
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กพ.ทบ.      (กองสารสนเทศ ฯ  โทร.๐–๒๒๙๗-๗๑๖๖, โทร.ทบ.๙๗๑๖๖)   
ที่   กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓                                      วันที่             ๕ พ.ย. ๕๘                                .        
เร่ือง  รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ประจําปีงบประมาณ  
 ๒๕๕๘ และขออนุมัติกําหนดกรอบแผนงานการพัฒนาระบบฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เรียน ผบ.ทบ. 

 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                                                           พล.ท.สุรเดช   เฟื่องเจริญ 

                                                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                         ๙ พ.ย. ๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 

   พล.อ.ธีรชัย   นาควานิช 
              ผบ.ทบ.  
          ๑๖ พ.ย. ๕๘ 

พล.อ.พิสทิธิ์   สิทธิสาร     
         เสธ.ทบ.  
       ๑๐ พ.ย. ๕๘ 

พล.อ.กัมปนาท   รุดดิษฐ์       
      ผช.ผบ.ทบ.(๒) 
       ๑๐ พ.ย. ๕๘ 

พล.อ.วลิต   โรจนภักดี       
      รอง ผบ.ทบ. 
      ๑๒ พ.ย. ๕๘ 

- สําเนาคู่ฉบับ - 

ด่วนมาก 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กพ.ทบ.      (กองสารสนเทศ ฯ  โทร.๐–๒๒๙๗-๗๑๖๖, โทร.ทบ.๙๗๑๖๖)   
ที่   กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓                                      วันที่             ๕ พ.ย. ๕๘                                .        
เร่ือง  รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ประจําปีงบประมาณ  
 ๒๕๕๘ และขออนุมัติกําหนดกรอบแผนงานการพัฒนาระบบฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๖๙ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๙๔ ลง ๑๐ พ.ย. ๕๗ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ประจําปี 
  งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๒. กรอบแผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ๑. กพ.ทบ. ขอรายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
ซึ่งดําเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และขออนุมัติกรอบแผนงานการพัฒนาระบบฯ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 ๒. ข้อเท็จจริง   
  ๒.๑ ความเป็นมาโดยสรุปคือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้ กพ.ทบ. 
และ สบ.ทบ. ร่วมดําเนินการจัดวางระบบและกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทําฐานข้อมูลกําลังพล
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทบ. มีฐานข้อมูลกําลังพลกลาง ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการกําลังพลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกเวลา รวมทั้งมีความพร้อม
เชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับ บก.ทท., กห. ตลอดจนหน่วยงานนอก ทบ. ได้ โดยกําหนดกรอบ
แผนงานการพัฒนาฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ไว้ ๖ งาน รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
  ๒.๒ ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ผบ.ทบ. ได้กรุณารับทราบสรุปผลการปฏิบัติ
ตามข้อ ๒.๑ และอนุมัติให้กําหนดกรอบแผนงาน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ PDX) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยกําหนดแผนงานการปฏิบัติไว้รวม ๕ ด้าน ตามอ้างถึง ๒ ทั้งนี้
มีผลการดําเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ดังนี้  
   ๒.๒.๑ ด้านโปรแกรม ได้ออกแบบและพัฒนาระบบงานย่อยเพิ่มขึ้นจากที่
พัฒนาไว้แล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อีกจํานวน ๘ ระบบงาน ได้แก่ 
    ๒.๒.๑.๑ ระบบงานการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
    ๒.๒.๑.๒ ระบบงานพัฒนาทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม  
    ๒.๒.๑.๓ ระบบงานการรายงานสถานภาพกําลังพลประจําเดือน 
    ๒.๒.๑.๔ ระบบงานการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนด้านกําลังพล  
    ๒.๒.๑.๕ ระบบงานฐานข้อมูลด้านการศึกษา  
    ๒.๒.๑.๖ ระบบงานสนับสนุนข้อมูลกําลังพล ให้แก่เหล่าสายวิทยาการ 
    ๒.๒.๑.๗ ระบบงานนําเข้าข้อมูลจากคําสั่งบําเหน็จ, รกจ. พระราชทาน
เคร่ืองราชฯ และคําสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ  
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    ๒.๒.๑.๘ ระบบงานปรับปรุงการตั้งประวัติเร่ิมแรกโดยเชื่อมโยงข้อมูล
จากฐานข้อมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง     
    ผลการดําเนินการ ระบบงานในข้อ ๒.๒.๑.๑ – ๒.๒.๑.๔ รวม ๔ ระบบงาน 
ได้ดําเนินการออกแบบ พัฒนา และทดสอบการใช้งานแล้ว โดยมีความสมบูรณ์พร้อมสําหรับนําไปใช้งาน 
ส่วนระบบงานในข้อ ๒.๒.๑.๕ – ๒.๒.๑.๘ รวม ๔ ระบบงานนั้น ปัจจุบันได้ออกแบบ และพัฒนาไปแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ซึ่งจะได้ดําเนินการพัฒนาในส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ และทดสอบความ
พร้อมใช้งานต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในห้วง ม.ค. – ก.พ. ๕๙  
   ๒.๒.๒ ด้านอุปกรณ์ และเครือข่าย มีผลการดําเนินการดังนี้ 
    ๒.๒.๒.๑ ได้จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจํานวน ๒ รายการ คือ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Application Delivery Controller (ADC) และ ใบรับรอง
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) เพื่อเป็นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ PDX ให้
มีมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั้งสองรายการอยู่ระหว่างดําเนินกรรมวิธีจัดหาโดย สส. 
    ๒.๒.๒.๒ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้กับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้อย่างเพียงพอ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
แจกจ่ายจาก สส. ไปยังหน่วยเบิก (แจกจ่ายให้ สบ.ทบ. จํานวน ๒๐ เคร่ือง) 
   ๒.๒.๓ ด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล มีผลการดําเนินการดังนี้  
    ได้จัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล
ประวัติกําลังพลกับฐานข้อมูลของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ในงานตั้งประวัติเร่ิมต้น ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของสํานักงานทะเบียนราษฎร์ได้แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณากําหนด
รูปแบบ และวิธีในการส่งข้อมูลให้มีความเป็นมาตรฐาน 
