การวิเคราะห์หน้าที่งาน
ส่วนที่ 1 บริบทหน่วย
1. ชื่อหน่วย: กรมสารบรรณทหารบก
2. ข้อมูลเบื้องต้น
กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและพิธีการ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการจัดการกาลังพลและธุรการกาลังพลตามที่กองทัพบกกาหนด กาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการ
ฝึกและศึกษาของเหล่าทหารสารบรรณ
มีเจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สาคัญ
3.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองทัพบก ในการบริหารงานเอกสาร ได้แก่ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม การทาลาย และดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ของกองทัพบก
3.2 จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย แบบพิมพ์ แบบธรรมเนียม และสิ่งพิมพ์ สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
รวมทั้งควบคุม ทาสาเนา แจกจ่าย แบบธรรมเนียมของกองทัพบก การโต้ตอบเอกสารทางธุรการ
3.3 สนับสนุนการจัดการกาลังพล และธุรการกาลังพล ตามที่กองทัพบกกาหนด
3.4 ดาเนินการเกี่ยวกับกาลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ รวมถึง พัฒนาหลักนิ ยม แบบธรรมเนียม ตลอดจน
พัฒนาการศึกษาวิทยาการสายสารบรรณของกองทัพบก
3.5 ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลกาลังพล ประวัติรับราชการ เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บาเหน็จพิเศษ และบาเหน็จ
ตกทอด
3.6 ดาเนินการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานคุณวุฒิ ตลอดจนสมรรถภาพข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ของกองทัพบก
3.7 ดาเนินการฝึกและศึกษาวิชาการสารบรรณและวิชาการอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
4.1 แผนกการเงิน มีหน้าที่
4.1.1 ดาเนินการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน และการบัญชีของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
4.1.2 เสนอแนะ และให้คาปรึกษาทางด้านการเงิน และการบัญชี แก่ผู้บังคับบัญชา
4.1.3 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.2 กองธุรการมีหน้าที่
4.2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานกาลังพล และงานบริการทั้งปวงของกรมสารบรรณทหารบก
4.2.2 เก็บรักษา แจกจ่ายแบบพิมพ์ และสิ่ง พิมพ์สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก รวมทั้งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพิมพ์ และกิจการโรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารบก
4.2.3 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.3 กองการสารบรรณ มีหน้าที่
4.3.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่งเอกสาร และการไปรษณีย์ทหาร
4.3.2 ทาสาเนา เก็บรักษา และแจกจ่ายแบบธรรมเนียมของกองทัพบก ตลอดจนโต้ตอบเอกสารทางธุรการ
เกี่ยวกับแบบธรรมเนียม
4.3.3 อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับพิธีการของกองทัพบก การจัดเวรประจา
กองบัญชาการกองทัพบก รวมทั้งการแจ้งเวรราชองครักษ์ในส่วนของกองทัพบก
4.3.4 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.4 กองแผนและโครงการ มีหน้าที่
4.4.1 วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลการดาเนินการด้านการฝึกและศึกษา การรักษา
ความปลอดภั ย การทาแผนจัดหาแบบพิมพ์ แบบธรรมเนียม การส่ง กาลัง สิ่ง อุป กรณ์สายสารบรรณ การจัดการ
กาลังพลของเหล่าทหารสารบรรณ ตลอดจนงานโครงการและงบประมาณทั้งปวงที่กรมสารบรรณทหารบก รับผิดชอบ
4.4.2 พัฒนาหลักนิยมและแบบธรรมเนียม ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายสารบรรณ
4.4.3 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.5 กองการกาลังพลมีหน้าที่
4.5.1 ดาเนิ นการเกี่ย วกั บ การจั ด การก าลั ง พล และตามที่ก องทั พบกกาหนด ในเรื่อ งการโอน การย้ า ย
ตาแหน่ง การปลด การลาออก การแต่งตั้งยศ การขอพระราชทานยศ การถอดยศ บาเหน็จความชอบ การปรับอัตรา
เงินเดือน การปรับระดับเงินเดือน เงินเพิ่มและค่าตอบแทนต่าง ๆ และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้ง การทา
ทาเนียบข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
4.5.2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.6 กองประวัติ บาเหน็จและบานาญ มีหน้าที่
4.6.1 ดาเนินการในเรื่องประวัติ ของข้า ราชการชั้น สัญ ญาบั ตรในกองทั พบก ทั้ง ในและนอกประจาการ
การย้ายประเภทนายทหารนอกประจาการ รายงานการถึงแก่กรรมของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ออกใบรับรอง
และตรวจสอบการไปราชการทัพ การลาอุปสมบทของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทาบัตรประจาตัว บัต รเหรียญ
ชัยสมรภูมิ
4.6.2 ตรวจสอบและดาเนินการจัดทาเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจาการ
ข้าราชการต่ากว่า ชั้นสัญญาบัตรประจ าการ และบาเหน็ จปกติ บาเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้า งประจาที่ออกจาก
ราชการ
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4.6.3 จัดทาบาเหน็จตกทอด ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรประจาการ
นอกประจาการ และลูกจ้างรับบาเหน็จรายเดือนที่ถึงแก่กรรม บาเหน็จปกติลูกจ้างที่ถึงแก่กรรม และจัดทาบานาญ
พิเศษ บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน ให้กับข้าราชการทหารกองประจาการ หรือบุคคลที่ทาหน้าที่ทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด และลูกจ้างที่พิการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ แล้วแต่กรณี
4.6.4 ดาเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองกิจการทางธุรการประวัติ
ข้อมูลกาลังพล และการจัดการกาลังพลของกองทัพบกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
4.6.5 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.7 กองควบคุมคุณวุฒิ มีหน้าที่
4.7.1 ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานคุณวุฒิ ตลอดจนสมรรถภาพของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ทั้งกองทัพบก เพื่อให้สามารถใช้กาลังพลให้ตรงกับคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญการทางทหารของแต่ละ
บุคคล
4.7.2 ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การบรรจุบุ คคลเข้า รับ ราชการ รวมทั้ง การปรับ ชั้น และระดั บเงิน เดื อนให้ แ ก่
กาลังพลตามคุณวุฒิ
4.7.3 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
4.8 โรงเรียนทหารสารบรรณ มีหน้าที่
4.8.1 อ านวยการ ด าเนิ น การฝึ ก ศึ ก ษา และอบรมก าลั ง พลเหล่ า ทหารสารบรรณ และเหล่ า ทหาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบ
4.8.2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
5. แผนผังโครงสร้างการจัดหน่วย กรมสารบรรณทหารบก

