แผนการปฏิบัติง าน
และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก

ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒

สารบั ญ

๑.
๒.
๓.
๔.

๕

เรื่อง
วิสัยทัศน์
การจัด ภารกิจ การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
อัตรากาลังพล
๓.๑ อัตรากาลังพล ตาม อฉก.หมายเลข ๒๖๐๐
๓.๒ ยอดกาลังพลที่ปฏิบัติงานจริง
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔.๑ ส่วนบังคับบัญชา
๔.๒ แผนกกาลังพล
๔.๓ แผนกส่งกาลัง
๔.๔ แผนกแผน
๔.๕ แผนกโครงการและงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๕.๑ ผนวก ก แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๕.๑.๑ งานธุรการทั่วไป
๕.๑.๒ แผนกกาลังพล
๕.๑.๓ แผนกส่งกาลัง
๕.๑.๔ แผนกแผน
๕.๑.๕ แผนกโครงการและงบประมาณ
๕.๒ ผนวก ข ปฏิทินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้า
๑
๒
๔
๔
๖
๗
๙
๑๐
๑๔
๑๖
๒๐
๒๖
๒๗
๒๗
๒๘
๓๕
๓๗
๓๘
๔๑

หน้า ๑

วิสัยทัศน์ (Vision)
กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
กองแผนและโครงการ เป็น กลไกของกรมสารบรรณทหารบกที่พ รั่งพร้อ มด้วยบุ คลากร
ที่มี ความรู้ ความสามารถ มี ทั ก ษะ ในด้ านการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บ ดูแ ล
การด าเนิ น งานด้านการฝึ ก ศึก ษา พัฒ นาหลัก นิย มและวิ ทยาการสายสารบรรณ ตลอดจนงาน
โครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยบรรลุเปูาหมายด้ วยความรวดเร็ว ทัน เวลา
และบูรณาการ

หน้า ๒

การจัด ภารกิจ การแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่
กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
อัตราเฉพาะกิจ
หมายเลข ๒๖๐๐
๑. การจัด

๒. ภารกิจ กองแผนและโครงการมีหน้าที่
๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลการดาเนินการด้านการฝึกและศึกษา การ
รักษาความปลอดภัย การทาแผนจัดหาแบบพิมพ์ แบบธรรมเนียม การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ
การจัดการกาลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ ตลอดจนงานโครงการและงบประมาณทั้งปวงที่กรมสาร
บรรณทหารบก รับผิดชอบ
๒.๒ พัฒนาหลักนิยมและแบบธรรมเนียม ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายสารบรรณ
๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๓. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองแผนและโครงการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
๓.๑ แผนกกาลังพล มีหน้าที่
๓.๑.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการกาลังพลของเหล่า
ทหารสารบรรณ ได้แก่ การบรรจุ โอน เลื่อน ปลด ย้าย และลาออก
๓.๑.๒ ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลกาลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ
๓.๑.๓ ดาเนินการจัดสรรที่นั่งศึกษาให้กับหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
๓.๑.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

หน้า ๓

๓.๒ แผนกส่งกาลัง มีหน้าที่
๓.๒.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลเกี่ยวกับการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
สายสารบรรณ ให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก
๓.๒.๒ ดาเนินการทาแผนจัดหา และควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ของกองทัพบก ตลอดจน
การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายสารบรรณ
๓.๒.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๓.๓ แผนกแผน มีหน้าที่
๓.๓.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลแผนต่า งๆ พร้ อมทั้งเสนอแนะ
ด้ า นการฝึ ก และศึ ก ษา การรั ก ษาความปลอดภั ย ในส่ ว นที่ ก รมสารบรรณทหารบกรั บผิ ด ชอบ
และโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓.๒ พั ฒ นาหลั ก นิ ย มและแบบธรรมเนี ย ม ตลอดจนพั ฒ นาการศึ ก ษาและวิ ท ยาการ
สายสารบรรณ
๓.๓.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๓.๔ แผนกโครงการและงบประมาณ มีหน้าที่
๓.๔.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และควบคุมการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุน
แผนการปฏิบัติงานของหน่วย
๓.๔.๒ ดาเนินการ และกากับการ เกี่ยวกับงบประมาณ การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
และวิเคราะห์ และการจัดระบบงาน
๓.๔.๓ พัฒนา และกากับดูและ ระบบการเงิน การบัญชีของหน่วย และหน่วยรอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้รวมทั้งสถิติและวิเคราะห์
สถานภาพการเงินด้วย
๓.๔.๔ พัฒนาและดาเนินการตรวจสอบวิเคราะห์การบริหารงานตามแผนงาน งาน โครงการ
ของหน่วย
๓.๔.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

หน้า ๔

อัตรากาลังพล
กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
ผนวก ก อัตรากาลังพล ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๒๖๐๐
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
รองผู้อานวยการกอง
ประจากอง
เสมียน
ช่างเขียน
แผนกกาลังพล
หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
เสมียน
เสมียนพิมพ์ดีด
แผนกส่งกาลัง
หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก
เสมียน
เสมียนพิมพ์ดีด
แผนกแผน
หัวหน้าแผนก
ประจาแผนก

ยศ
พ.อ.(พ.)
พ.อ.
ร.อ.
จ.(พ.)
จ.

เหล่า
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.

ชกท.
๐๐๐๒
๒๑๖๒
๒๑๒๐
๗๑๗
๘๑๐

จานวน
๑
๑
๑
๑
๑

พ.ท.
พ.ต.
ร.อ.
จ.
ส.อ.

สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.

๒๒๖๐
๒๒๖๐
๒๒๖๐
๗๑๐
๗๑๑

๑
๒
๑
๑
๒

พ.ท.
พ.ต.
จ.
ส.อ.

สบ.
สบ.
สบ.
สบ.

๔๐๑๐
๔๐๑๐
๗๑๐
๗๑๑

๑
๒
๒
๒

พ.ท.
พ.ต.
ร.อ.
จ.
ส.อ.

สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.

๒๑๖๒
๒๑๖๒
๒๑๖๒
๗๑๐
๗๑๑

๑
๒
๒
๑
๒

สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.
สบ.

๖๓๐๒
๖๓๐๒
๖๔๐๐
๗๓๑
๗๓๑
๗๓๑

๑
๑
๒
๑
๑
๓

เสมียน
เสมียนพิมพ์ดีด
แผนกโครงการและงบประมาณ
หัวหน้าแผนก
พ.ท.
ประจาแผนก
พ.ต.
พ.ต.
เสมียนงบประมาณ
จ.(พ.)
จ.
ส.อ.

หมายเหตุ

หน้า ๕

ลาดับ

ตาแหน่ง
สรุป

รวมทั้งสิ้น

ยศ
พ.อ.(พ.)
พ.อ.
พ.ท.
พ.ต.
ร.อ.
จ.(พ.)
จ.
ส.อ.

เหล่า
๑
๑
๖
๙
๔
๒
๖
๙
๓๖

ชกท.

จานวน

หมายเหตุ

น. = ๑๙
ส. = ๑๗

หน้า ๖

ผนวก ข ยอดกาลังพลที่ปฏิบัติงานจริง ของ กผค.สบ.ทบ.
ยอดกาลังพล
ลาดับ
หน่วย
ลูกจ้าง พนักงาน
นายทหาร นายสิบ
ประจา ราชการ
๑ ส่วนบังคับบัญชา
๓
๒
๒ แผนกกาลังพล
๒
๑
๑
๓ แผนกส่งกาลัง
๒
๒
๑
๔ แผนกแผน
๓
๒
๕ แผนกโครงการและงบประมาณ
๓
๑
๒
รวม

๑๓

๘

๓

๑

รวม
๕
๔
๕
๕
๖
๒๕

หมายเหตุ

หน้า ๗

คาสั่งกองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๑๑๒ /๒๕๖๒
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกาลังพลในกองแผนและโครงการฯ
-----------------------------------เพื่อให้การปฏิ บัติงานของกองแผนและโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ จึงสมควรกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ให้กาลังพลทุกนายได้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานทั้งระบบมีความราบรื่น รวดเร็ว และสอดประสานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย นโยบายของผู้บังคับบัญชา และวัตถุประสงค์
ของภารกิจหน้าที่ซึ่งกองทัพบกมอบหมายโดยสมบูรณ์ จึงให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทุกนาย ปฏิบัติงานตามการกาหนด
หน้าที่และความผิดชอบใน ผนวก ก ประกอบคาสั่งนี้
๒. ข้า ราชการ ลูก จ้า ง และพนั กงานราชการ ซึ่ งรั บผิ ดชอบงานใด ต้ อ งจั ดท าแฟู ม
ที่จะรวบรวมนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ข้อตกลง หรือหลักการทั้งปวง ซึ่งทางราชการกาหนดไว้
และเกี่ ย วข้ อ งกั บการอ้ า งอิ ง ใช้ ประโยชน์ ในงานของตน รวมถึ ง การจั ด ท าสรุปวิ ธีก ารและเทคนิ ค
การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนของแต่ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องช่วยอานวยความสะดวกต่อเพื่อน
ร่วมงานที่ต้องใช้ในโอกาสของการทางานทดแทนกัน หรือการรับมอบหน้าที่งานใหม่
๓. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทุกนาย ต้องพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดี
ทั้ ง กรณี ก ารปฏิ บัติ ง านทดแทนกั น หรื อ การรั บมอบงานเพิ่ ม เติ ม ตามคาสั่ ง ผู้ บัง คั บบั ญ ชา รวมถึ ง
การเอื้ อประโยชน์ใ นองค์ความรู้ ข้อมูล และข้ อเสนอแนะ ซึ่งเกี่ย วกับงานในหน้าที่ ให้กับเจ้ าหน้า ที่
ส่วนต่างๆ ภายในกอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. หัวหน้าแผนก ต้องควบคุม กากับดูแล และอานวยการ ให้กาลั งพลในแผนกปฏิบัติ
หน้าที่ที่กาหนดมอบด้วยความเรียบร้อย รวมถึง ควรมีความคิดริเริ่ม ปรับปรุ งพัฒนางานในแผนกให้มี
ความก้า วหน้ายิ่ ง ๆ ขึ้น สาหรั บกาลังพลทุ กคนก็จ ะต้อ งถือ ปฏิ บัติ และให้ ความร่ วมมื อโดยเคร่ง ครั ด
เช่นกัน

หน้า ๘

๕. ปั ญ หาอุ ปสรรคต่ า งๆ ในการปฏิ บัติ ง านที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ผลเสี ย หาย ให้ ก าลั ง พล
ซึ่งรับผิดชอบรายงานให้หัวหน้าแผนกของตนทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยมิชักช้า หากเกินความสามารถ
ต้องรายงานให้ผู้อ านวยการกองฯ พิ จารณาแก้ปัญ หาให้ต่อ ไป การเพิกเฉยหรือละเลยจนเกิด ความ
เสียหายขึ้น ถือเป็นความบกพร่องของกาลังพลผู้นั้น
สั่ง ณ วันที่
(ลงชี่อ)

บก.กอง

๑๕

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.อ. นเรศ แพแจ่ม
(นเรศ แพแจ่ม)
ผอ.กอง สบ.ทบ.

หน้า ๙

ผนวก ก กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกาลังพล กผค.สบ.ทบ.
ประกอบคาสั่ง กผค.สบ.ทบ. ที่ ๑๑๒/๒๕๖๒ ลง ๑๕ มี.ค. ๖๒
ลาดับ
๑

ยศ ชื่อ ตาแหน่ง
ผอ.กอง
พ.อ. นเรศ แพแจ่ม
ผอ.กอง สบ.ทบ.

๒

รอง ผอ.กอง
พ.อ. ดารง ทองอยู่
รอง ผอ.กอง สบ.ทบ.

๓

พ.อ. พงศกร คงเจริญ

ประจากอง (ร.อ.)
๔

(ร.ต. สมโพช ลัทธิคุณ (ผสล.))