   ๒.๒.๔ ด้านกระบวนการปรับปรุงหลักนิยมสารสนเทศ (ด้านกําลังพล) ของ ทบ. 
มีผลการดําเนินการดังนี้ 
    แจ้งให้ สบ.ทบ. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน
ทางด้านประวัติกําลังพลให้สอดคล้องกับกระบวนการใช้งานข้อมูลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขระเบียบ 
ทบ. ว่าด้วยประวัติฯ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนขออนุมัติให้มีผลบังคับใช้ 
   ๒.๒.๕ ด้านบุคลากร มีผลการดําเนินการดังนี้  
    จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการดําเนินการต่อระบบ PDX ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไปจํานวน ๘๙ หน่วย เม่ือ ๑๙ – ๒๑ ส.ค. ๕๘ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และแนะนําการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาฐานข้อมูลกําลังพลใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบฯ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อ กพ.ทบ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานย่อยอื่น ๆ ที่
อยู่ในขั้นเตรียมการ และขั้นดําเนินการ 
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 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
  ๓.๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘    
ที่ผ่านมา ภาพรวมมีความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายที่กําหนดทั้ง ๘ ระบบงาน โดยสามารถใช้งานได้แล้ว 
๔ ระบบงาน สําหรับ ๔ ระบบงานที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาและทดสอบการใช้งาน คาดว่าสามารถ
ดําเนินการให้มีความสมบูรณ์ต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ 
  ๓.๒ การใช้งานระบบ PDX ในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานคือ งาน
ประวัติ และงานทําเนียบกําลังพล โดยในห้วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้นําระบบย่อยต่าง ๆ 
ที่มีอยู่เดิม และที่พัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มาใช้งานร่วมด้วยนั้น เป็นการอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในสายงานกําลังพลสําหรับการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกับส่วนราชการอื่นได้ในระดับที่มีความพร้อมของข้อมูลและมีการพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบ PDX ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป 
  ๓.๓ เพื่อให้กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของ ทบ. จึงเห็นควรให้
กําหนดกรอบแผนงานการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ ด้านโปรแกรม 
    ให้พัฒนาระบบงานรวมทั้งสิ้น ๑๐ ระบบงาน โดยเป็นระบบงานใหม่   
๖ ระบบงาน และระบบงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อีกจํานวน ๔ ระบบงาน 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
    ๓.๓.๑.๑ ระบบงานฐานข้อมูลด้านการศึกษา (ต่อเนื่อง) 
    ๓.๓.๑.๒ ระบบงานสนับสนุนข้อมูลกําลังพลให้แก่เหล่าสายวิทยาการ 
(ต่อเนื่อง) 
    ๓.๓.๑.๓ ระบบงานปรับปรุงการตั้งประวัติเร่ิมแรกโดยเชื่อมโยงข้อมูล
ฐานข้อมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร์ฯ (ต่อเนื่อง) 
    ๓.๓.๑.๔ ระบบงานจัดทําบําเหน็จประจําปี (ต่อเนื่อง) 
    ๓.๓.๑.๕ ระบบงานการปรับย้าย 
    ๓.๓.๑.๖ ระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลการช่วยราชการ 
    ๓.๓.๑.๗ ระบบงานทําเนียบกําลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติราชการสนาม 
    ๓.๓.๑.๘ ระบบรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน 
    ๓.๓.๑.๙ ระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลการกระทําความผิด 
    ๓.๓.๑.๑๐ ระบบงานยกร่างคําสั่งเลื่อนยศ  
   ๓.๓.๒ ด้านอุปกรณ์ และเครือข่าย ให้พิจารณาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้  
    ๓.๓.๒.๑ จัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server) ทดแทนเครื่องเดิมที่ล้าสมัย 
เพื่อให้มีขีดความสามารถรองรับปริมาณข้อมูล และระบบงานที่มีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพียงพอสําหรับการเชื่อมต่อ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในอนาคต ทั้งกับ
หนว่ยงานภายในและภายนอก ทบ. ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
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    ๓.๓.๒.๒ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้แก่
เจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในระบบงานต่าง ๆ ของระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)    
   ๓.๓.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ดําเนินการใน ๒ ส่วนดังนี้  
    ๓.๓.๓.๑ พัฒนา Web page เพื่อเป็นคลังความรู้เฉพาะด้านสําหรับผู้ที่
ปฏิบัติงาน รวมถึงให้เป็นพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
    ๓.๓.๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในระบบงาน PDX และจัดทําสื่อการเรียนการสอนในระบบงานต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น   
   ๓.๓.๔ ด้านข้อมูล 
    ให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลประวัติกําลังพลในทุกรายการที่สําคัญ เข้าสู่
ฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบ ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามข้อ ๒.๒ 
  ๔.๒ อนุมัติกรอบแผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามข้อ ๓.๓ 
  ๔.๓ ให้ กพ.ทบ. และ สบ.ทบ. อํานวยการและกํากับดูแลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) และระบบงานย่อยในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยให้ นขต.ทบ. และหน่วยที่
เก่ียวข้อง สนับสนุนการดําเนินการตามแผนงานในข้อ ๔.๒ 
  ๔.๔ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบ 
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
                      พล.ท.สรรชัย   อจลานนท์ 
                                   ( สรรชัย  อจลานนท์ ) 
                 จก.กพ.ทบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการปฏิบัติ การจัดทําฐานข้อมูลด้านกําลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
 ผลการปฏิบัติในห้วง ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๘ ตามกรอบแผนงาน การจัดทําฐานขอ้มูล
ประวัติกําลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ กพ.ทบ. และ สบ.ทบ. 
ร่วมกันดําเนินการจัดวางระบบและกําหนดแนวทางปฏิบัติ มีจํานวน ๘ งาน ได้แก่ 
 ๑. งานระบบการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

