมุดประวัติ
รับราชการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๒๑

แบบฟอรมที่ใช : -

๙๓

ชื่องาน : การออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๘/๑
และนักเรียนทหาร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม
ขอบเขต : นายทหารชั้นประทวน ลูกจาง นักเรียนทหาร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร ที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม ไดรับการออกประกาศ บก.ทท. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ บก.ทท. ใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกสมุดประวัติรับราชการได
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
- สวนราชการใน บก.ทท. มีหนังสือขอเปลี่ยนชื่อตัว
แผนกประวัติและ
ชื่อสกุล และคํานําหนานาม ให สบ.ทหาร
ทะเบียนพล
สวนราชการใน บก.ทท.
เสนอเรื่องให สบ.ทหาร
เพื่อดําเนินการ

๒

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๓
พิมพประกาศ บก.ทท.

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
และคํานําหนานาม

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร จัดทําประกาศ บก.ทท. และหนังสือ
นําเรียน ผบ.ทสส. โดย ผบ.ทสส. มอบอํานาจให
จก.สบ.ทหาร ลงนามในประกาศ บก.ทท.

๓ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

๙๔

ชื่องาน : การออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๘/๒
และนักเรียนทหาร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม
ขอบเขต : นายทหารชั้นประทวน ลูกจาง นักเรียนทหาร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร ที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล คํานําหนานาม ไดรับการออกประกาศ บก.ทท. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ บก.ทท. ใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกสมุดประวัติรับราชการได
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร ดําเนินการสงสําเนาประกาศ แจกจาย
๑ วัน
ถูกตอง
กองการสารบรรณ
ทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ

สบ.ทหาร สงสําเนาประกาศ
ทางระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กห.ที่ ๙๐๑/๓๔ ลง ๒๕ พ.ย.๓๔

แบบฟอรมที่ใช : -

๙๕

ชื่องาน : การออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
และนักเรียนทหาร ถึงแกกรรม
ขอบเขต : นายทหารชั้นประทวน ลูกจาง และนักเรียนทหาร
วัตถุประสงค : ๑. เพือ่ ใหขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร ที่ถึงแกกรรม ไดรับการออกประกาศ บก.ทท. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ บก.ทท. ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพล
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- สวนราชการใน บก.ทท. มีหนังสือขอใหออก
ประกาศถึงแกกรรมให สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการ
สวนราชการใน บก.ทท.
เสนอเรื่องให สบ.ทหาร

๒

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๓
พิมพประกาศ บก.ทท.

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๙/๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การออกประกาศถึงแกกรรม

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร จัดทําประกาศ บก.ทท. และหนังสือ
นําเรียน ผบ.ทสส. โดย ผบ.ทสส. มอบอํานาจให
รอง เสธ.ทหาร ลงนามในประกาศ บก.ทท.

๕ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๙๖

ชื่องาน : การออกประกาศ บก.ทท. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
และนักเรียนทหาร ถึงแกกรรม
ขอบเขต : นายทหารชั้นประทวน ลูกจาง นักเรียนทหาร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหขาราชการ ลูกจาง นักเรียนทหาร ที่ถึงแกกรรม ไดรับการออกประกาศ บก.ทท. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ บก.ทท. ใชเปนเอกสารหลักฐานในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพล
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร ดําเนินการสงสําเนาประกาศ แจกจาย
๑ วัน
ทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

รหัสเอกสาร : กกพ. ๒๙/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

กองการสารบรรณ

หมายเหตุ

สบ.ทหาร สงสําเนาประกาศ
ทางระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับ กห. วาดวยการบบรจุ ปลด ยาย เลื่อน และลดตําแหน งขาราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒

แบบฟอรมที่ใช : -

๙๗

ชื่องาน : ออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตร เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไดรับการออกประกาศ กห. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ กห. ใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกสมุดประวัติรับราชการได
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๑
- สวนราชการใน บก.ทท. มีหนังสือขอเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล ให สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการ
สวนราชการใน บก.ทท.
เสนอเรื่องให สบ.ทหาร

๒

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๓
นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อเสนอ สป.