ส.ท. ธีระพงศ์ เฉื่อยฉ่า
เสมียน กกพ.สบ.ทบ./ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ กผค.สบ.ทบ./ชรก.
ส่วน บก.ศปก.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่
๑. เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึก
และศึกษา การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์สาย สบ. การจัดการกาลังพล
ของเหล่า สบ. งานโครงการและงบประมาณทั้งปวง
๒. อานวยการในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาหลักนิยม แบบธรรมเนียม
และการพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสาย สบ.
๓. ปกครองบังคับบัญชาภายในกอง และกากับดูแลเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. รับผิดชอบงานเป็นส่วนรวมภายในกอง
มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.กอง และทาการแทน ผอ.กอง เมื่อได้รับ
มอบหมาย
๒. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กองในการกากับดูแลการปฏิบัติ
ของกาลังพลภายในกอง
๓. พิจารณาร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ กองแผนและโครงการ สบ.ทบ.
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน รอง ผอ.กอง เมื่อได้รับมอบหมาย
๒. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กอง, รอง ผอ.กอง ในการกากับดูแล
การปฏิบัติของข้าราชการภายในกอง
๓. พิจารณาร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ กองแผนและโครงการ สบ.ทบ.
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
๑. กากับดูแลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการของกอง
เป็นส่วนรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนที่ปฏิบัติหน้าที่
งานด้านธุรการและงานสารบรรณของกอง
๓. เวียนทราบเอกสารอนุมัติและสั่งการตามหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้ผู้บังคับบัญชาและกาลังพลภายในกองทราบ
๔. นายทะเบียนเอกสารลับ
๕. รายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกาลังพล
๖. สรุปผลงานตามวงรอบ
๗. การจัดเวรประจากอง
๘. ทาบันทึกแบบ กร.๑๐ ร่างสั่งการ ผอ.กองฯ ตามแต่ละกรณี
๙. รับผิดชอบนาเรียนสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของกาลังพล
๑๐. บันทึกการลาต่างๆ ของกาลังพล และนาเรียน ผอ.กอง ทราบ
๑๑. จัดรายชื่อกาลังพลไปเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ
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รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๒. จัดรายชื่อกาลังพลไปงานพิธีและร่วมกิจกรรมของหน่วย
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เสมียน (จ.(พ.))
มีหน้าที่
(ร.ต. ชูชาติ สุขสมผล (กกพ.))
๑. รับ-ส่งเอกสารทั่วไป และรับส่งเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณ
ส.ท.หญิง ปราณี จินดาวงศ์
อิเล็กทรอนิกส์ของกอง
เสมียนพิมพ์ดีด กคว.สบ.ทบ./ ๒. ผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ
ปฏิบัติหน้าทีที่ กผค.สบ.ทบ.
๓. ช่วยการปฏิบัติงานธุรการในกองบังคับการ
๔. ร่าง พิมพ์ และรวบรวมเอกสารของหน่วย รวมทั้งคาสั่ง รายงาน
และกากับการในงานเหล่านี้
๕. จัดทาแฟูมเอกสาร แยกเรื่อง ตามระเบียบงานสารบรรณ
๖. จัดเก็บหนังสือที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธีแล้ว ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บเข้าแฟูม
๗. การรับ เก็บรักษา แจกจ่าย และเสนอความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง
และครุภัณฑ์สานักงาน, สิ่งพิมพ์และแบบฟอร์ม
๘. ตรวจสอบการชารุดครุภัณฑ์และรายงานซ่อมบารุง/จาหน่าย
๙. ติดต่อประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินเอกสาร
ต่างๆ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ช่างเขียน
มีหน้าที่
- ว่าง ๑. เขียนแบบ เขียนตัวอักษร แผ่นภาพ แผ่นปูาย แผนผัง
ส.ท.หญิง ปราณี จินดาวงศ์
และเครื่องหมายต่างๆ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง ๒. เขียนแผนที่ ทาแบบจาลอง และงานเกี่ยวกับศิลปะอื่นๆ
๓. สนับสนุนงานออกแบบของหน่วยต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๔. ช่วยการปฏิบัติงานธุรการในกองบังคับการ
๕. ร่าง พิมพ์ และรวบรวมเอกสารของหน่วย
๖. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกกาลังพล
หัวหน้าแผนก
มีหน้าที่
(พ.ท. งามพล เผ่าศิริ (ผผน.))
๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานด้านกาลังพล
พ.ต. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
ของเหล่าสายวิทยาการ สบ.
ประจาแผนก สบ.ทบ.
๒. รับผิดชอบในการกาหนด ควบคุม แก้ไขเพิ่มเติม ให้คาแนะนา
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง
เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอัตรา
พ.ต. - พ.อ. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเหล่า สบ.
๓. รับผิดชอบในการกาหนด ควบคุม แก้ไขเพิ่มเติม ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับระบบหมายเลข ชกท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเหล่า สบ.
๔. พิจารณาร่วมการปรับปรุงแก้ไขกาหนดแนวทางรับราชการ
ในด้านการจัดการกาลังพล
๕. พิจารณาร่วมการปรับปรุงแก้ไข อจย./อฉก. ตอนที่ ๓ อัตรา
กาลังพลที่เกี่ยวข้องกับชื่อตาแหน่ง อัตรา และหมายเลข ชกท.
อยู่ในความรับผิดชอบ
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ประจาแผนก (พ.ต. = ๒)
คนที่ ๑
พ.ต. อิทธิศักดิ์ อ้นสอน
ประจาแผนก สบ.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. ให้ความเห็นต่อการขอปรับแก้ตาแหน่งเปิดและปิดการบรรจุในบัญชี
บรรจุกาลังพลของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อตาแหน่ง อัตรา
และหมายเลข ชกท. ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๗. ชี้แจงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับย้ายสายงานสัสดี
และสายงาน อศจ.ทบ. ในการประชุมพิจารณาปรับย้ายตามวงรอบ
ประจาปี
๘. รวบรวมและจัดทาแผนเสนอความต้องการจัดหาและบรรจุกาลังพล
ในเหล่า สบ. ห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปี เพื่อจัดทานโยบายจัดหา
และบรรจุกาลังพลทบ. ตามวงรอบ ๕ ปีงบประมาณ
๙. รับผิดชอบในการเสนอความต้องการ แผนจัดสรรและแบ่งมอบ
โควตาบรรจุ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาปี
ของเหล่า สบ. ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ.
๑๐. รับผิดชอบการประชุมพิจารณาจัดสรรที่ศึกษาและรายชื่อกาลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักตามแนวทางรับราชการเหล่า สบ.
๑๑. ประสานงาน อานวยการ และกากับดูแลการจัดทาคายินยอม
ให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า ในเรื่องการบรรจุ เลื่อน ลด ปลด
ย้าย โอน และลาออกของกาลังพลเหล่า สบ.
๑๒. ประสานงาน อานวยการ และกากับดูแลการจัดทาคายินยอม
ให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า ในเรื่องการขอเปลี่ยนเหล่า
และ/หรือเปลี่ยนเหล่าทัพ
๑๓. ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๔. สอนงาน แนะนา ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และพัฒนาความรู้
และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในแผนกให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในราชการ
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คนที่ ๑ มีหน้าที่
๑. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมื่อไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ด้วยเหตุใดๆ
๒. รวบรวมข้อมูลสถานภาพการบรรจุ กาหนดเปูาหมายความต้องการ
กาลังพลจากแหล่งผลิตต่างๆ เพื่อเสนอความต้องการบรรจุกาลังพล
ในเหล่า สบ. เพื่อจัดทานโยบายจัดหาและบรรจุกาลังพล ทบ.
ตามวงรอบ ๕ ปีงบประมาณ
๓. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในเรื่องเสนอความต้องการ จัดทาแผนจัดสรร
ตาแหน่งและแบ่งมอบโควตาบรรจุ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรประจาปีของเหล่า สบ. ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ.
๔. รับผิดชอบในการจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า
เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นทหารในเหล่า สบ. และการให้ได้
รับเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มขึ้นสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ
ตามปัจจัยฯ ของเหล่าสายวิทยาการ สบ. ระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า (นายทหารสัญญาบัตร)
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รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๕. รับผิดชอบจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า เกี่ยวกับ
การโอน เลื่อน ลด ปลด ย้าย และลาออก ของนายทหารสัญญาบัตร
๖. รับผิดชอบจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนเหล่าทหาร/เปลี่ยนเหล่าทัพของนายทหารสัญญาบัตร
๗. ควบคุมและกากับดูแลระบบหมายเลข ชกท. นายทหารสัญญาบัตร
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเหล่าสายวิทยาการ สบ.
๘. รวบรวมข้อมูลสถานภาพการบรรจุกาลังพลประเภทนายทหาร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาจัดสรรและแบ่งมอบโควตาการบรรจุ
จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาปีของเหล่า สบ.
ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ.
๙. ปฏิบัติหน้าที่อน่ื ตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒ (ปิดบรรจุ)
คนที่ ๒ มีหน้าที่
ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชื่นตา
๑. ทาหน้าที่แทนประจาแผนก (พ.ต. คนที่ ๑) เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ
๒. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในเรื่องการประชุมพิจารณาจัดสรรที่ศึกษา
และรายชื่อกาลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักตามแนวทาง
รับราชการสาหรับกาลังพลเหล่าสายวิทยาการ สบ.
๓. ดาเนินการจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า ในเรื่อง
การบรรจุบุคคลเข้าเป็นทหารในเหล่า สบ. และการให้ได้รับ
เงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มขึ้นสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ
ตามปัจจัยฯ ของเหล่า สบ. ระดับต่ากว่าปริญญาตรี (นายทหาร
ประทวน)
๔. ดาเนินการจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า ในเรื่อง
เกี่ยวกับการโอน เลื่อน ลด ปลด ย้าย และลาออก ของนายทหาร
ประทวน
๕. ดาเนินการจัดทาคายินยอมให้ความเห็นชอบของ หน.เหล่า ในเรื่อง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนเหล่า/เปลี่ยนเหล่าทัพของนายทหารประทวน
๖. ควบคุมระบบหมายเลข ชกท. ตาแหน่งของนายทหารประทวน
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเหล่าสายวิทยาการ สบ.
๗. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านการศึกษาของกาลังพล
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมพิจารณาจัดสรรที่ศึกษาหลักสูตร
ประจาปีของเหล่าสายวิทยาการ สบ.
๘. ปฏิบัติหน้าที่อน่ื ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประจาแผนก (ร.อ.= ๑)
มีหน้าที่
(ร.ต. มารุต สุขตะโก (ผผน.))
๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณของแผนก
ร.ต. เกรียงศักดิ์ ชื่นตา
๒. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ
ประจากอง รร.สบ.สบ.ทบ.
๓. กาหนดความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์สานักงาน
ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ กผค.สบ.ทบ.
๔. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บ ทะเบียนคุมเอกสารต่างๆ
ของแผนกให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
๕. จัดทาข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยต่างๆ ใน สบ.ทบ.
๖. ปฏิบัติหน้าที่อน่ื ตามที่ได้รับมอบหมาย
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มีหน้าที่
๑. ปฏิบัติหน้าที่เสมียนในแผนกกาลังพล
ส.อ.หญิง เปรมวดี หัวใจแก้ว ๒. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนก
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง ๓. ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบัติงานของเสมียนพิมพ์ดีด
๔. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หนังสือราชการ
และเอกสารอื่นๆ
๕. จ่ายเอกสารที่รับเข้าให้เจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง
๖. เดินหนังสือและช่วยในการเตรียมหลักฐานการส่งหนังสือ
๗. จัดเก็บแยกเรื่องหนังสือที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธีแล้วเข้าแฟูม
ตามประเภทหนังสือ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เสมียนพิมพ์ดีด (ส.อ.=๒)
คนที่ ๑ มีหน้าที่
คนที่ ๑
๑. ทาหน้าที่พิมพ์ดีดในแผนกกาลังพล
(ส.ท.หญิง อภิสรา ทาทอง-คสช.)
๒. จัดและพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของทางราชการตามที่ได้รับ
ส.อ.หญิง เปรมวดี หัวใจแก้ว
มอบหมาย
เสมียน กปบ.สบ.ทบ./ปฏิบัติ
๓. ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์แล้วและแก้ไข
หน้าที่ที่ กผค.สบ.ทบ.
๔. เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร และเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๕. ทาบันทึกทะเบียนคุมหนังสือราชการ
๖. จ่ายเอกสารที่รับเข้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินกรรมวิธี
๗. จัดเก็บแยกเรื่องหนังสือที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธีแล้วเข้าแฟูม
ตามประเภทหนังสือ
๘. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และอื่นๆ
๙. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนก
๑๐. บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดในสานักงาน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒
คนที่ ๒ มีหน้าที่
- ว่าง ๑. ทาหน้าที่พิมพ์ดีดในแผนกกาลังพล
นางจิราภรณ์ คนจริง
๒. จัดและพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของทางราชการตามที่ได้รับ
พนักงานพิมพ์ออฟเซท
มอบหมาย
๓. ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์แล้วและแก้ไข
๔. เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร และเอกสารผ่านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๕. ทาบันทึกทะเบียนคุมหนังสือราชการ
๖. จ่ายเอกสารที่รับเข้าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินกรรมวิธี
๗. จัดเก็บแยกเรื่องหนังสือที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธีแล้วเข้าแฟูม
ตามประเภทหนังสือ
๘. เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และอื่นๆ
(จ.ส.อ.หญิง พชรมน ทองทิพย์ (กปบ.))
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แผนกส่งกาลัง
หัวหน้าแผนก
๑

๒
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๙. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนก
๑๐. บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดในสานักงาน
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่
(พ.ท. ณัฐโชติ เล็กจุฬา (กสบ.))
๑. ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม อานวยการ และกากับดูแล
พ.ต. ธเนศ บุรพลชัย
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง ๒. วางแผน อานวยการ และประสานงานในการทาแผนจัดหา สป.
สาย สบ. ประจาปีงบประมาณและแผนจัดหา สป. สาย สบ.
ระหว่างปีงบประมาณ
๓. วางแผน อานวยการ และกากับดูแลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
แบบพิมพ์ ทบ.
๔. วางแผน อานวยการ และกากับดูแลเกี่ยวกับแบบพิมพ์ ทบ.
ในด้านต่างๆ (ขออนุมัติ, ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ยกเลิก
และจาหน่าย)
๕. วางแผน อานวยการ และประสานงานเพื่อขออนุมัติใช้เงินบูรณะ
ทรัพย์สิน
๖. วางแผน อานวยการ และประสานงานในการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ
๗. อานวยการและกากับดูแลในการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับงานส่งกาลัง
๘. ประสานงานและให้คาแนะนาแก่หน่วยในเรื่องงานส่งกาลัง
๙. เข้าประชุมกรมฝุายยุทธบริการและงานด้านส่งกาลัง/จัดหา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประจาแผนก (พ.ต. = ๒)
คนที่ ๑
คนที่ ๑ มีหน้าที่
- ว่าง ๑. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมื่อไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
พ.ต. ธเนศ บุรพลชัย
ด้วยเหตุใดๆ
ประจาแผนก สบ.ทบ.(ผผน.)
๒. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในการวางแผนทาแผนจัดหา สป. สาย สบ.
ประจาปีงบประมาณและแผนจัดหา สป. สาย สบ. ระหว่าง
ปีงบประมาณ
๓. รับผิดชอบในการประสานงานในด้านต่างๆ กับโรงพิมพ์ ทบ.
๔. ตรวจสอบราคาวัสดุและคุณลักษณะเฉพาะ สป. สายสบ.
เพื่อดาเนินการจัดทาแผนจัดหา
๕. รับผิดชอบจัดทาสถิติการใช้แบบพิมพ์ ทบ.ของหน่วยเพื่อประกอบ
การทาแผนจัดหาประจาปี
๖. รับผิดชอบตรวจสอบ นขต.ทบ. และดาเนินการจัดแบ่งเครดิต
แบบพิมพ์ประจาปีงบประมาณ
๗. ให้คาแนะนาแก่หน่วยในเรื่องงานส่งกาลัง
๘. พิจารณาแบ่งมอบงานพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ ทบ. ตามนโยบาย
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๙. ตรวจสอบการส่งมอบแบบพิมพ์ ทบ. ตามแผนจัดหาพร้อม
รายงานผล
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒ (ปิดบรรจุ)
คนที่ ๒ มีหน้าที่
ร.ต. สมโพช ลัทธิคุณ
๑. ดาเนินการตรวจสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ประจากอง สบ.ทบ.
โรงพิมพ์ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.
สาย สบ.
๒. ให้คาแนะนาแก่หน่วยในเรื่องงานส่งกาลัง
๓. รับผิดชอบแบบพิมพ์ ทบ. ในการขออนุมัติ, ปรับปรุง, แก้ไข,
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก
๔. ดาเนินการและประสานงานเพื่อขออนุมัติจาหน่ายแบบพิมพ์ ทบ.
๕. รับผิดชอบในการขออนุมัติใช้เงินบูรณะทรัพย์สินตามนโยบาย
๖. ดาเนินการด้านธุรการเพื่อตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ
๗. ควบคุมการตัดจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. และเครดิตหน่วย
๘. รับผิดชอบงานด้านธุรการของแผนก
๙. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารในแผนก
๑๐. รับผิดชอบ การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ทบ. ของหน่วย
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เสมียน (จ. = ๒)
คนที่ ๑ มีหน้าที่
คนที่ ๑
๑. เป็นผู้ช่วยประจาแผนก (พ.ต.๒) เกี่ยวกับงานธุรการของแผนก
(จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ จรถวิล (กกพ.))
๒. ช่วยในการจัดเตรียมเอกสารโต้ตอบหน่วย
ส.อ. อภิวัฒน์ เพ็ชรจิตร์
๓. รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารของแผนก
เสมียน สบ.ทบ.(กกพ.)
๔. รับผิดชอบหาข้อมูลและเอกสารเพื่อใช้ในงานส่งกาลัง ตามนโยบาย
๕. จัดทาสถิติผลงานของแผนก
๖. เบิกรับ เก็บรักษาและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของแผนก
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒
คนที่ ๒ มีหน้าที่
- ว่าง ๑. เป็นผู้ช่วยประจาแผนก (พ.ต.๑)
ส.อ. อภิวัฒน์ เพ็ชรจิตร์
๒. ตรวจสอบใบเบิกของหน่วยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการขอเบิก
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง
แบบพิมพ์ ทบ. ในขั้นต้น
๓. ตรวจสอบและดาเนินการตัดจ่ายแบบพิมพ์ ทบ.
๔. ดาเนินการด้านธุรการเพื่อขออนุมัติสั่งจ่าย สป.
๕. ช่วยในการจัดทาสถิติผลงาน
๖. เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
๗. ประสานงานกับคลังเก็บ สป. ของ สบ.ทบ.
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เสมียนพิมพ์ดีด (ส.อ. = ๒)
คนที่ ๑ มีหน้าที่
คนที่ ๑
๑. เป็นผู้ช่วยประจาแผนก (พ.ต.๒)
(ส.ต.หญิง พรหมภัสสร (กสบ.))
๒. รับผิดชอบเก็บหลักฐานใบเบิกของหน่วย
ส.ต.หญิง อภิสรา ทาทอง
๓. เป็นเจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
เสมียนพิมพ์ดีด สบ.ทบ.
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คนที่ ๒ (ปิดบรรจุ)
น.ส. สุรีย์พร ศรีแสง
พนักงานธุรการ