 เป็นการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกําลังพลในหน่วย ผ่านระบบงาน
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามรูปแบบรายงานผลการทดสอบฯ โดยระบบจะทําการดึงข้อมูลกําลังพล
ของหน่วยโดยอัตโนมัติจากระบบงานทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ และให้หน่วยทําการบันทึกข้อมูล
การทดสอบร่างกายลงในระบบ ซึ่งระบบจะทําการคํานวณผลการทดสอบของแต่ละบุคคลได้ทันที โดย
คิดจากระดับการทดสอบ และอายุ โดยสามารถออกรายงานผ่านระบบได้ทันที ทั้งนี้ข้อมูลในระบบทดสอบ
ร่างกาย ยังสามารถนําไปใช้ได้ประโยชน์ในระบบงานอื่นๆ ต่อไปได้ 
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ผบ.ทบ. 
(โดย รอง เสธ.ทบ.(๑)) ได้กรุณาอนุมัติให้ทดลองใช้งานระบบงานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจําปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
ควบคู่กับการดําเนินการทางด้านเอกสาร ซึ่งหากผลการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะนําเรียน 
ผบ.ทบ. เพื่อขออนุมัติใช้งานทดแทนระบบงานเอกสารเดิมต่อไป 
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 ๒. งานการพัฒนาเพิ่มเติมระบบงานทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส ์
  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบงานทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถนําข้อมูลที่มีไปใช้งานในระบบงานย่อยอื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้แก่ 
  ๒.๑ เพิ่มฟังก์ชั่นการจองตําแหน่งในทําเนียบเพื่อรอการปรับย้าย เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ทําการปรับย้ายกําลังพลในระบบ ให้สามารถจองตําแหนง่เพื่อรอการปรับย้ายได้ 
 