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๐/๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร มีหนังสือนําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อเสนอเรื่องไป สป. โดย ผบ.ทสส. มอบอํานาจให
จก.สบ.ทหาร ลงนาม เสนอ สป.

๓ วัน

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๙๘

ชื่องาน : ออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตร เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ไดรับการออกประกาศ กห. อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ กห. ใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกสมุดประวัติรับราชการได
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- สป. ดําเนินการออกประกาศ กห. และสงสําเนา
๒ วัน
ประกาศ ให สบ.ทหาร ดําเนินการสงสําเนาประกาศ
แจกจายทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๐/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

กองการสารบรรณ

หมายเหตุ

สป.สงประกาศ กห.
ให สบ.ทหาร
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กห.ที่ ๙๐๑/๓๔ ลง ๒๕ พ.ย.๓๔

แบบฟอรมที่ใช : -

๙๙

ชื่องาน : ออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตรถึงแกกรรม

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ถึงแกกรรมไดรับการออกประกาศ กห.อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ กห. ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพล
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
๑
สวนราชการใน บก.ทท.
เสนอเรื่องให สบ.ทหาร

๒

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๓
นําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อเสนอ สป.

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๑/๑

มาตรฐานคุณภาพงาน

- สวนราชการใน บก.ทท. มีหนังสือขอใหออก
ประกาศถึงแกกรรม ให สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ
การออกประกาศถึงแกกรรม

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร มีหนังสือนําเรียน ผบ.ทสส. เพื่อเสนอเรื่อง
ไป สป. โดย ผบ.ทสส. มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร
ลงนาม เสนอ สป.

๕ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๑๐๐

ชื่องาน : ออกประกาศ กห. ขาราชการชั้นสัญญาบัตรถึงแกกรรม

สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร

ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ถึงแกกรรม ไดรับการออกประกาศ กห.อยางถูกตอง
๒. สามารถนําประกาศ กห. ใชเปนหลักฐานในการดําเนินการดานสิทธิประโยชนกําลังพล
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
๔

- สป. ดําเนินการออกประกาศ กห. และสงสําเนา
ประกาศ ให สบ.ทหาร ดําเนินการสงสําเนาประกาศ
แจกจายทางระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

เวลา
ดําเนินการ
๒ วัน

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๑/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

กองการสารบรรณ

หมายเหตุ

สป.ส่งประกาศ กห.
ให้ สบ.ทหาร
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗

แบบฟอรมที่ใช : -

๑๐๑

ชื่องาน : การทําบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๒/๑
ใหขาราชการชั้นนายพล
ขอบเขต : นายทหารชั้นนายพล
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนเกียรติและขวัญกําลังใจใหกับนายทหารชั้นนายพลที่เคยปฏิบัติราชการสนาม
๒. เพื่อใหผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนใชแสดงตนขอรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย
คําจํากัดความ : บัตรเหรียญพิทักษเสรีชน หมายถึง บัตรที่พระราชทานใหแกผูที่ทางราชการมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่รักษาความมั่นคงของประเทศ
บัตรเหรียญราชการชายแดน หมายถึง บัตรที่พระราชทานใหแกผูปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
- สวนราชการใน บก.ทท. เสนอเรื่องการทําบัตรฯ
แผนกประวัติและ
สวนราชการใน บก.ทท.
ให สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการ
ทะเบียนพล
เสนอเรื่อง ให สบ.ทหาร

๒

๓

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

นําเรียน ผบ.ทสส.