แผนกแผน
หัวหน้าแผนก
- ว่าง พ.ท. งามพล เผ่าศิริ
หน.สบ.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๔. เป็นผู้ช่วยในสิบส่งกาลัง (จ.) ตรวจสอบและดาเนินการตัดจ่าย
แบบพิมพ์ ทบ.
๕. ทาหน้าที่ลงบัญชีคุมใบเบิก
๖. ดาเนินการด้านธุรการเพื่อขออนุมัติส่ง สป.
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒ มีหน้าที่
๑. ทาหน้าที่รับ – ส่ง เอกสาร และการรับ – ส่งในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของแผนก
๒. ทาหน้าที่เสมียนพิมพ์ดีด
๓. เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงานแทนเสมียน (จ.)
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่
๑. ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม อานวยการ และกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ในแผนก
๒. อานวยการ ประสานงาน และควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับอัตรา
เฉพาะกิจ, อัตราสิ่งอุปกรณ์ และอัตราอาคารของ สบ.ทบ.
๓. วางแผน อานวยการ และประสานงานในการทาแผนการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เหล่า/สายวิทยาการ สบ. และ
อื่นๆ
๔. วางแผน อานวยการ ประสานงาน การจัดการฝึกศึกษาพิเศษ
เพื่อการพัฒนากาลังพลหน่วย เหล่า และสายวิทยาการ สบ.
๕. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแล การจัดชุดอบรม
เคลื่อนที่งานธุรการกาลังพล ในพื้นที่ ทภ. ต่างๆ
๖. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแล และพิจารณา
จัดกาลังพลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนายทหารธุรการกาลังพล
และหลักสูตรเฉพาะหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรว่าด้วยเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ
๗. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแลเอกสารการสอบ
คัดเลือกไปต่างประเทศตาม IMET และเสมียนประจาสานักงาน
นายทหารติดต่อกรุงโซล
๘. รับผิดชอบพิจารณาจัดกาลังพลของหน่วย เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ, คณะทางานหรือ ผู้แทนหน่วย
๙. รับผิดชอบพิจารณาจัดกาลังพลของหน่วย เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาในโอกาสต่างๆ
๑๐. รับผิดชอบและประสานการเสนอความเห็นในสายวิทยาการหรือ
อื่นๆ ให้กับหน่วยต่างๆ ตามที่ขอหารือมา
๑๑. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแลการตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการสารบรรณหน่วยในพื้นที่ต่างๆ และรับการตรวจเยี่ยม
จากผู้บังคับบัญชาและหน่วยต่างๆ

หน้า ๑๗

ลาดับ

๒

ยศ ชื่อ ตาแหน่ง

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๒. วางแผน อานวยการ ประสานและกากับดูแลการรักษาความ
ปลอดภัยของกรมสารบรณทหารบก
๑๓. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแลการดาเนินการ
ด้านกิจการพลเรือนของหน่วย
๑๔. วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแลการจัดทาโครงการ
และแผนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. จัดทาแผนการดาเนินการประจา รายงานประจาปี และสรุปผล
การปฏิบัติงานของกรมสารบรรณทหารบก
๑๖. รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยเหล่าสายวิทยาการ
๑๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประจาแผนก (พ.ต. = ๒)
คนที่ ๑ มีหน้าที่
คนที่ ๑
๑. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(พ.ต. ธเนศ บุรพลชัย (ผสล.))
ด้วยเหตุผลใดๆ
ร.ต. มารุต สุขตะโก
๒. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในการวางแผน ประสานงานและกากับดูแล
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ตามหน้าที่ของ หน.แผนก
๓. ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขอัตรา
เฉพาะกิจ, อัตราสิ่งอุปกรณ์ และอัตราอาคารของ สบ.ทบ.
๔. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทาแผนการตรวจเยี่ยมสาย
วิทยาการสารบรรณในพื้นที่ต่างๆ
๕. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทางบประมาณในเรื่องการฝึก
ศึกษาและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการ
กาลังพล
๗. ดาเนินการในเรื่องการจัดการกาลังพลเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาในโอกาสต่างๆ
๘. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกและดาเนินการในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัย
๙. เป็นนายทะเบียนเอกสารลับของแผนกและเก็บรักษาเอกสารที่มี
ชั้นความลับ
๑๐. ดาเนินการและรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนของ สบ.ทบ.
๑๑. เบิกรับ เก็บรักษา และจาหน่ายแผนที่ จดหมายเหตุ รายงาน
ภูมิศาสตร์และเอกสาร ตารา ดาเนินการเรื่องการประวัติศาสตร์
ทั้งปวง
๑๒. จัดทาแผนการดาเนินการประจา รายงานประจาปี และสรุป
ผลการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
๑๓. รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ
๑๔. ร่างหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๑๕. รับผิดชอบการจัดทา ควบคุม เก็บรักษาแฟูมงานของแผนก
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า ๑๘

ลาดับ
ยศ ชื่อ ตาแหน่ง
๓ คนที่ ๒
- ว่าง ร.ต.หญิง เกศกนก ยิ้มจันทร์
ประจากอง สบ.ทบ.(กคว.ฯ)

๔

ประจาแผนก (ร.อ. = ๒)
คนที่ ๑
(ร.ต.หญิง นุสรา นิรันราย (มทบ.๑๕))

ร.ต. มารุต สุขตะโก
ประจาแผนก สบ.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
คนที่ ๒ มีหน้าที่
๑. รับผิดชอบการดาเนินการในเรื่องการลาศึกษากาลังพลหน่วย
๒. ดาเนินการในเรื่องการจัดกาลังพลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
ที่มิใช่หลักสูตรตามแนวทางรับราชการเหล่าสายวิทยาการ สบ.
๓. ประสานงานและดาเนินการในการจัดกาลังพลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารธุรการกาลังพล
๔. ประสานงานและดาเนินการในการจัดกาลังพลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรเฉพาะหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรว่าด้วยเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ
๕. ดาเนินการในเรื่องการจัดทาตาราเอกสารคาบรรยายที่เกี่ยวกับ
การศึกษา อบรม สัมมนาและการประชุม
๖. ดาเนินการสอบคัดเลือกเสมียนประจาสานักงานนายทหารติดต่อ
กองบัญชาการสหประชาชาติ กรุงโซล
๗. ดาเนินการสอบคัดเลือกกาลังพลเหล่าทหารสารบรรณไปศึกษา
ต่างประเทศตามโครงการ IMET หรืออื่นๆ
๘. ดาเนินการในเรื่องการจัดกาลังพลเป็นอาจารย์สอนและวิทยากร
๙. ดาเนินการในเรื่องการจัดการฝึกและการฝึกศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนา
กาลังพล หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ สบ.
๑๐. ควบคุมงานธุรการและสวัสดิการของแผนก
๑๑. รวบรวม ควบคุม การเก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบ คาสั่ง
ต่างๆ ของแผนก
๑๒. เบิกรับ เก็บรักษา และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของแผนก
๑๓. ร่างหนังสือโต้ตอบและประสานงานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๑๔. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมือ่ หน.แผนก และ พ.ต.คนที่ ๑ ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๑ มีหน้าที่
๑. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ด้วยเหตุผลใดๆ
๒. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในการวางแผน ประสานงานและกากับดูแล
ตามหน้าที่ของหัวหน้าแผนก
๓. ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขอัตรา
เฉพาะกิจ, อัตราสิ่งอุปกรณ์ และอัตราอาคารของ สบ.ทบ.
๔. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทาแผนการตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการ สบ. ในพื้นที่ต่างๆ
๕. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทางบประมาณในเรื่องการฝึก
ศึกษาและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการ
กาลังพล
๗. ดาเนินการในเรื่องการจัดการกาลังพลเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาในโอกาสต่างๆ
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คนที่ ๒
(ร.ต. กิตติคุณ จันทร์เพ็ญ (กธก.))

จ.ส.อ. วรายุท พงษ์ภมร
ประจา สบ.ทบ.(กปบ.)
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๘. ช่วยเหลือ หน.แผนก และดาเนินการในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัย
๙. เป็นนายทะเบียนเอกสารลับของแผนกและเก็บรักษาเอกสารที่มี
ชั้นความลับ
๑๐. ดาเนินการและรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนของ สบ.ทบ.
๑๑. เบิกรับ เก็บรักษา และจาหน่ายแผนที่ จดหมายเหตุ รายงาน
ภูมิศาสตร์ และเอกสาร ตารา ดาเนินการเรื่องการประวัติศาสตร์
ทั้งปวง
๑๒. จัดทาแผนการดาเนินการประจา รายงานประจาปี และสรุป
ผลการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
๑๓. รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ
๑๔. ร่างหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๑๕. รับผิดชอบการจัดทา ควบคุม เก็บรักษาแฟูมงานของแผนก
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คนที่ ๒ มีหน้าที่
๑. ทาหน้าที่แทน หน.แผนก เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ด้วยเหตุผลใดๆ
๒. ช่วยเหลือ หน.แผนก ในการวางแผน ประสานงานและกากับดูแล
ตามหน้าที่ของหัวหน้าแผนก
๓. ดาเนินการและรับผิดชอบในการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขอัตรา
เฉพาะกิจ, อัตราสิ่งอุปกรณ์ และอัตราอาคารของ สบ.ทบ.
๔. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทาแผนการตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการ สบ. ในพื้นที่ต่างๆ
๕. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดทางบประมาณในเรื่องการฝึก
ศึกษาและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ดาเนินการและรับผิดชอบการจัดชุดอบรมเคลื่อนที่งานธุรการ
กาลังพล
๗. ดาเนินการในเรื่องการจัดการกาลังพลเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ในโอกาสต่างๆ
๘. ช่วยเหลือ หน.แผนก และดาเนินการในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัย
๙. เป็นนายทะเบียนเอกสารลับของแผนกและเก็บรักษาเอกสารที่มี
ชั้นความลับ
๑๐. ดาเนินการและรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนของ สบ.ทบ.
๑๑. เบิกรับ เก็บรักษา และจาหน่ายแผนที่ จดหมายเหตุ รายงาน
ภูมิศาสตร์และเอกสาร ตารา ดาเนินการเรื่องการประวัติศาสตร์
ทั้งปวง
๑๒. จัดทาแผนการดาเนินการประจา รายงานประจาปี และสรุป
ผลการปฏิบัติงานของ สบ.ทบ.
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๗