 
    

  ๒.๒ เพิ่มชื่อย่อของตําแหน่งในทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

 
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้
งานได้ตามที่กําหนด 
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 ๓.  งานการสนับสนุนการจัดทํารายงานสถานภาพกําลังพลประจําเดือน 
  ระบบงานรายงานสถานภาพกําลังพล เป็นการบูรณาการระบบข้อมูลกําลังพลต่างๆ 
ให้เป็นระบบเดียวกันในโปรแกรมรายงานสถานภาพกําลังพล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของหน่วยต่างๆ ในระดับ ทบ. รวมถึงมีระบบสถิติให้หน่วยสามารถนําไปใช้ใน
การบริหารจัดการกําลังพลได้  
 

 
   

  การดําเนินการ : ดําเนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ผบ.ทบ. ได้
กรุณาอนุมัติให้อนุมัติให้ทดลองใช้งานระบบรายงานสถานภาพข้อมูลกําลังพลประจําเดือน ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ จนถึง ๓๑ ต.ค. ๕๘ 
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 ๔. งานการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงานด้านกําลังพล  

 เป็นการนําข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ PDX มาทําการสรุปในมุมมองต่างๆ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถวางแผนในการปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
หรือ ที่เรียกว่า ระบบ DSS (Dicision Support System) ทั้งนี้ปัจจุบัน การสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วางแผนงานด้านกําลังพลนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยยังมิได้เป็น ระบบงานสําเร็จรูป 

 

 
 