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอทําบัตรฯ

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร มีหนังสือนําเรียน ผบ.ทสส. โดย ผบ.ทสส.
มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร ลงนามในแบบคํา
ขอมีบัตรฯ

๓ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

๑๐๒

ชื่องาน : การทําบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ใหขาราชการชั้นนายพล
ขอบเขต : นายทหารชั้นนายพล
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนเกียรติและขวัญกําลังใจใหกับนายทหารชั้นนายพลที่เคยปฏิบัติราชการสนาม
๒. เพื่อใหผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนใชแสดงตนขอรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร เสนอแบบคําขอมีบัตรฯ และบัตรฯ
๒ วัน
ใหสวนราชการเจาของเรื่อง

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๒/๒

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

เสนอ
เรื่องคืนสวนราชการ

๕

๖

สวนราชการเสนอเรื่อง
ใหกระทรวงมหาดไทย

เสนอเรื่องคืน

- สวนราชการเจาของเรื่องเสนอเรื่องให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามในบัตรฯ

๑๐ วัน

ถูกตอง

สวนราชการ
เจาของเรื่อง

- กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องพรอมบัตรฯ คืนให
สวนราชการเจาของเรื่อง

๕ วัน

ถูกตอง

กระทรวงมหาดไทย

๑๐๓

ชื่องาน : การทําบัตรเหรียญพิทักษเสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
ใหขาราชการชั้นนายพล
ขอบเขต : นายทหารชั้นนายพล
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนเกียรติและขวัญกําลังใจใหกับนายทหารชั้นนายพลที่เคยปฏิบัติราชการสนาม
๒. เพื่อใหผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนใชแสดงตนขอรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
ดําเนินการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๒/๓

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

: ๑. ระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
๒. ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานการประดับ และกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว และการเรียกเหรียญกับบัตรประจํา ตัวผูไดรับ
พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘

แบบฟอรมที่ใช : ๑. แบบคําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว ผูไดรับ พระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน
๒. แบบคําขอมีบัตร บัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัว ผูไดรับ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน

๑๐๔

ชื่องาน : การทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิใหกับขาราชการและลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
สังกัด บก.ทท.
ขอบเขต : ขาราชการและลูกจาง
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาทมีบัตรไวเพื่อแสดงตนในการขอรับสิทธิพิเศษตางๆ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๓/๑

คําจํากัดความ : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ หมายถึง บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิหรือบัตรประจําตัวทายาท, ทายาท หมายถึง ทายาทผูที่ไดรับพระราชทาน
เหรียญชัยสมรภูมิ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
- สวนราชการใน บก.ทท. เสนอเรื่องการทําบัตรฯ
แผนกประวัติและ
ให สบ.ทหาร เพื่อดําเนินการ
ทะเบียนพล
สวนราชการใน บก.ทท.
เสนอเรื่องให สบ.ทหาร

๒

๓

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

เสนอ ผท.ทหาร

- สบ.ทหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอทําบัตรฯ

๕๐ นาที

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบ

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

- สบ.ทหาร มีหนังสือเสนอ ผท.ทหาร เพื่อตรวจสอบ
และดําเนินการกรรมวิธีประทับลายมือชื่อ รมว.กห.
แลวเสนอเรื่องคืน สบ.ทหาร

๑๐ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

๑๐๕

ชื่องาน : การทําบัตรเหรียญชัยสมรภูมิใหกับขาราชการและลูกจาง
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
สังกัด บก.ทท.
ขอบเขต : ขาราชการและลูกจาง
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาทมีบัตรไวเพื่อแสดงตนในการขอรับสิทธิพิเศษตางๆ

รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๓/๒

คําจํากัดความ : บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ หมายถึง บัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิหรือบัตรประจําตัวทายาท, ทายาท หมายถึง ทายาทผูที่ไดรับพระราชทาน
เหรียญชัยสมรภูมิ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร เสนอเรื่องพรอมบัตรฯ ที่ลงนาม
๓ วัน
ถูกตอง
แผนกประวัติและ
เรียบรอยแลวใหสวนราชการเจาของเรื่อง
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

เสนอ
เรื่องคืนสวนราชการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบ กห. วาดวยบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท พ.ศ.๒๕๕๕