๘
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รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๓. รวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วย เหล่า และสายวิทยาการ
๑๔. ร่างหนังสือโต้ตอบและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
๑๕. รับผิดชอบการจัดทา ควบคุม เก็บรักษาแฟูมงานของแผนก
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เสมียน (จ.)
มีหน้าที่
- ว่าง ๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเสมียนของแผนก
จ.ส.อ. วรายุท พงษ์ภมร
๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายสิบธุรการของแผนก
ทาหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ๓. เก็บรักษาเอกสาร แบบธรรมเนียม ระเบียบ คาสั่งต่างๆ ของแผนก
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง ๔. บันทึกจัดทาสถิติข้อมูลของแผนก
๕. เป็นเจ้าหน้าที่เบิก-รับ เก็บรักษา และแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ของแผนก
๖. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกและประจาแผนก ในการควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ของเสมียน (ส.อ.)
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เสมียนพิมพ์ดีด (ส.อ. = ๒)
คนที่ ๑ มีหน้าที่
คนที่ ๑
๑. ปฏิบัติหน้าที่เสมียนพิมพ์ดีด
- ว่าง ๒. เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเข้า-ออกของแผนก
ส.ท. นิธิพล บัวแย้ม
๓. สาเนาแจกจ่ายเอกสารให้หน่วยต่างๆ
เสมียน สบ.ทบ. (กธก.)
๔. จัดทา ปรับปรุง แฟูม เอกสาร หรือแฟูมงานอื่นๆ
๕. ควบคุม ตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารของแผนกให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนเสมียนอัตรา จ. เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ด้วยเหตุอื่นใด
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คนที่ ๒
คนที่ ๒ มีหน้าที่
(ส.ต.หญิง จุฬารัตน์ (กกพ.))
๑. ปฏิบัติหน้าที่เสมียนพิมพ์ดีด
ส.ท. นิธิพล บัวแย้ม
๒. ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแล และปรนนิบัติบารุงเครื่อง
เสมียน สบ.ทบ.
คอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, เครื่องอัดสาเนา และสิ่งอุปกรณ์ถาวร
ปฏิบัติหน้าที่ฯ อีกตาแหน่งหนึ่ง
ของแผนกให้ใช้ได้ดีอยู่เสมอ
๓. รับผิดชอบทางธุรการด้านสวัสดิการของแผนก
๔. ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเสมียนอัตรา จ.
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน ส.อ. คนที่ ๑ เมื่อไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ด้วยเหตุอื่นใด
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกโครงการและงบประมาณ
พ.อ.หญิง แก้วใจ ผดุงทรง
มีหน้าที่
๑. ช่วย หน.แผนก วางแผน อานวยการ ประสานงาน และควบคุม
การบริหารทรัพยากรในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. เพื่อสนับสนุน
แผนการปฏิบัติงานของหน่วย
๒. ช่วย หน.แผนก ดาเนินงานและกากับการด้านงบประมาณเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
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หัวหน้าแผนก
พ.ท.หญิง รจพร เฟื่องแก้ว
หน.สบ.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ช่วย หน.แผนก ดาเนินการการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ
งบประมาณของหน่วย
๔. ช่วย หน.แผนก วางแผนและกากับดูแลการจัดทาคาของบประมาณ
และความต้องการงบประมาณประจาปี รายการบุคลากรภาครัฐ,
กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร, กลุ่มงบงานการบริหารงาน
และบริหารหน่วย, กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์,
กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ, กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน และกลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ
๕. ช่วย หน.แผนก วางแผนและกากับดูแลจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงบงาน
๖. ช่วย หน.แผนก กากับดูแลการจัดทาแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์
กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ และกลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๗. ช่วย หน.แผนก กากับดูแลการขออนุมัติหลักการ และขอความ
เห็นชอบในเรื่องงบประมาณรวมทั้งประสานงานกับหน่วยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องงบประมาณ
๘. ช่วย หน. แผนกดาเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ
๙. จัดทางบประมาณด้านโครงการต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๑๐. เข้าร่วมประชุมแทนผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ให้คาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการงบประมาณกับ
นขต.สบ.ทบ. และหน่วยที่ขอคาปรึกษา
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหน้าที่
๑. ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม อานวยการ กากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในแผนกให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๒. วางแผน อานวยการ ประสานงานและควบคุมการบริหารทรัพยากร
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วย
๓. ดาเนินงานและกากับการด้านงบประมาณ เกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน
๔. ดาเนินการการตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงาน งานโครงการงบประมาณของหน่วย
๕. วางแผนและกากับดูแลการจัดทาคาของบประมาณและความ
ต้องการงบประมาณประจาปีรายการบุคลากรภาครัฐ, กลุ่มงบงาน
การศึกษาทางทหาร, กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย,
กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์, กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ, กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน และกลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ
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ประจาแผนก
ร.ต.หญิง ปาณิศา ดิษเจริญ
ประจาแผนก สบ.ทบ.

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. วางแผนและกากับดูแลจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงบงาน
๗. กากับดูแลการจัดทาแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ และกลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๘. กากับดูแลการขออนุมัติหลักการ และขอความเห็นชอบในเรื่อง
งบประมาณรวมทั้งประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
งบประมาณ
๙. ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
บริหารของส่วนราชการ
๑๐. ให้คาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านงบประมาณกับ
นขต.สบ.ทบ. และหน่วยที่ขอคาปรึกษา
๑๑. เข้าร่วมประชุมแทนผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหน้าที่
๑. ตรวจสอบและจัดทาบัญชีคาของบประมาณ และความต้องการ
งบประมาณ กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
และกลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย
๒. ตรวจสอบและจัดทาแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์
๓. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ และกลุ่มงบงาน
การบริหารงานและบริหารหน่วย
๔. จัดทารายงานขออนุมัติเงินประจางวด กลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ และกลุ่มงบงานการบริหารงาน
และบริหารหน่วย
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้างประจาเดือน
๖. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาไตรมาส รายการบุคลากรภาครัฐ และกลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ
๗. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทุกกลุ่มงบงานของ สบ.ทบ. ประจาไตรมาสในฐานะ นขต.ทบ.
เสนอ สปช.ทบ.
๘. ตรวจสอบการบันทึกและปิดทะเบียนคุมงบประมาณ รายการ
บุคลากรภาครัฐ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย,
กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร, กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ และกลุ่มงบงาน
การพัฒนาระบบราชการ
๙. ตรวจสอบการจัดทารายงานสถานภาพงบประมาณประจาเดือน
ทุกกลุ่มงบงาน
๑๐. ตรวจสอบการทารายงานสถิติการใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ประจาเดือน
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เสมียนงบประมาณ
ส.ท. ปัญญาวุธ หิรัญชัย
เสมียน สบ.ทบ. (กคว.)

นางอริสา ขาผึ้ง
พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๑. ร่างหนังสือโต้ตอบและประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ตรวจสอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องต่างๆ ให้กับ
นขต.ทบ. และ นขต.สบ.ทบ.
๑๓. ตรวจใบสั่งซื้อและสั่งจ้าง
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหน้าที่
๑. ทาหน้าที่เสมียนพิมพ์ดีด
๒. รับ - ส่ง เอกสารของแผนก
๓. จัดทาและพิมพ์บัญชีคาของบประมาณ กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ
๔. จัดทาและพิมพ์ บัญชีความต้องการงบประมาณ กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ
๕. จัดพิมพ์ รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ และกลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ ประจาปีงบประมาณ
๖. จัดทาและพิมพ์ บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงาน
บริการและสวัสดิการ
๗. จัดพิมพ์ รายงานการขออนุมัติเงินประจางวด กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ
๘. จัดพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ และกลุ่มงบงาน
ส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๙. จัดทาและพิมพ์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน
๑๐. จัดทาและพิมพ์ รายงานขอจัดหา ขอผูกพันงบประมาณ
และขออนุมัติเบิกเงิน ของ นขต.สบ.ทบ.
๑๑. จัดพิมพ์ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เบิกแทนกัน
๑๒. จัดทาและพิมพ์ การขอรับการสนับสนุนเงินค่าตอบแทนพิเศษ
แก่เจ้าหน้าที่ธุรการศาลทหาร ค่าเบี้ยประชุมตุลาการศาลทหาร,
ค่ารางวัลทนาย, ค่าล่าม, ค่านักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
และค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา
๑๓. ถ่ายเอกสารงาน และสาเนาแจกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเก็บ
สาเนาเข้าแฟูม
๑๔. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา
๑๕. ทาหน้าที่เวรประจาวันและให้ความร่วมมือกับงานส่วนรวมในกอง
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหน้าที่
๑. รับ - ส่ง เอกสารของแผนก
๒. จัดพิมพ์ บัญชีคาของบประมาณ กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์
๓. จัดพิมพ์ บัญชีความต้องการงบประมาณ กลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์

หน้า ๒๔

ลาดับ

๖

ยศ ชื่อ ตาแหน่ง

นางอุษา บุญอาไพ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
และพัสดุ

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๔. จัดพิมพ์ บัญชีรายละเอียดแผนจัดหา กลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๕. จัดพิมพ์ รายงานการขออนุมัติเงินประจางวด กลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๖. จัดทาและพิมพ์ ขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ, กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร และกลุ่มงบงาน
ส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๗. จัดทาและพิมพ์ รายงานขอจัดหา ขอผูกพันงบประมาณ
และขออนุมัติเบิกเงิน ของ นขต.สบ.ทบ.
๘. จัดพิมพ์ รายงานเงินเหลือส่งคืน ทบ.
๙. จัดทาและพิมพ์ รายงานสถิติการใช้ค่าสาธารณูปโภค ประจาเดือน
๑๐. จัดทาและพิมพ์ ส่งข้อมูลการใช้ไฟฟูาจริงของ สบ.ทบ. ประจาเดือน
๑๑. จัดทาและพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
ประจาเดือน
๑๒. จัดพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส กลุ่มงบงานการศึกษาทางทหาร รายการบุคลากร
ภาครัฐ
๑๓. จัดพิมพ์เอกสารการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ
๑๔. ถ่ายเอกสารงานของแผนกและสาเนาแจกจ่ายหน่วย และเก็บ
สาเนาเข้าแฟูม
๑๕. ทาหน้าที่เวรประจาวัน
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีหน้าที่
๑. รับ - ส่ง เอกสารของแผนก
๒. จัดพิมพ์ บัญชีคาของบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงาน
และบริหารหน่วย
๓. จัดพิมพ์ บัญชีความต้องการงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงาน
และบริหารหน่วย
๔. จัดพิมพ์ รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย
๕. จัดพิมพ์ รายงานการขออนุมัติเงินประจางวด กลุ่มงบงาน
การบริหารงานและบริหารหน่วย
๖. จัดทาและพิมพ์ รายงานขอจัดหา ขอผูกพันงบประมาณ
และขออนุมัติเบิกเงิน ของ นขต.สบ.ทบ.
๗. จัดพิมพ์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย
๘. ปิดทะเบียนคุมงบประมาณ ทุกกลุ่มงบงาน ประจาเดือน
๙. จัดทาและพิมพ์ รายงานสถานภาพงบประมาณ ประจาเดือน
๑๐. ถ่ายเอกสารงาน และสาเนาแจกจ่ายหน่วยที่เกี่ยวข้อง และเก็บ
สาเนาเข้าแฟูม

หน้า ๒๕

ลาดับ

ยศ ชื่อ ตาแหน่ง

รายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๑๑. เรียงเอกสารเข้าเล่มทุกกลุ่มงบงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
๑๓. ทาหน้าที่เวรประจาวัน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้า ๒๖

คาสั่งกองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๑๑๓ /๒๕๖๒
เรื่อง แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ยึดถือแผนปฏิบัติง าน ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๒ ตามผนวก ก เป็น กรอบในการ
ปฏิบัติงาน
๒. ให้ยึดถือกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามปฏิทิน ประจาปี ๒๕๖๒ ตามผนวก ข เป็นกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๑๕

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พ.อ. นเรศ แพแจ่ม
(นเรศ แพแจ่ม)
ผอ.กอง สบ.ทบ.
บก.กอง

หน้า ๒๗

ผนวก ก แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กองแผนและโครงการ สบ.ทบ.
ประกอบคาสั่ง กผค.สบ.ทบ. ที่ ๑๑๓/๒๕๖๒ ลง ๑๕ มี.ค. ๖๒
ลาดับ
๑.

งาน/โครงการ
งานธุรการทั่วไป
งานสารบรรณ การทะเบียน
และดาเนินกรรมวิธีต่อ
หนังสือราชการ

๒

การจัดเวรประจากอง

๓

ทาบันทึกแบบ กร.๑๐

๔

จัดทาเอกสารรับ-ส่งหน้าที่

๕
๖
๗
๘
๙

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑.๑ ทาบันทึกทะเบียนคุมหนังสือราชการ
๑.๒ แจกจ่ายหนังสือที่รับเข้าให้กับผู้รับผิดชอบดาเนิน
กรรมวิธี
๑.๓ จัดแฟูมหนังสือนาเรียนผู้บังคับบัญชาลงนาม
๑.๔ จัดเก็บหนังสือที่ผ่านการดาเนินกรรมวิธีแล้ว
เข้าแฟูมตามประเภทหนังสือ
๑.๕ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บ ทะเบียนคุม
เอกสารต่างๆ ให้มีความปลอดภัย สะดวกในการ
ค้นหาและใช้งาน
- จัดนายทหาร นายสิบ และลูกจ้าง ให้รับผิดชอบเวร
ประจาวันในกอง
- ร่างสัง่ การ ผอ.กองฯ ตามกรณีในแบบ กร.๑๐

- จัดทาข้อมูลการรับ-ส่งหน้าที่ ตามระเบียบกาหนดเมื่อ
เปลี่ยน ผอ.กองฯ
เรื่องการลาของกาลังพล
- ตรวจสอบบันทึกการลาของข้าราชการและลูกจ้าง
ในกอง
การจัดส่งรายชื่อกาลังพล
- ส่ง รายชื่อและแจ้ง เจ้าตัวทราบในการไปร่วมพิธี และ
ไปร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ
การจัดทาสรุปผลงาน
ประจาเดือน
สรุปผลงานรอบ ๖ เดือน
กาหนดความต้องการวัสดุ
สิ้นเปลืองและครุภัณฑ์
สานักงาน

๑๐ การขึ้นบัญชีคุม สป.ถาวร
๑๑ การซ่อมบารุงครุภัณฑ์
๑๒ เบิกจ่าย สป.สิ้นเปลือง
ประจาเดือน
๑๓ โต้ตอบเอกสารต่างๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- รวบรวมผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่
ทุกคน แล้วจัดทาตามแบบฟอร์มส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมผลงานในรอบ ๖ เดือน แล้วจัดทาตามแบบ
ฟอร์มส่งให้แผนกแผนฯ ดาเนินการต่อไป
- ตรวจสอบแล้วรวบรวมความต้องการฯ เสนอให้ กธก.ฯ
ดาเนินการต่อไป
- เมื่อดาเนินกรรมวิธีจัดหาแล้ว แจ้ง ฝพธ.สบ.ทบ.
ขึ้นบัญชีคุมทางราชการ โดยระบุจานวน, ยี่ห้อ,
หมายเลขและราคา
- ตรวจสอบ รายงาน รายการชารุดประเภทครุภัณฑ์
จาหน่ายให้ กธก.ฯ ดาเนินการต่อไป
- ดาเนินการเบิกจ่าย สป. สิ้นเปลืองให้กับแผนกต่างๆ
ภายในกองฯ ตามที่ร้องขอ
- เมื่อมีการร้องขอจาก หน.แผนก หรือสั่งการผู้บังคับ
บัญชาตามลาดับชั้น

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ดาเนินการต่อเนื่อง

ทุกเดือน
(ก่อนขึ้นเดือนใหม่)
เมื่อมีการสั่งการเพื่อให้
กาลังพลทราบ
ทุกครั้งที่เปลี่ยน
ผอ.กอง
เมื่อมีการลา
ปฏิบัติเมื่อมีหนังสือ
แจ้งกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติ
ทุกวงรอบ ๑ เดือน
ทุกรอบ ๖ เดือน
ทุกๆ งวด ๔ เดือน
หรือเมื่อมีความ
ต้องการเพิ่มเติม
ระหว่างงวด
ทุกครั้งที่มี สป.ถาวร
และทุกสิ้น
ปีงบประมาณ
เมื่อเกิดการชารุดของ
ครุภัณฑ์
ทุกเดือน
เมื่อมีการร้องขอหรือ
สั่งการ

หน้า ๒๘
ลาดับ
๑

งาน/โครงการ
แผนกกาลังพล
การบรรจุบุคคลเข้าเป็น
ทหารในเหล่า สบ.