  ผลการดําเนินการ :  ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถให้การสนับสนุนหน่วยที่
มีความต้องการในการวางแผนด้านกําลังพลได้ 
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 ๕.  งานระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา เป็นระบบงานที่เป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้าน
การศึกษาจาก หลายๆ แหล่งข้อมูลที่ความแตกต่างกัน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง และใน
ส่วนของ ทบ.เอง มารวบรวมและบันทึกเข้าสู่ระบบ PDX เพื่อที่จะสามารถเรียกดู สรุป วางแผน ข้อมูล
ดังกล่าวได้ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆได้ 
 

 
 

  ผลการดําเนินการ :  อยู่ระหว่างดําเนินการ สามารถดําเนินการแล้วร้อยละ ๓๐ 
เนื่องจากข้อมูลจากทุกแหล่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก รวมถึงความต้องการของผู้ใช้งานมีหลาย
หลาย จึงทําให้ต้องมีการกําหนดความต้องการที่ชัดเจนก่อนออกแบบระบบเพื่อมิให้ เกิดความคลาด
เคลื่อนและสามารถนําข้อมูลที่มีไปใช้งานได้จริง และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูล โดยจะ
นําไปดําเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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 ๖.  งานสนับสนุนข้อมูลให้แก่เหล่าสายวิทยาการ 
  เป็นระบบงานที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เหล่าสายวิทยาการสามารถนําข้อมูลของกําลังพล
ของเหล่าสายวิทยาการที่มีใน ระบบ PDX ไปใช้บริหารจัดการ หรือวางแผนด้านกําลังพลได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  
 

 
   

  การดําเนินการ :  อยู่ระหว่างดําเนินการ สามารถดําเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ 
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 ๗.  งานนําเข้าข้อมูลจากคําสั่งบําเหน็จ, รกจ.พระราชทานเครื่องราชฯ และคําสั่งแต่งตั้ง
ว่าที่ยศ  

  เป็นการนําข้อมูลประวัติกําลังพล ในส่วนอื่นๆ ที่ยังมิได้ดําเนินการ เข้าสู่ทําเนียบ
กําลังพลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลในทําเนียบกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์  โดยที่
ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนําไปใช้ในระบบงานอื่นๆ ได้ในอนาคต 

 

 

 
  ผลการดําเนินการ :  อยู่ระหว่างดําเนินการ สามารถดําเนินการแล้วร้อยละ ๕๐ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างหน่วยดําเนินการบันทึกข้อมูล 
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 ๘.  งานปรับปรุงระบบตั้งประวัติเร่ิมแรกโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง  
  เป็นการเพิ่มความสามารถของระบบPDX ในงานตั้งประวัติเร่ิมแรกของกําลังพลที่เข้า
มาบรรจุใหม่ใน ทบ. โดยระบบจะมีการเชื่อมต่อกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อดึงข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการตั้งประวัติเร่ิมแรก ยังผลให้ข้อมูลประวัติตั้งต้นของกําลังพลใน ทบ. มีความถูก
ต้องตามเอกสารหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 
 

  
 

  ผลการดําเนินการ :  อยู่ระหว่างดําเนินการ สามารถดําเนินการแล้วร้อยละ ๖๐ 
ปัจจุบันระบบสามารถเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลกรมการปกครองได้แล้ว แต่ต้องมีการกําหนดรูปแบบ และ
วิธีการส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจถูกต้อง 
           พ.ท.คงฤทธิ์   ศรีชื่น 
                ( คงฤทธิ์  ศรีชื่น ) 
                    หน.กพ.ทบ. 
                  ๑๖  ต.ค. ๕๘  



๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ต่อเนื่อง
๒ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ต่อเนื่อง
๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ต่อเนื่อง
๔ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ต่อเนื่อง
๕ ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ใหม่
๖ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗  ใหม่

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๕๕๘

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.พ.ย.

ระบบงานจัดทําบําเหน็จประจําปี

มิ.ย.

กรอบแผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส์  (ระบบ PDX)
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลําดับ หมายเหตุรายการ
๒๕๕๙

ต.ค.