แบบฟอรมที่ใช : -

๑๐๖

ชื่องาน : บันทึกเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติรับราชการของขาารชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๔/๑
ชั้นสัญญาบัตร
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในสมุดประวัติรับราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อความครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
๑
- พิมพคําสั่งตางๆ จากระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
แผนกประวัติและ
คําสั่งตางๆ
- หนังสือจากสวนราชการขอใหบันทึกคําสั่งตางๆ
ทะเบียนพล
เพิ่มเติม

๒

๓

ตรวจสอบหมายเลข
สมุดประวัติรับราชการ

- ดําเนินการตรวจสอบหมายเลขสมุดประวัติ
รับราชการ และชื่อ สกุล ใหถูกตองตรงกัน

๖๐ นาที

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

บันทึกคําสั่ง

- ดําเนินการบันทึกคําสั่งตางๆ ลงในสมุด
ประวัติรับราชการ

๒ วัน

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

๑๐๗

ชื่องาน : บันทึกเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติรับราชการของขาราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๔/๒
ชั้นสัญญาบัตร
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อบันทึกขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในสมุดประวัติรับราชการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อความครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
๔

รายละเอียดงาน
- จัดเก็บสมุดประวัติรับราชการที่บันทึกเรียบรอย
แลวเขาตูเก็บประวัติ

เวลา
ดําเนินการ
๕๐ นาที

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ถูกตอง

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

หมายเหตุ

จัดเก็บสมุดประวัติ
รับราชการ
ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยประวัติ พ.ศ.๒๕๒๑

แบบฟอรมที่ใช : -

๑๐๘

ชื่องาน : สงบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่จะเกษียณอายุราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๕/๑
ในปงบประมาณถัดไป (หวง ธ.ค. และ เม.ย.)
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการจัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบั ตรที่จะเกษียณอายุราชการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และสามารถใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
กําลังพลของ บก.ทท.
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๑
- ดําเนินการจัดทําหนังสือแจงสวนราชการใน บก.ทท. ธ.ค. , เม.ย. ภายในหวงระยะเวลาที่ แผนกประวัติและ
แจงสวนราชการ
ใหเสนอบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่จะ
กําหนด
ทะเบียนพล
ใน บก.ทท.
เกษียณอายุราชการให สบ.ทหาร

๒

รวบรวมและตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อ

- สบ.ทหาร รวบรวมบัญชีรายชื่อฯ และตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลจากโปรแกรม
เกษียณอายุราชการ

ม.ค. , พ.ค.

ภายในหวงระยะเวลาที่ แผนกประวัติและ
กําหนด
ทะเบียนพล

จัดทําบัญชีรายชื่อ
๓

- สบ.ทหาร จัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๑๐ วันทําการ
ที่จะเกษียณอายุราชการตามลําดับชั้นยศ
และตรวจสอบความถูกตอง

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

๑๐๙

ชื่องาน : สงบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่จะเกษียณอายุราชการ
สวนราชการ : กกพ.สบป.สบ.ทหาร
รหัสเอกสาร : กกพ. ๓๕/๒
ในปงบประมาณถัดไป (หวง ธ.ค. และ เม.ย.)
ขอบเขต : นายทหารสัญญาบัตร
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการจัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่จะเกษียณอายุราชการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และสามารถใชเปนขอมูลใน การบริหารจัดการ
กําลังพลของ บก.ทท.
คําจํากัดความ : ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
ดําเนินการ
๔
- สบ.ทหาร จัดทําบัญชีรายชื่อฯ จํานวน ๖ ชุด
๒ วัน
ถูกตอง ครบถวน
แผนกประวัติและ
เสนอ กพ.ทหาร
ทะเบียนพล
เสนอ
กพ.ทหาร

๕

เสนอ สป.

- กพ.ทหาร เสนอบัญชีรายชื่อฯ ให สป.

๒ วัน

ถูกตอง ครบถวน

แผนกประวัติและ
ทะเบียนพล

ระบบติดตามผล : เอกสารอางอิง : ๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
แบบฟอรมที่ใช : ๑. บัญชีรายชื่อขาราชการที่ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
๑๑๐