๒

การเลื่อนฐานะประจาปี

๓

การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.)
อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป

๔

การปรับย้าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

๑) หน่วยเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการบรรจุบคุ คล
เข้าเป็นทหารในเหล่า สบ.
๒) ตรวจสอบกาหนดชื่อตาแหน่ง หมายเลข ชกท.
ตรงตามคุณวุฒิ และเทคนิคของตาแหน่งหน้าที่
ให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการบรรจุบคุ คล
ในเหล่าต่างๆ
๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการกาหนด
เงินเดือนแรกบรรจุตามปัจจัยให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามที่เหล่าสายวิทยาการ สบ. กาหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
๔) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๕) แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
๑) หน่วยเสนอเรื่องขอความเห็นชอบให้นายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจาปี
๒) ตรวจสอบหลักฐานอนุมัติตัวบุคคลในระดับ ทบ. หรือ
หลักฐานของหน่วยกรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ให้เลื่อนฐานะฯ
๓) การเลื่อนฐานะฯ โดยไม่ใช้คุณวุฒิ ต้องปรับย้าย
เป็นตาแหน่งประจาหน่วยและให้ทาหน้าที่
อีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือนตามข้อบังคับ กห.
๔) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๕) แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
๑) หน่วยเสนอเรื่องขอความเห็นชอบเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.
(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๒) ตรวจสอบวัน-เดือน-ปีเกิด, จานวนปีครองอัตรา
จ.(พ.) มาแล้วครบ ๑ ปี ตามข้อบังคับ กห.
๓) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๔) แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
๑) หน่วยเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการปรับย้าย
นายทหารตามวงรอบและกรณีเฉพาะราย
๒) ตรวจสอบความถูกต้องชื่อตาแหน่ง ชกท. ชั้นยศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓) การปรับย้ายเลื่อนตาแหน่งในอัตรา ร.ท. เป็นตาแหน่ง
อัตรา ร.อ. ต้องผ่านหลักสูตรชั้นนายร้อย
๔) กรณีปรับย้ายในอัตรา พ.ต. - พ.อ. ต้องมีคุณสมบัติ
ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒
เรื่องกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ดาเนินการต่อเนื่อง

ต.ค. - ก.พ.
มิ.ย. - ก.ย.

ต.ค. - ก.ย.

ต.ค. – ม.ค.
เม.ย. – ก.ค.

หน้า ๒๙
ลาดับ

งาน/โครงการ

๕

การปรับย้ายสายงานสัสดี

๖

การปรับย้ายสายงาน อศจ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
๕) การย้ายผิดเลข ชกท. กระทาได้เมื่อกาลังพลนั้นๆ
ได้รับการอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานจนครบหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับ ชกท. ใหม่แล้ว เว้นนายทหารที่สาเร็จ
จาก รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจาให้พิจารณา
บรรจุตาแหน่ง ฝสธ. ใน ทบ. ได้ทุกตาแหน่ง
โดยไม่ต้องศึกษาอบรมหรือฝึกปฏิบัติงาน
๖) หลักการหมุนเวียนนายทหารสัญญาบัตรให้ทาหน้าที่
ต่างๆ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับชั้นยศ และ
ความรู้ความสามารถแต่ละคน
๗) หากเป็นตาแหน่งจากัดเหล่า สบ. กรณีย้ายหน่วย
อาจเป็นสาเหตุให้หน่วยขาดแคลนหรือมีอัตรากาลังพล
น้อยลงอย่างมีนัยสาคัญ จะเสนอขอขัดข้องหรือให้
หน่วยกลับไปพิจารณาทบทวนใหม่
๘) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๙) แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
ดาเนินการปีละ ๒ ครั้ง คือ ห้วง มิ.ย. และ ก.ค.
มิ.ย. และ ก.ค.
๑) นรด. เสนอเรื่องนัดวันประชุมคณะกรรมการ ทบ.
ในเดือน มิ.ย. (ชั้นยศ พ.ท. – พ.อ.) และเดือน ก.ค.
(ชั้นยศ ร.อ. – พ.ต.) โดยมี รอง เสธ.ทบ. รับผิดชอบ
สายงานกาลังพลเป็นประธาน
๒) นาเรียน จก.สบ.ทบ./คณะกรรมการฯ และ หน.เหล่า
เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือกาหนดผู้แทน
๓) ชี้แจงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้าย
๔) นรด. ยกร่างแผนปรับย้าย (โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากหน่วยต้นสังกัด/เหล่าสายวิทยาการ)
ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค. ทุกปี แล้วเสนอให้ กพ.ทบ.
เพื่อนาเรียนขออนุมัติตัวบุคคลและออกคาสั่งย้าย
ดาเนินการปีละ ๒ ครั้ง แต่มี ๒ กรณี
ต.ค. – ม.ค.
กรณีปรับย้ายโดยคณะกรรมการ ทบ.
เม.ย. – ก.ค.
๑) ยศ.ทบ. จะมีหนังสือขอเชิญคณะกรรมการ ทบ.
เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน
๒) นาเรียน จก.สบ.ทบ./คณะกรรมการฯ และ หน.เหล่า
เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือกาหนดผู้แทน
๓) ชี้แจงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้าย
๔) ยศ.ทบ. ยกร่างแผนปรับย้าย (โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากหน่วยต้นสังกัด/เหล่าสายวิทยาการ)
แล้วเสนอให้ กพ.ทบ. เพื่อนาเรียนขออนุมัติตัวบุคคล
และออกคาสั่งย้าย
กรณีปรับย้ายเฉพาะราย
๑) ยศ.ทบ. เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการปรับย้าย
อศจ.ทบ. โดยตรง
๒) ตรวจสอบความถูกต้องชื่อตาแหน่ง ชกท. ชั้นยศ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งให้ถูกต้องครบถ้วน

หน้า ๓๐
ลาดับ

งาน/โครงการ
๓)
๔)
๕)

๗

การปรับย้ายเข้า ทบ.

๑)
๒)
๓)
๔)

๘

การย้ายระหว่าง ทบ.
และหน่วยนอก ทบ.

๕)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

๙

การดาเนินการ รรก.
ตาแหน่งของนายทหาร
สัญญาบัตร

๖)
๑)
๒)
๓)

๔)
๕)
๖)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้ ยศ.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
ยศ.ทบ. เป็นหน่วยยกร่างคาสั่งเสนอ กพ.ทบ.
เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลและออกคาสั่งย้าย
นขต.ทบ./หน่วยนอก ทบ. แจ้งความประสงค์ไปที่
ต.ค. - ก.ย.
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)
กพ.ทบ. จะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบหน่วย
ต้นสังกัดและ หน.เหล่าสายวิทยาการ
หลักการพิจารณาของเหล่าตามความจาเป็นของทาง
ราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาความขาดแคลนกาลังพลของหน่วย
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้ กพ.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
การย้ายข้าราชการไปรับราชการยังหน่วยนอก ทบ.
ดาเนินการต่อเนื่อง
จะดาเนินการโดย กห. และ บก.ทท. จะเป็นหน่วย
ริเริ่มการปรับย้าย
ทบ. (กพ.ทบ.) เป็นหน่วยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการปรับย้าย
เมื่อ กพ.ทบ. พิจารณาในขั้นต้นแล้วจะเสนอเรื่องให้
หน่วยต้นสังกัดและ หน.เหล่า พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
หลักการพิจารณาของเหล่า ถ้าการย้ายนั้นอาจเป็น
สาเหตุให้หน่วยขาดแคลนหรือมีอัตรากาลังพลน้อยลง
อย่างมีนัยสาคัญ จะเสนอขอขัดข้องก็ย่อมกระทาได้
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้ กพ.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
นขต.ทบ. เสนอเรื่องขอความเห็นชอบปรับย้าย
ดาเนินการต่อเนือ่ ง
รรก.ตาแหน่งของนายทหารสัญญาบัตร
ตรวจสอบความถูกต้องชื่อตาแหน่ง เลข ชกท.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
หลักการพิจารณาตามเหตุผลความจาเป็นกรณีที่ใช้
แก้ปัญหากาลังพลที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบทีจ่ ะครอง
ตาแหน่ง หรือเป็นการจัดการกาลังพลที่ได้รับ
ผลประทบจากการปรับโครงสร้างหน่วย และกรณี
เฉพาะอื่นๆ
ทบ. อนุโลมให้เสนอเรื่องปรับย้ายปลด รรก. ตาแหน่ง
ได้โดยผ่อนผันไม่ต้องมีเอกสารประกอบในเรื่องหลักฐาน
ความเห็นชอบของเหล่าสายวิทยาการ
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง

หน้า ๓๑
ลาดับ
งาน/โครงการ
๑๐ การโอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การโอนเข้ามารับราชการใน ทบ.
หมายเหตุ: การโอนเข้า ทบ.
๑) นขต.ทบ. หน่วยต้นสังกัดแจ้งความประสงค์ขอรับโอน
โอนได้แต่ระดับสัญญาบัตร
ไปยัง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ให้ความเห็นชอบในขั้นต้น
ใช้คณ
ุ วุฒิหายาก ขาดแคลน
๒) ทบ. จะพิจารณารับโอนกรณีคุณวุฒิหายาก ที่ ทบ.
เท่านั้น ปัจจุบันงดโอน เนื่องจาก
ขาดแคลน และไม่สามารถผลิตเองได้ หรือผลิตได้แต่มี
ไม่มีงบประมาณ (ผบ.ทบ. เป็นผู้
จานวนไม่เพียงพอในการบรรจุให้ปฏิบัติงานในหน่วย
มีอานาจให้รับโอนเข้าเท่านั้น)
ต่างๆ ของ ทบ. (รับโอนเข้าเฉพาะสัญญาบัตร)
๓) เมื่อ กพ.ทบ. พิจารณาแล้วจะเสนอเรื่องขอความ
เห็นชอบหน่วยต้นสังกัดและ หน.เหล่าสายวิทยาการ
๔) แนวทางของเหล่าจะพิจารณาตามความจาเป็นของ
ทางราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และแก้ปัญหาความขาดแคลนกาลังพลของหน่วย
๕) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๖) แจ้งให้ กพ.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
การโอนออกนอก ทบ.
๑) นขต.ทบ. หน่วยต้นสังกัดแจ้งหน่วยรับโอนมีหนังสือ
ประสานการขอโอนถึง ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) โดยตรง
๒) กพ.ทบ. แจ้งหน่วยต้นสังกัดให้ขอความเห็นชอบ
จากเหล่า/สายวิทยาการก่อน
๓) เมื่อหน่วยต้นสังกัดขอความเห็นชอบมายังเหล่าแล้ว
ให้ตรวจสอบห้วงรายงานขออนุมัติโอนตั้งแต่
ปีงบประมาณ (ต.ค.) ถึงเดือน มิ.ย. หากเลยกาหนดนี้
ให้รอไว้ปีงบประมาณต่อไป หากมีความจาเป็น
ให้ขอรับความเห็นชอบจาก กพ.ทบ. ก่อน
๔) การโอนออกนอก ทบ. มี ๒ ประเภท
- กรณีสอบแข่งขันได้ ทบ. จะอนุมัติให้โอนย้อนหลัง
ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓๘
- การโอนทั่วไป ทบ. จะอนุมัติให้โอนได้ตั้งแต่วันที่
หน่วยรับโอนออกคาสั่งรับโอน (ยกเว้น ๑ ก.ค. ๓๐ ก.ย.ของทุกปี เพราะเป็นห้วงที่ ทบ. ระงับ
การโอน)
๕) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๖) แจ้งให้หน่วยต้นสังกัดเจ้าของเรื่อง
๑๑ การเปลี่ยนเหล่าทหาร
๑) นขต.ทบ. เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยน
เหล่าทหาร
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเปลี่ยนเหล่าให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๓) พิจารณาคุณลักษณะตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องเหมาะสมสอดคล้องตรงตามคุณลักษณะ
ของเหล่าอันจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วย
และ ทบ. ในการจัดหากาลังพลบรรจุให้หน่วย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ
(ต.ค.) ถึงเดือน มิ.ย.

ดาเนินการต่อเนื่อง

หน้า ๓๒
ลาดับ

งาน/โครงการ
๔)
๕)

๖)
๗)
๑๒ การเปลี่ยนเหล่าทัพ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

๑๓ การลาออกจากราชการ

๖)
๑)
๒)
๓)

๔)

๕)
๖)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนเหล่าเนื่องจากเหตุผลและความจาเป็น
ของ ทบ. ให้พิจารณาดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
เป็นรายๆ เฉพาะแต่ละกรณีไป
กรณีขอเปลี่ยนเหล่าจากเดิมเหล่า สบ. เป็นเหล่าอื่น
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หรือเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขาดแคลนกาลังพลเหล่า สบ.
ของหน่วย
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่องรายงานขออนุมัติตัวบุคคล
ในระดับ ทบ.แล้วส่งสาเนาให้ สบ.ทบ. ทราบเพื่อจัด
ให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยต่อไป
นขต.ทบ./หน่วยนอก ทบ. แจ้งความประสงค์ไปยัง
ดาเนินการต่อเนื่อง
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในขั้นต้นก่อน
กพ.ทบ. จะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบหน่วยต้นสังกัด
และ หน.เหล่าสายวิทยาการพิจารณา
การเปลี่ยนการแต่งกายเหล่าทัพอื่นเป็นเหล่าทัพ ทบ.
ต้องดาเนินการปรับย้ายมารับราชการในสังกัด ทบ.
ก่อน ตาม พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๕
หลักการพิจารณาลักษณะของตาแหน่งงานเหมาะสม
สอดคล้องตรงตามคุณลักษณะของเหล่าอันจะทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วย และ ทบ. ในอนาคต
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้ กพ.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
นขต.ทบ. เสนอเรื่องขอความเห็นชอบให้กาลังพล
ต.ค. – มิ.ย.
ลาออกจากราชการ
ตรวจสอบกาหนดห้วงระยะเวลาการขอลาออก
ให้ลาออกได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ (ต.ค.) ถึงเดือน มิ.ย.
ของทุกปีงบประมาณ
หากมีความจาเป็นหรือกาหนดห้วงระยะเวลาในการ
ขอลาออกนอกเหนือห้วงเวลาที่กาหนดให้รายงาน
ชี้แจงเหตุผลประกอบ ซึง่ จะพิจารณาเหตุผลความ
จาเป็น เป็นกรณีๆ ไป
หลักการพิจารณายึดถือกาหนดห้วงระยะเวลา
ให้เป็นไปตามที่ ทบ. กาหนด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ในการบรรจุกาลังพลทดแทนในปีงบประมาณเดียวกัน
ซึ่งจะทาให้หน่วยต้องขาดแคลนกาลังพลในการ
ปฏิบัติงาน
บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง

หน้า ๓๓
ลาดับ
งาน/โครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
๑๔ โครงการลาออกจากราชการ ๑) นขต.ทบ. เสนอเรื่องขอความเห็นชอบให้กาลังพล
ก.พ. - ก.ย.
ก่อนกาหนดเกษียณอายุ
สมัครเข้าร่วมโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุฯ
ราชการของ กห.
ของ กห.
ตามมติ ครม. (ได้ยศและเงิน
๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
ก้อน) และตามมติ กขท.
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ได้ยศเพียงอย่างเดียว)
๓) หลักการพิจารณาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
โครงการกาหนด
๔) บันทึกความเห็นนาเรียนผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๕) แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
๑๕ การแบ่งมอบโควตาบรรจุ
๑) ขออนุมัติแจ้ง นขต.ทบ. ให้เสนอความต้องการ
เม.ย. - มิ.ย.
จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็น
ตาแหน่งบรรจุ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะฯ ประจาปี
นายทหารสัญญาบัตร
๒) รวบรวมความต้องการ จัดทาแผนการจัดสรร
ประจาปีของเหล่า สบ.
และแบ่งมอบโควตาเลื่อนฐานะฯ ให้หน่วยต่างๆ
๓) ขออนุมัติแผนการจัดสรรและแบ่งมอบโควตา
ห้วง ก.ค.
เลื่อนฐานะฯ แล้วส่งให้ กพ.ทบ. ดาเนินการ
๔) กพ.ทบ. ขอเรียนเชิญ จก.สบ.ทบ./ผู้แทน เข้าร่วม
ห้วง ส.ค.
ประชุมเพื่อพิจารณาแบ่งมอบโควตาประจาปีของ ทบ.
๕) เมื่อได้รับอนุมัติโควตาแล้วให้ประสานหน่วยที่ได้รับ
ห้วง ก.ย.
จัดสรรโควตาเลื่อนฐานะฯ ให้ยืนยันตาแหน่งบรรจุฯ
๖) แจ้งยืนยันตาแหน่งในการบรรจุ จ.ส.อ.เลื่อนฐานะฯ
ภายใน ก.ย.
ประจาปีของเหล่า สบ. ให้ กพ.ทบ. ทราบ
๗) กพ.ทบ. จะแจ้งให้หน่วยดาเนินการคัดเลือก จ.ส.อ.
ห้วง ต.ค.
เลื่อนฐานะฯ ต่อไป
๑๖ จัดประชุมคณะกรรมการ
๑) ประสาน รร.สบ.สบ.ทบ. ขอทราบแผนการศึกษา
ม.ค. - ก.พ.
พิจารณาจัดสรรทีศ่ ึกษา
หลักสูตรประจาปี
หลักสูตรตามแนวทาง
๒) ขออนุมัติแจ้งแผนการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
มี.ค. - เม.ย.
รับราชการของเหล่า สบ.
รับราชการเหล่า สบ. ประจาปี ให้ นขต.ทบ.
เพื่อขอทราบรายชื่อกาลังพลผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา
๓) จัดทาข้อมูลกาลังพลผู้ที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องเข้ารับ
พ.ค.
การศึกษาเพื่อจัดประชุมพิจารณาจัดสรรที่ศึกษา
๔) ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
มิ.ย. - ก.ค.
กาลังพลให้เข้ารับการศึกษา
๕) สรุปผลการประชุมฯ เพื่อขออนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับ
การศึกษา
๖) มีหนังสือแจ้งหน่วยต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ก.ค. - ส.ค.
ตัวบุคคลแล้วให้ยืนยันการส่งกาลังพลเข้ารับการศึกษา
๗) เมื่อได้รายชื่อผู้เข้าศึกษาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
เดือน ก.ย.
แจ้งให้ รร.สบ.สบ.ทบ. ออกคาสั่งเปิดการศึกษา
๑๗ การเสนอความต้องการ
๑) ขออนุมัติสารวจสถานภาพการบรรจุกาลังพลเหล่า
เม.ย. - มิ.ย.
บรรจุกาลังพลในเหล่า สบ.
สบ. ในหน่วยต่างๆ ของ ทบ. เพื่อจัดทาแผนจัดหา
เพื่อจัดทานโยบายจัดหาและ
และบรรจุกาลังพลในห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปี
บรรจุกาลังพล ทบ. วงรอบ ๒) รวบรวมข้อมูลและกาหนดเปูาหมายความต้องการ
๕ ปี งบประมาณ
บรรจุกาลังพลในเหล่า สบ. ในห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปี

หน้า ๓๔
ลาดับ

งาน/โครงการ
๓)

๔)
๕)
๑๘ การขอปรับแก้ตาแหน่ง
เปิดและปิดการบรรจุ
ในบัญชีบรรจุกาลังพล
ของหน่วยต่างๆ

๑)
๒)
๓)

๔)

๑๙ การปรับปรุงแก้ไขอัตรา
อจย. อฉก.ตอนที่ ๓
อัตรากาลังพล

๕)
๑)
๒)
๓)
๔)

๕)
๒๐ การกาหนดและควบคุม
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
และหมายเลข ชกท.

๖)
๑)
๒)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
จัดทาแผนความต้องการจัดหาและบรรจุกาลังพล
ในเหล่า สบ. ห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปีให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของทางราชการและความต้องการของ
หน่วย
ขออนุมัติแผนจัดหาและบรรจุกาลังพลในเหล่า สบ.
ห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปี
เสนอแผนจัดหาและบรรจุกาลังพลในเหล่า สบ.
ส่งให้ กพ.ทบ. เพื่อจัดทานโยบายจัดหาและบรรจุ
กาลังพล ทบ. ในห้วงระยะเวลาอีก ๕ ปีข้างหน้า
นขต.ทบ. เสนอเรื่องขอปรับแก้ตาแหน่งเปิดและปิด
เมื่อมีหน่วยเสนอ
การบรรจุในบัญชีบรรจุกาลังพลของหน่วย
ขอให้พิจารณาร่วม
ตรวจสอบสถานภาพการบรรจุกาลังพลในเหล่า สบ.
ของหน่วยที่เสนอขอปรับแก้ตาแหน่งเปิดและปิด
การบรรจุ
หลักการพิจารณาขอปรับแก้ตาแหน่งเปิดและปิด
การบรรจุกาลังพลเหล่า สบ. จะต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านธุรการ
และงานสารบรรณในภาพรวมของหน่วยและของ ทบ.
บันทึกความเห็นนาเรียน จก.สบ.ทบ. หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจ อนุมัติและลงนามในร่างหนังสือให้ความ
เห็นชอบ
แจ้งให้หน่วยเจ้าของเรื่อง
ยก.ทบ. เสนอเรื่องขอให้พิจารณาร่วมการปรับปรุง
เมื่อ ยก.ทบ. เสนอ
แก้ไขอัตรา อจย./อฉก. ตอนที่ ๓ อัตรากาลังพล
เรื่องให้พิจารณาร่วม
ในหน่วยต่างๆ ของ ทบ.
ตรวจสอบชื่อตาแหน่ง เลข ชกท. คุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งในความรับผิดชอบของเหล่า
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการจัดหน่วยในภาพรวม
ของ อจย./อฉก. หมายเลขอื่นๆ ที่ความคล้ายคลึงกัน
หลักการพิจารณาตามความเหมาะสมของลักษณะ
งานในตาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ การใช้
กาลังพลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหาหน่วย/
เหล่าสายวิทยาการผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล
และควบคุมตาแหน่งหมายเลข ชกท. ผลกระทบ
ต่อตาแหน่ง/อัตรากาลังพลของเหล่า และมาตรฐาน
การจัดหน่วยในภาพรวมของ อจย./อฉก. ที่มีความ
คล้ายคลึงกัน
บันทึกความเห็นนาเรียน จก.สบ.ทบ. พิจารณาอนุมัติ
และลงนามในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
แจ้งให้ ยก.ทบ. หน่วยเจ้าของเรื่อง
หน่วยส่งเรื่องมาที่ สบ.ทบ.
เมื่อ นขต.ทบ. เสนอ
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติ
เรื่องให้พิจารณาร่วม
เฉาะตาแหน่ง และระบบหมายเลข ชกท. ที่รับผิดชอบ

หน้า ๓๕
ลาดับ

๑

๒

๓

งาน/โครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓) จัดทาข้อพิจารณานาเรียน จก.สบ.ทบ. เพื่ออนุมัติ
และลงนามในร่างหนังสือให้ความเห็นชอบ
๔) แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยเจ้าของเรื่อง

แผนกส่งกาลัง
การจัดหา สป. แบบพิมพ์ ทบ.
การทาแผนจัดหา
๑) ส่งหนังสือแจ้งหน่วยที่รับแบบพิมพ์จาก สบ.ทบ.
แบบพิมพ์ ทบ.
และ บชร.๑ – ๔ ให้เสนอความต้องการแบบพิมพ์
ทบ. ที่ต้องการใช้ในรอบปีงบประมาณ
๒) รวบรวมรายการแบบพิมพ์ที่หน่วยเสนอความต้องการ
มาดาเนินการจัดทาสถิติ ตรวจสอบแบบพิมพ์ที่หน่วย
ต้องการใช้ และตั้งงบประมาณจัดทาแผนจัดหา
ประจาปี
๓) จัดสรรงบประมาณประจาปีที่ให้กับโรงพิมพ์ ทบ.
ทั้ง ๗ แห่ง โดยมีหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการ
บริหารงานโรงพิมพ์ ทบ.
(จก.ยศ.ทบ.) เพื่ออนุมัติการแบ่งมอบงบประมาณ
๔) ดาเนินการขอความเห็นชอบการจัดหา สป.
สาย พธ. จาก พธ.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ก่อนการจัดหา
๕) ดาเนินการแบ่งมอบงานพิมพ์ที่ได้รับอนุมัติให้กับ
โรงพิมพ์ทั้ง ๗ โรง
๖) แจ้ง กธก.สบ.ทบ. จัดทาตัวอย่างแบบพิมพ์
และสาเนาคุณลักษณะเฉพาะแบบพิมพ์ให้โรงพิมพ์
ทั้ง ๗ โรง
๗) แจ้งผลการแบ่งมอบการพิมพ์ พร้อมทั้งเชิญ
โรงพิมพ์ทั้ง ๗ โรง ประชุมเพื่อแจ้งผลการพิจารณา
แบ่งมอบงานพิมพ์, แจกตัวอย่าง, ราคาวัสดุ
และหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะแบบพิมพ์แต่ละ
รายการให้โรงพิมพ์นาไปตรวจสอบ, คานวณราคา
ค่าวัสดุ ให้ สบ.ทบ.
๘) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากโรงพิมพ์
ทั้ง ๗ โรง จากนั้นดาเนินการจัดทาแผนจัดหา
กลุ่มงบงานส่งกาลังและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
การจัดผลิตแบบพิมพ์ ทบ.
๑) แต่ละโรงพิมพ์ดาเนินกรรมวิธีผลิตแบบพิมพ์ ทบ.
๒) เร่งรัด/ติดตาม การผลิตแบบพิมพ์ ทบ. ให้ทัน
ตามความต้องการของหน่วย
๓) รับมอบแบบพิมพ์ ทบ. ที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว
จากโรงพิมพ์ต่างๆ บันทึกและนายอดขึ้นบัญชี
เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ต่อไป
การแจกจ่าย สป. แบบพิมพ์ ทบ.
การเบิกแบบพิมพ์ ทบ.
๑) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับออกมาเป็นวงเงินให้กับ
หน่วยใน ทบ. จานวน ๖๒๑ หน่วย
๒) ทาหนังสือแจ้งวงเงินเครดิตให้หน่วยทราบและให้
หน่วยดาเนินการวางใบเบิกแบบพิมพ์

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

มิ.ย. – ส.ค.

ก.พ. – มี.ค.

มิ.ย. – ส.ค.
ตลอดเวลา

ส.ค. – ก.ย.
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งาน/โครงการ
๓)

๔)
๕)
๔

การปิดคลัง

๑)
๒)
๓)

๕

การจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
ให้กับ นรด.

๔)
๑)
๒)
๓)

๖

การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ ๑)
สิ่งอุปกรณ์
๒)
๓)

๔)
๕)

๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใบเบิกและดาเนินการแก้ไขให้ราคา
ในใบเบิกถูกต้องตรงตามบัญชีรายชื่อแบบพิมพ์
และยอดรวมการเบิกให้ไม่เกินเครดิตที่หน่วยได้รับ
นาใบเบิกที่ตรวจสอบแล้วบันทึกข้อมูลการตัดจ่าย
ลงในคอมพิวเตอร์
นาเรียน จก.สบ.ทบ. เพื่อขออนุมัติตัดจ่ายใบเบิก
ให้กับหน่วย
ดาเนินการแยกใบเบิกส่งคลังแบบพิมพ์ที่ได้รับอนุมัติ
จาก จก.สบ.ทบ. เพื่อใช้แจกจ่ายแบบพิมพ์ให้กับ
หน่วยต่อไป
ออกคาสั่ง สบ.ทบ. ตั้งคณะกรรมการการตรวจนับ
แบบพิมพ์ประจาปี
คณะกรรมการกาหนดวันเข้าตรวจและดาเนินการ
ตรวจนับแบบพิมพ์ โดยเจ้าหน้าที่คลังจะจัดทาบัญชี
ให้กรรมการตรวจนับกับแบบพิมพ์ที่มีอยู่ในคลัง
สบ.ทบ. ดาเนินการจัดทาบัญชีว่าด้วยการตรวจนับ
พัสดุส่งให้ กธก.สบ.ทบ. เพื่อรวบรวมการตรวจนับ
กับรายการ สป. อื่น ส่ง สปช.ทบ.
นายอดขึ้นบัญชีเพื่อตัดจ่ายในปีถัดไป
นรด. แจ้งเสนอความต้องการแบบพิมพ์กลุ่มงบงาน
พัฒนาระบบกาลังสารอง โดย นรด. จะโอน
งบประมาณให้ สบ.ทบ. ดาเนินการจัดหา
ทาหนังสือให้ กธก.สบ.ทบ. จัดทารายละเอียดราคา
วัสดุและค่าใช้สอยที่ใช้สาหรับแบบพิมพ์ดังกล่าว
สบ.ทบ. แจ้งยอดราคาวัสดุและค่าใช้สอยที่ใช้สาหรับ
แบบพิมพ์กลุ่มงบงานดังกล่าวส่งให้ นรด. เพื่อหน่วย
จะได้ทาขออนุมัติแผนจัดหาให้กับ สบ.ทบ. ต่อไป
หน่วยส่งเรื่องขอจัดพิมพ์แบบพิมพ์
ตรวจสอบเอกสารจากหน่วย ได้แก่ รายละเอียด
แบบพิมพ์ที่หน่วยต้องการผลิต, ใบเสนอราคา
ของร้านค้า, รายชื่อกรรมการของหน่วยใช้
ตั้งคณะกรรมการและจัดการประชุมตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายละเอียดแบพิมพ์, ให้หมายเลข
คุณลักษณะเฉพาะ และสรุปผลการประชุมประกอบ
หลักฐาน
นาเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติใช้คุณลักษณะ
เฉพาะ
เมื่อรับการอนุมัติจาก กบ.ทบ. แล้ว สาเนา
คุณลักษณะเฉพาะ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยใช้
นาไปใช้จัดหาต่อไป

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การจัดหาและแจกจ่าย สป. ๑) หน่วยเสนอความต้องการใช้ สป.บัตรประจาตัว
บัตรประจาตัว
จานวน ๓๖ หน่วย

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ต.ค. – ส.ค.