ระบบงานการปรับย้าย

ธ.ค.
ระบบงานฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ระบบงานสนับสนุนข้อมูลกําลังพลให้แก่เหล่าสายวิทยาการ

ระบบงานปรับปรุงการตั้งประวัติเริ่มแรกโดยเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร์ 

ระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบข้อมลการช่วยราชการ๖ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗  ใหม
๗ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ใหม่
๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ใหม่
๙ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ใหม่
๑๐ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ใหม่

๑ วิเคราะห์ปัญหา (กําหนดความต้องการ)และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒ วิเคราะห์ระบบ
๓ ออกแบบระบบ
๔ พัฒนาระบบ
๕ ติดตั้ง และทดสอบระบบ
๖ การนําไปใช้
๗ การปรนนิบัติบํารุง

ระบบงานยกร่างคําสั่งเลื่อนยศ

ระบบงานจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการกระทําความผิด

ระบบงานทําเนียบกําลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติราชการสนาม

ระบบงานจดเกบและตรวจสอบขอมูลการชวยราชการ

ระบบรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน

   ตรวจถกูต้อง
             พ.ท.คงฤทธิ ์ ศรชีื่น

                 ( คงฤทธิ ์ ศรชีื่น )
                    หน.กพ.ทบ.
                   ๓๐ ต.ค. ๕๘



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบงานฐานขอมูลดานการศึกษา 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือให ทบ. มีฐานขอมูลดานการศึกษาของกําลังพลท่ีถูกตองครบถวน      
มีกระบวนการนําเขา จัดเก็บ และเรียกใชงานไดอยางรวดเร็วและเปนระบบท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงสามารถนํา
ขอมูลไปใชวิเคราะหและวางแผนในการบริหารจัดการดานกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขตการทํางาน   ระบบงานตองสามารถนําขอมูลทางการศึกษาของกําลังพลใน ทบ.(นายทหาร, 
นายสิบ) เขาสูระบบฐานขอมูลกําลงัพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX)  ไดตามรายการขอมูลดานการศึกษาท่ีกําหนด
ไว และขอมูลดังกลาวตองมีการบันทึกลงในประวัติของกําลังพลแตละคน รวมถึงตองสามารถคนหาขอมูลดาน
การศึกษาไดในหลายรูปแบบตามความตองการในการใชงาน 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ จัดการประชุมพิจารณากําหนดความ
ตองการ และรายละเอียดหรือมาตรฐานของ
ขอมูลการศึกษาทางพลเรือน และทางทหาร 
โดยมีประเด็นสําคัญท่ีหารือ ไดแก 
- พิจารณารายการขอมูลท่ีจําเปนตอการใช
งาน เชน สถาบันการศึกษา, คุณวุฒิ, สาขา,  
ผลการศึกษา, ปท่ีสําเร็จการศึกษา และอ่ืน 
ๆ รวมท้ังรายการขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร
ทางทหารท่ีควรตองใหมีการบันทึกในระบบ 
PDX เพ่ือนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  
- รูปแบบ หรือมาตรฐานของขอมูล สําหรับ
การบันทึกขอมูลในแตละรายการ 
- รูปแบบรายงานขอมูลท่ีตองการให
แสดงผลออกจากระบบ เพ่ือท่ีจะนําไปใช
งาน 
- กําหนดหนวยรบัผิดชอบ และกระบวนการ
บันทึกขอมูลดานการศึกษาเขาสูระบบ 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. พ.ย. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
จัดการประชุม 
๒. มีการรายงาน
ผลการประชุม 

๒ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการบันทึกขอมูลการศึกษา     
เขาสูประวัติกําลังพล 
- กระบวนการคนหากําลังพลท่ีมีขอมูล
ประวัติการศึกษาตามท่ีตองการตรวจสอบ 
- กระบวนการตรวจสอบ และแกไขเพ่ิมเติม
ขอมูลดานการศึกษาใหทันสมัย 
 