ห้วงเดือน ก.ย.

ห้วงเดือน ต.ค.
ห้วงเดือน
ส.ค. – ต.ค.

ห้วงเดือน
ต.ค. – มิ.ย.

หน้า ๓๗
ลาดับ

งาน/โครงการ
๒)
๓)
๔)
๕)

๘

๑
๒

๓

๔
๕

จัดชุดตรวจแนะนางานส่ง
กาลัง สป. สาย สบ. ในพื้นที่
ทภ.๑ – ๔
แผนกแผน
การจัดการดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดาเนินการตรวจสอบความต้องการ สป.บัตรฯ
และจัดทาแผนจัดหางบประมาณประจาปี
ออกวิทยุแจ้งให้หน่วยทราบและให้ดาเนินการวาง
ใบเบิก สป.บัตรประจาตัว
ดาเนินการตรวจสอบใบเบิก สป.บัตรประจาตัว
และขออนุมัติเบิก สป.บัตรประจาตัวให้หน่วย
ดาเนินการแยกใบเบิกส่งให้คลังแบบพิมพ์ฯ
เพื่อจ่าย สป. ให้กับหน่วยต่อไป
ชี้แจงหน่วยให้ทราบถึงภารกิจ, ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการเบิก สป.แบบพิมพ์ ทบ. และ สป.
บัตรประจาตัว, รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านการส่งกาลัง สป.
สาย สบ.

- วางแผนอานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล
ในเรื่อง การดาเนินการ แก้ไขปรับปรุง อฉก., อสอ.
และ ออค.
การฝึกศึกษาชุดอบรม
๑) เสนอความต้องการ งบประมาณ ร่วมกับ รร.สบ.ฯ /
เคลื่อนที่ธุรการกาลังพล
ยศ.ทบ.
๒) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงเอกสารตารา สาหรับผู้เข้า
รับการอบรมให้เป็นปัจจุบัน
๓) บริหารงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก และดาเนินการ
จัดทาเอกสาร
๔) ดาเนินงานทางธุรการ (ประสานงานกับหน่วย
ทาแผนคาสั่ง กากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา)
จัดชุดตรวจเยี่ยมหน่วย
- วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแล
ในเขตพื้นที่ ทภ. ต่างๆ
การตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ต่างๆ ในฐานะหัวหน้าเหล่า
สายวิทยาการสารบรรณ และรับการตรวจเยี่ยมจาก
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนหน่วยต่างๆ
การดาเนินการจัดทา
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน จัดทาแผนการศึกษา
แผนการศึกษาประจาปี
ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ล่วงหน้า ๒ ปี เพื่อเสนอหน่วยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จัดการฝึกศึกษาเพิ่มพูน
๑) พิจารณาจัดกาลังพลในเหล่า สบ. เหล่าทหารอื่นๆ
ความรู้และความชานาญการ
ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการ ให้เข้ารับการฝึก
เฉพาะตาแหน่ง
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชานาญการเฉพาะ
ตาแหน่ง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ ให้กับ
หน่วยต่างๆ ตามขีดความสามารถของหน่วยใน
หลักสูตร
๒) นายทหารธุรการกาลังพล (ความชานาญการเฉพาะ
ตาแหน่ง)
๓) นายทหารผู้ทาหน้าที่สิทธิกาลังพลว่าด้วยเบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ (ความรู้เฉพาะหน้าที่)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
มิ.ย. – ก.ค.
ต.ค. – ธ.ค.

ห้วงเดือน
พ.ย. – มี.ค.

เมื่อมีการแก้ไข
ปฏิบัติต่อเนื่อง
เมื่อมีการแก้ไข
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ปฏิบัติต่อเนื่อง

ปฏิบัติต่อเนื่อง
ปฏิบัติต่อเนื่อง
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ลาดับ
งาน/โครงการ
๖ การฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ

๗
๘

๙

๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน การจัดการฝึก
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้กับกาลังพล เหล่า สบ.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนากาลังพลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) งานฝึกศึกษาของหน่วยที่ สบ.ทบ. หรือ รร.สบ.สบ.
ทบ. จัดขึ้น
๓) งานฝึกศึกษานอกหน่วยในหลักสูตรอื่นๆ
การสอบชิงทุนไปเรียน
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน การสอบคัดเลือก
ต่างประเทศ
ไปศึกษาต่อต่างประเทศตามโครงการ IMET
รายงานการขออนุญาตลาไป ๑) รวบรวมรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ขออนุมัติ
เมื่อนขต.สบ.ทบ.
ศึกษา ใน และนอกเวลา
ลาไปศึกษาต่อทั้งในและนอกเวลาราชการ
รายงาน
ราชการ
๒) ขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
๓) รวบรวมรายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง ที่ได้รับอนุมัติฯ
แล้ว เสนอ ยศ.ทบ. ตามห้วงเวลาที่กาหนด
การดาเนินการคัดเลือก
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน ดาเนินการทั้งปวง
ปฏิบัติต่อเนื่อง
นายทหารประทวนไปปฏิบัติ
เริ่มตั้งแต่ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล
หน้าที่เสมียนธุรการ
ประสานงาน ขว.ทบ. และ กต.
สง.นตต. ประจา บก.
สหประชาชาติ ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี
รับผิดชอบวางแผน
- เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ
เมื่อได้รับการประสาน
อานวยการ ประสานงาน
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ, คณะทางาน หรือผู้แทน
ในการจัดกาลังพลของหน่วย หน่วย ในโอกาสต่างๆ
รายงานผลการดาเนินงาน
๑) แจ้งเตือน นขต.สบ.ทบ. รวบรวมผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ของ สบ.ทบ. รอบ ๖ เดือน
ในรอบ ๖ เดือน
๒) รวบรวมและจัดทาสรุปผลการดาเนินงานในรอบ ๖
เดือน และรายงานประจาปี เสนอ สปช.ทบ.
(๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.), (๑ เม.ย.- ๓๐ ก.ย.)
วางแผน อานวยการ
- ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในของ สบ.ทบ.
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ประสานงาน และกากับดูแล
วางแผน อานวยการ
- งานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย
เมื่อได้รับการประสาน
ประสานงาน และกากับดูแล
วางแผน อานวยการ
- ดูแล ระบบสารสนเทศของหน่วย (COMPUTER)
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ประสานงาน และกากับดูแล
วางแผน อานวยการ
- การจัดงานโครงการและแผนงานต่างๆ ตามที่
ปฏิบัติต่อเนื่อง
ประสานงาน และกากับดูแล ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกโครงการและงบประมาณ
การจัดทางบประมาณตาม ๑) แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเสนอความต้องการ
ส.ค. - ก.ย.
แผนงาน งาน โครงการ
งบประมาณ มายัง สบ.ทบ. (กผค.สบ.ทบ.)
งบประมาณ ทบ.
๒) รวบรวมและสรุปยอดงบประมาณ ตามที่หน่วยเสนอ
ต.ค. - ธ.ค.
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ความต้องการ เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
รายการบุคลากรภาครัฐ
ตามกลุ่มงบงาน จัดทาคาของบประมาณในภาพรวม
(กธก.สบ.ทบ. ดาเนินการ)
ของทบ.และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ

หน้า ๓๙
ลาดับ

๒

๓

งาน/โครงการ
- กลุ่มงบงานบริการ
และสวัสดิการ (กพ.ทบ.)
- กลุ่มงบงานการศึกษา
ทางทหาร (รร.สบ.สบ.ทบ.
และ ผผน.กผค.สบ.ทบ.
ดาเนินการ)
- กลุ่มงบงานส่งกาลัง
และซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
(กบ.ทบ.)
- กลุ่มงบงานการบริหารงาน
และบริหารหน่วย
(สปช.ทบ.)
- กลุ่มงบงานซ่อมแซม
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
และการที่ดิน (เสนอ ยย.ทบ.
ภายใน ส.ค.)
- กลุ่มงบงานการพัฒนา
ระบบราชการ (สปช.ทบ.)

การบริหารงบประมาณ
ในส่วนของ สบ.ทบ.
ทุกกลุ่มงบงาน

การตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
การรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปานกลาง
๓) จัดทาบัญชีความต้องการเสนอหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลัก ตามวงเงินที่ได้รับการแบ่งมอบ ตาม
กลุ่มงบงานเพื่อตรวจสอบขั้นต้น
๔) แก้ไขบัญชีความต้องการหลังการตรวจสอบขั้นต้นตาม
กลุ่มงบงาน เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
เพื่อนาเข้าจัดสรรงบประมาณประจาปี
๕) ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการ
ปฏิบัติงานตามกลุ่มงบงานเสนอหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลักหลังทราบผลการจัดสรรงบประมาณ
พร้อมส่งแผนการใช้ สป.๓
ให้ พธ.ทบ.
๖) จัดทาแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ ทบ.
(อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.สบ.ทบ.อนุมัติ)
๗) ส่งสาเนาอนุมัติแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วย
เกี่ยวข้องดาเนินการ
๘) ขออนุมัติเงินประจางวดตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณงวดที่ ๑ และ ๒ เสนอ สปช.ทบ.และ
สาเนาให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๙) ส่งสาเนาอนุมัติเงินประจางวด ให้หน่วยเกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
๑) บันทึกงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจางวด
ลงใน ทบ.๕๐๐-๐๐๑
๒) บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ การผูกพัน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหลักฐานที่
นขต.สบ.ทบ. รายงาน
๓) ตรวจสอบยอดงบประมาณที่ไม่จาเป็นต้องใช้จ่าย
และรวบรวมส่งคืน ทบ.(๕๐๐-๐๑๐)
๔) จัดทารายงานสถานภาพงบประมาณประจาเดือน
(ทบ.๕๐๐-๐๐๒) ทุกกลุ่มงบงานเสนอ สปช.ทบ.
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๕) จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน
เสนอ กบ.ทบ. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๑) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาไตรมาสแต่ละกลุ่มงบงาน
ที่รับผิดชอบส่งหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
หรือส่งหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
๒) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาไตรมาส ทุกกลุ่มงบงาน
ที่รับผิดชอบส่งสปช.ทบ.
๓) จัดทาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการทุกสิ้นไตรมาส
ส่งหน่วยรับผิดชอบโครงการหลัก (ถ้ามี)

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ม.ค. - มี.ค.
เม.ย. - พ.ค.
มิ.ย. - ก.ค.

ก.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ก.ย.
งวดที่ ๑ ส.ค.
งวดที่ ๒ ก.พ.
งวดที่ ๑ ต.ค.
งวดที่ ๒ เม.ย.
ต.ค./ เม.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ต.ค. - ก.ย.
ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.

ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.
ม.ค./เม.ย./ก.ค./ต.ค.

หน้า ๔๐
ลาดับ
งาน/โครงการ
๔ การจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน

๑)

๒)

๓)

๔)
๕

การดาเนินการตามเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร
ของส่วนราชการ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
แจ้งให้ นขต.สบ.ทบ. (ในฐานะหน่วยรองของหน่วย
ก.พ. - มี.ค.
งานย่อย) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่
ผ่านมาส่งให้ กผค.สบ.ทบ.
กผค.สบ.ทบ. จัดทารายงานผลการติดตาม การปฏิบัติ
มี.ค.
ตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสรุปภาพรวมหน่วยงาน
ย่อย ส่งให้ สปช.ทบ.
แจ้งให้ นขต.สบ.ทบ.(ในฐานะหน่วยรองของหน่วยงาน
ก.ค. - ก.ย.
ย่อย) จัดทารายงานการควบคุมภายในของประจาปี
งบประมาณปัจจุบันส่งให้
กผค.สบ.ทบ.
กผค.สบ.ทบ.จัดทารายงานการควบคุมภายใน
ต.ค.
ของปีงบประมาณปัจจุบัน โดยสรุปภาพรวมหน่วยงาน
ย่อย ส่งให้ สปช.ทบ.
การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ก.พ.
ประจาปีงบประมาณ
การตรวจสอบการกาหนดหรือทบทวนกิจกรรมย่อย
ก.พ.
และผลผลิตย่อย พร้อมทั้งกาหนดหน่วยนับ
การเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
ก.พ.
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย
ก.พ.
และการปรับปรุงกิจกรรม
การรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุง
ก.ย.
กิจกรรม
การนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ก.ย.
จัดการของหน่วย นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรม

หน้า ๔๑

ผนวก ข ปฏิทินงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒)
ลาดับ
งาน/โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
๑ งานธุรการทั่วไป
๑.๑ งานสารบรรณ การทะเบียน และดาเนินกรรมวิธี
ต่อหนังสือราชการ
๑.๒ การจัดเวรประจากอง
-ทุกเดือนก่อนเดือนใหม่
๑.๓ ทาบันทึกแบบ กร.๑๐
-เมือ่ สั่ง
๑.๔ จัดทาเอกสารรับ-ส่งหน้าที่
-เมือ่ มีรับ-ส่งหน้าที่
๑.๕ เรื่องการลาของกาลังพล
-เมือ่ มีการลา
๑.๖ การจัดส่งรายชื่อกาลังพลไปร่วมพิธีและกิจกรรมต่างๆ
-เมือ่ ได้รับการประสาน
๑.๗ การจัดทาสรุปผลงานประจาเดือน
๑.๘ จัดทาสรุปผลงานรอบ ๖ เดือน
๑.๙ กาหนดความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองและครุภัณฑ์สานักงาน
๑.๑๐ การขึ้นบัญชีคุม สป.ถาวร
๑.๑๑ การซ่อมบารุงครุภัณฑ์
๑.๑๒ เบิกจ่าย สป.สิ้นเปลืองประจาเดือน
๑.๑๓ โต้ตอบเอกสารต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒ แผนกกาลังพล
๒.๑ การบรรจุบุคคลเข้าเป็นทหารในเหล่า สบ.
๒.๒ การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.เป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาปี
๒.๓ การเลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
๒.๔ การปรับย้าย
๒.๕ การปรับย้ายสายงานสัสดี
๒.๖ การปรับย้ายสายงาน อศจ.
๒.๗ การปรับย้ายเข้า ทบ.
๒.๘ การย้ายระหว่าง ทบ. และหน่วยนอก ทบ.
๒.๙ การดาเนินการ รรก. ตาแหน่งของนายทหารสัญญาบัตร
๒.๑๐ การโอน

หน้า ๔๒
ลาดับ

๓

งาน/โครงการ
๒.๑๑ การเปลี่ยนเหล่าทหาร
๒.๑๒ การเปลี่ยนเหล่าทัพ
๒.๑๓ การลาออกจากราชการ
๒.๑๔ โครงการลาออกจากราชการก่อนกาหนดเกษียณอายุ
ราชการของ กห. ตามมติ ครม. และตามมติ กขท.
๒.๑๕ การแบ่งมอบโควตาบรรจุ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรประจาปีของเหล่า สบ.
๒.๑๖ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่นั่งศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหล่า สบ.
๒.๑๗ การเสนอความต้องการบรรจุกาลังพลในเหล่า สบ.
เพื่อจัดทานโยบายจัดหาและบรรจุกาลังพล ทบ. วงรอบ ๕ ปี
งบประมาณ
๒.๑๘ การขอปรับแก้ตาแหน่งเปิดและปิดการบรรจุในบัญชี
บรรจุกาลังพลของหน่วยต่างๆ
๒.๑๙ การปรับปรุงแก้ไข อจย. อฉก.ตอนที่ ๓ อัตรากาลังพล
๒.๒๐ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งและควบคุม
หมายเลข ชกท.
แผนกส่งกาลัง
๓.๑ การจัดทาแผนจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.
๑) การตรวจสอบการเสนอความต้องการแบบพิมพ์
ของหน่วยใน ทบ.
๒) จัดสรรงบประมาณประจาปีที่ให้กับโรงพิมพ์ ทบ.
๓) การขอความเห็นชอบการจัดหา สป. สาย พธ. ทีใ่ ช้
ในการผลิตแบบพิมพ์ประจาปีงบประมาณ
๔) การจัดหาแบบพิมพ์ ทบ. ๒๕ สายงาน

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

หมายเหตุ

เมื่อ นขต. ทบ. ขอหารือ
เมื่อ ยก.ทบ. เสนอเรื่องให้
พิจารณาร่วม
เมื่อ นขต.ทบ. ขอหารือ

หน้า ๔๓
ลาดับ

๔

งาน/โครงการ
๓.๒ การจัดผลิตแบบพิมพ์ ทบ.
๑) แต่ละโรงพิมพ์ดาเนินกรรมวิธีผลิตแบบพิมพ์ ทบ.
๒) เร่งรัด/ติดตาม การผลิตแบบพิมพ์ ทบ.
๓.๓ การเบิกแบบพิมพ์ ทบ.
๑) การจัดสรรเครดิตแบบพิมพ์ประจาปีให้กับหน่วย
๒) การตรวจสอบใบเบิกและการตัดจ่ายแบบพิมพ์ ทบ.
๓.๔ การปิดคลัง
๑) การปิดการจ่ายแบบพิมพ์เพื่อเตรียมตัวนับ
แบบพิมพ์ ทบ. ประจาปี
๒) จัดทาบัญชีการตรวจนับพัสดุส่งให้ กธก.สบ.ทบ.
และนายอดขึ้นบัญชีเพื่อตัดจ่ายในปีถัดไป
๓.๕ การจัดหาแบบพิมพ์ ทบ.ให้กับ นรด.
๓.๖ การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
๓.๗ การจัดหาและแจกจ่าย สป. บัตรประจาตัว
๑) การเสนอความต้องการใช้ สป.บัตรประจาตัว
จานวน ๓๖ หน่วย
๒) การตรวจสอบความต้องการและทาแผนจัดหา สป.
ถ่ายบัตรประจาตัว
๓) การแจกจ่าย สป.บัตรประจาตัว
๓.๘ การจัดชุดตรวจกิจการส่งกาลังบารุง สป. สาย สบ.
ในพื้นที่ ทภ.๑ – ทภ.๔
แผนกแผน
๔.๑ การจัดการดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
- วางแผนอานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล
ในเรื่องการดาเนินการ แก้ไขปรับปรุง อฉก., อสอ. และ ออค.
๔.๒ การฝึกศึกษาชุดอบรมเคลื่อนที่ธุรการกาลังพล
๑) เสนอความต้องการ งบประมาณ ร่วมกับ รร.สบ.ฯ
ยศ.ทบ.
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เมื่อมีการแก้ไข

หน้า ๔๔
ลาดับ

งาน/โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงเอกสารตารา สาหรับผู้เข้า
รับการอบรมให้เป็นปัจจุบัน
๓) บริหารงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก และดาเนินการ
จัดทาเอกสาร
๔) ดาเนินงานทางธุรการ (ประสานงานกับหน่วย ทาแผน
คาสั่ง กากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา)
๔.๓ จัดชุดตรวจเยี่ยม หน่วย ในเขตพื้นที่ ทภ. ต่างๆ
- วางแผน อานวยการ ประสานงานและกากับดูแล
การตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ต่างๆ ในฐานะหัวหน้าเหล่า
สายวิทยาการ สบ. และรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชา
ตลอดจนหน่วยต่างๆ
๔.๔ การดาเนินการจัดทาแผนการศึกษาประจาปี
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน จัดทาแผนการศึกษา
ของ รร.สบ.สบ.ทบ. ล่วงหน้า ๒ ปี เพื่อเสนอหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา
๔.๕ จัดการฝึกศึกษาเพิ่มพูนความรู้และความชานาญการ
เฉพาะตาแหน่ง
๑) พิจารณาจัดกาลังพลในเหล่า สบ. เหล่าทหารอื่นๆ
ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการ ให้เข้ารับการฝึก
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชานาญการเฉพาะ
ตาแหน่ง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ฯ ให้กับ
หน่วยต่างๆ ตามขีดความสามารถของหน่วยใน
หลักสูตร
๒) นายทหารธุรการกาลังพล (ความชานาญการเฉพาะ
ตาแหน่ง)
๓) นายทหารผู้ทาหน้าที่สิทธิกาลังพล ว่าด้วย เบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ (ความรู้เฉพาะหน้าที่)

หมายเหตุ

หน้า ๔๕
ลาดับ

งาน/โครงการ
๔.๖ การฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
๑) วางแผน อานวยการ ประสานงาน การจัดการฝึก
ศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้กับกาลังพล เหล่า สบ.
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนากาลังพลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) งานฝึกศึกษาของหน่วยที่ สบ.ทบ. หรือ รร.สบ.สบ.
ทบ.จัดขึ้น
๓) งานฝึกศึกษานอกหน่วยในหลักสูตรอื่นๆ
๔.๗ การสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศ
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน การสอบคัดเลือกไป
ศึกษาต่อต่างประเทศตามโครงการ IMET
๔.๘ รายงานการขออนุญาตลาไปศึกษา ใน และนอกเวลา
ราชการ
๑) รวบรวมรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ขออนุมัติ
ลาไปศึกษาต่อทั้งในและนอกเวลาราชการ
๒) รวบรวมรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติฯ
แล้ว เสนอ ยศ.ทบ. ตามห้วงเวลาที่กาหนด
๔.๙ การดาเนินการคัดเลือกนายทหารประทวนไปปฏิบตั ิ
หน้าที่เสมียนธุรการ สง.นตต.ประจา บก.สหประชาชาติ
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
- วางแผน อานวยการ ประสานงาน ดาเนินการทั้งปวง
เริ่มตั้งแต่ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล
ประสานงาน ขว.ทบ. และ กต.
๔.๑๐ รับผิดชอบ วางแผน อานวยการ ประสานงาน
ในการจัดกาลังพลของหน่วย
- เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ, คณะทางาน หรือผู้แทน
หน่วย ในโอกาสต่างๆ
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หมายเหตุ
ถ้ามี

เมื่อได้รับการประสาน
เมื่อได้รับการประสาน

หน้า ๔๖
ลาดับ

๕

งาน/โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔.๑๑ รายงานผลการดาเนินงานของ สบ.ทบ.ในรอบ 6 เดือน
๑) แจ้งเตือน นขต.สบ.ทบ. รวบรวมผลการดาเนินงาน
ในรอบ ๖ เดือน
๒) รวบรวมและจัดทาสรุปผลการดาเนินงานในรอบ
๖ เดือน และรายงาน
๔.๑๒ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และ กากับดูแล
- ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในของ สบ.ทบ.
๔.๑๓ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และ กากับดูแล
- งานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย
๔.๑๔ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และ กากับดูแล
- ดูแล ระบบสารสนเทศของหน่วย (COMPUTER)
๔.๑๕ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และ กากับดูแล
- การจัดงานโครงการ และแผนงานต่างๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนกโครงการและงบประมาณ
๕.๑ การจัดทางบประมาณ ตามแผนงาน งาน โครงการ
งบประมาณ ทบ.
๑) แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเสนอความต้องการ
งบประมาณ มายัง สบ.ทบ. (กผค.สบ.ทบ.)
๒) รวบรวมและสรุปยอดงบประมาณ ตามที่หน่วยเสนอ
ความต้องการ เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
ตามกลุ่มงบงาน จัดทาคาของบประมาณในภาพรวม
ของ ทบ. และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง
๓) จัดทาบัญชีความต้องการเสนอหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลักตามวงเงินที่ได้รับการแบ่งมอบตาม
กลุ่มงบงานเพื่อตรวจสอบขั้นต้น

หมายเหตุ

เมื่อได้รับการประสาน
เมื่อได้รับการประสาน
เมื่อสั่งฯ

หน้า ๔๗
ลาดับ

งาน/โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๔) แก้ไ ขบัญ ชีค วามต้องการหลัง การตรวจสอบขั้ นต้ น
ตามกลุ่มงบงาน เสนอหน่วยรับผิดชอบงบประมาณ
หลัก เพื่อนาเข้าจัดสรรงบประมาณประจาปี
๕) ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการ
ปฏิบัติงาน ตามกลุ่มงบงานเสนอหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลัก หลังทราบผลการจัดสรร
งบประมาณ พร้อมส่งแผนการใช้ สป.๓ ให้ พธ.ทบ.
๖) จัดทาแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติ ทบ.
(อานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.สบ.ทบ.อนุมัติ)
๗) ส่งสาเนาอนุมัติแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วย
เกี่ยวข้องดาเนินการ
๘) ขออนุมัติเงินประจางวดตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณงวดที่ ๑ และ ๒ เสนอ สปช.ทบ.และ
สาเนาให้หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
๙) ส่งสาเนาอนุมัติเงินประจางวด ให้หน่วยเกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
๕.๒ การบริหารงบประมาณในส่วนของ สบ.ทบ. ทุกกลุ่มงบงาน
๑) บันทึกงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจางวด
ลงใน ทบ.๕๐๐-๐๐๑
๒) บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ การผูกพันและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหลักฐานที่ นขต.สบ.
ทบ. รายงาน
๓) ตรวจสอบยอดงบประมาณที่ไม่จาเป็นต้องใช้จ่าย
และรวบรวมส่งคืน ทบ.(๕๐๐-๐๑๐)
๔) จัดทารายงานสถานภาพงบประมาประจาเดือน
(ทบ.๕๐๐-๐๐๒) ทุกกลุ่มงบงานเสนอ สปช.ทบ.
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ

งวดที่ ๑ ส.ค.
งวดที่ ๒ ก.พ.
งวดที่ ๑ ต.ค.
งวดที่ ๒ เม.ย.
งวดที่ ๑ ต.ค.
งวดที่ ๒ เม.ย.

หน้า ๔๘
ลาดับ

งาน/โครงการ
๕) จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน
เสนอ กบ.ทบ. ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
๕.๓ การตรวจสอบผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
๑) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาไตรมาสแต่ละกลุ่มงบงานที่
รับผิดชอบส่งหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก
หรือส่งหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
๒) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาไตรมาสทุกกลุ่มงบงาน
ที่รับผิดชอบส่งสปช.ทบ.
๓) ๓.๓จัดทาการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการทุกสิ้นไตรมาส ส่งหน่วย
รับผิดชอบโครงการหลัก (ถ้ามี)
๕.๔ การจัดทารายงานการควบคุมภายใน
๑) แจ้งให้ นขต.สบ.ทบ. (ในฐานะหน่วยรองของ
หน่วยงานย่อย) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาส่งให้ กผค.สบ.ทบ.
๒) กผค.สบ.ทบ. จัดทารายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง การควบคุมภายในของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสรุปภาพรวมหน่วยงาน
ย่อย ส่งให้ สปช.ทบ.
๓) แจ้งให้ นขต.สบ.ทบ.(ในฐานะหน่วยรองของ
หน่วยงานย่อย) จัดทารายงานการควบคุมภายใน
ของประจาปีงบประมาณ ปัจจุบันส่งให้ กผค.สบ.ทบ.
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หมายเหตุ

ไตรมาสที่ ๑ ธ.ค.
ไตรมาสที่ ๒ มี.ค.
ไตรมาสที่ ๓ มิ.ย.
ไตรมาสที่ ๔ ก.ย.
ไตรมาสที่ ๑ ม.ค.
ไตรมาสที่ ๒ เม.ย.
ไตรมาสที่ ๓ ก.ค.
ไตรมาสที่ ๔ ต.ค.
การรายงานเหมือนข้อ ๒

หน้า ๔๙
ลาดับ

งาน/โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ
๔) กผค.สบ.ทบ.จัดทารายงานการควบคุมภายในของ
ภายใน ต.ค.
ปีง บประมาณปัจ จุบัน โดยสรุปภาพรวมหน่วยงาน
ของปีงบประมาณถัดไป
ย่อย ส่งให้สปช.ทบ.
๕.๕ การดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ
๑) การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ
๒) การตรวจสอบการกาหนดหรือทบทวนกิจกรรมย่อย
และผลผลิตย่อย พร้อมทั้งกาหนดหน่วยนับ
๓) การเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ
๔) การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรม
๕) การรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุง
กิจกรรม
๖) การนาข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการของหน่วย นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่าย
และการปรับปรุงกิจกรรม

หน้า ๕๐

รายการแจกจ่าย
จก.สบ.ทบ.
รอง จก.สบ.ทบ.(๑)
รอง จก.สบ.ทบ.(๒)
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
สานักงานผู้บังคับบัญชา
กธก.สบ.ทบ.
กสบ.สบ.ทบ.
กผค.สบ.ทบ.
กกพ.สบ.ทบ.
กคว.สบ.ทบ.
กปบ.สบ.ทบ.
กสท.สบ.ทบ.
รร.สบ.สบ.ทบ.

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๕
๑
๑
๑
๑
๑

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