 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ธ.ค. ๕๘ - ม.ค. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๓ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ ม.ค. - มี.ค. ๕๙ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๔ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
การบันทึกในลักษณะตาง ๆ เชน 
- การบันทึกขอมูลการศึกษาทางพลเรือน 
โดยหนวยตนสังกัด (กอนการบรรจุ/หลังการ
บรรจุเขารับราชการ และหลักสูตรของสาย
วิทยาการท่ีมิใชเหลา) 
- การบันทึกขอมูลการศึกษาทางพลเรือน 
โดย สบ.ทบ. (ในข้ันตอนการบรรจุ) 
- การบันทึกขอมูลการศึกษาทางทหาร โดย 
รร.ของเหลาตาง ๆ 
- การคนหากําลังพลท่ีมีขอมูลดานการศึกษา 
ตามเง่ือนไขตาง ๆ 

กพ.ทบ., สบ.ทบ.  
และหนวยรวมทดสอบ 

มี.ค. - เม.ย. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชในการ
ปรับยายแตละ
ลักษณะได 

๕ จัดทําคูมือการใชงานในรูปแบบเอกสาร และ
ในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับศึกษา
วิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. พ.ค. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๖ ขออนุมัตินําระบบงานฐานขอมูลดาน
การศึกษามาใชในการปฏิบัติงานจริง 

กพ.ทบ. พ.ค. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

 

หนวยใชงานระบบ  :   - กพ.ทบ. (กองจัดการฯ, กองการศึกษาฯ) 
      - สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ)  
      - หนวยทหารทุกหนวยใน ทบ. (หนวยตนสังกัดของกําลังพล) 
  - รร.ทหารของเหลาตาง ๆ  (ในฐานะผูจัดการศึกษาของแตละเหลา)  

 



๑. ช่ือระบบงาน    ระบบงานสนับสนุนขอมูลกําลังพลใหแกหนวยเหลาสายวิทยาการ 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือใหเหลาสายวิทยาการตาง ๆ ใน ทบ. ไดใชประโยชนจากขอมูลกําลังพล
ในระบบ PDX สําหรับการบริหารจัดการ หรือวางแผนงานดานกําลังพลในแตละเหลาสายวิทยาการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

๓. ขอบเขตการทํางาน   ระบบงานตองสามารถ คนหา และแสดงขอมูลกําลังพลของแตละเหลา           
สายวิทยาการได โดยมีการเรียงลําดับตามอาวุโส ตลอดจนสามารถเรียกดูขอมูลกําลังพลของเหลาท่ีสังกัดใน
หนวยตาง ๆ ได  
 

๔. การดําเนินงาน 
 ปจจุบันดําเนินการถึงข้ันท่ี ๔ ข้ันการพัฒนาระบบ โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของหนวย
เหลาสายวิทยาการตางๆ โดยมี หนังสือ กพ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๑/๑๑๕๖ ลง ๙ เม.ย.๕๘ เพ่ือสํารวจความ
ตองการขอมูลในระบบฐานขอมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (PDX) จากหนวยเหลาสายวิทยาการตางๆ ซ่ึงจากการ
รวบรวมขอมูลแลวไดนํามาวิเคราะหและสรุปความตองการในข้ันตนไวท้ังหมด ๔ ดาน คือ 
 ๔.๑ ขอมูลการปรับยาย ประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีใชสําหรับการปรับยายกําลังพลของเหลา 
 ๔.๒ ขอมูลดานการศึกษา เพ่ือใหหนวยสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนการเขารับการศึกษาใน
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ใหกับกําลังพลของเหลาได 
 ๔.๓ ทําเนียบกําลังพล เพ่ือใหสามารถดูขอมูลกําลังพลของแตละเหลาไดท้ัง ทบ. 
 ๔.๔ บัญชีลําดับอาวุโส ของนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของเหลาตางๆ แยกตามชั้นยศ 
 ซ่ึงปจจุบันผูพัฒนาระบบกําลังดําเนินการพัฒนาโปรแกรมตามความตองการท่ีกําหนดไว โดยสามารถดู
บัญชีลําดับอาวุโสของกําลังพลของเหลาตามรายการท่ีตองการ และสามารถดูทําเนียบกําลังพลของหนวยตาม
สิทธิในเหลาของตนเองได รวมท้ังสามารถพิมพประวัติยอเพ่ือการปรับยายตามแบบฟอรมท่ีกําหนดได สําหรับ
การทดสอบระบบงาน กพ.ทบ. จะตรวจสอบตามกระบวนการทํางานของระบบและผลลัพธท่ีไดจากระบบ เม่ือ
ตรวจสอบเสร็จแลวจะทําหนังสือเชิญเจาหนาท่ีของหนวยเหลาสายวิทยาการตางๆ มาตรวจสอบวาตรงตาม
ความตองการใชงานหรือไม เม่ือทดสอบระบบงานเรียบรอยจะไดจัดทําคูมือระบบงาน รวมถึงฝกอบรมผูใชงาน 
และทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติใชระบบงานจากผูบังคับบัญชาและประเมินผลการใชระบบงานตอไป 

๕. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ พัฒนาระบบงาน เชน 
- หนาจอบัญชีลําดับอาวุโสภายในเหลา 
- หนาจอทําเนียบกําลังพล เฉพาะท่ีมี
อัตรากําลังพลของเหลากําหนดไว 
- หนาจอสําหรับจัดทําบัญชีรายชื่อกําลัง
พล ท่ีเขารับการศึกษาในหลักสูตรทาง
ทหารของแตละเหลา  

เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ ต.ค. - พ.ย. ๕๘ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๒ ตรวจสอบกระบวนการทํางานและ
ผลลัพธจากระบบงาน เชน  
- ความถูกตองของการจัดเรียงลําดับ
อาวุโสในเหลา 
- สามารถเขาดูทําเนียบกําลังพลเฉพาะ 
ท่ีมีอัตรากําลังพลของเหลาได 
- การจัดทําบัญชีรายชื่อกําลังพลของ  
แตละเหลา ซ่ึงจัดเขารับการศึกษาใน  
แตละหลักสูตรท่ีเปดการศึกษา 

กพ.ทบ. ๑ - ๑๕ ธ.ค. ๕๘ ระบบงานสามารถ
ใชงานไดถูกตอง
ตามรายการท่ี
กําหนด  

๓ เชิญ หน.เหลา และ รร.ของแตละเหลา 
ทําการทดสอบการใชระบบงาน  

หนวยเหลาสายวิทยาการ ๑๕ - ๓๑ ธ.ค. ๕๘ ระบบงานสามารถ
ใชงานไดถูกตอง
ตามรายการท่ี
กําหนด 

๔ จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ม.ค. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ - จัดการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของ
หนวยท่ีเปนผูใชงานระบบ ผานระบบ      
E-learning หรือเชิญมาอบรมท่ี
สวนกลาง 
- นําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน 

กพ.ทบ., 
หนวยเหลาสายวิทยาการ 

ม.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
อบรมใหความรู 
๒. กําลังพลท่ีรับ
การอบรม 
สามารถใชงาน
ระบบได 

๖ ประเมินผลการนาํระบบงานไปใช โดยใช
แบบสอบถามผานระบบ Web Form 

กพ.ทบ. ก.พ. ๕๙ ๑. มีการจัดทํา
แบบสอบถาม 
๒. มีการจัดทํา
รายงานสรุปผล
ขอคิดเห็นในการ
นําระบบงานไปใช 

 

หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองจัดการฯ) 
 - สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ) 
 - หนวยท่ีอยูในฐานะ หน.เหลา และ รร.ของแตละเหลา 



๑. ช่ือระบบงาน    ระบบงานปรับปรุงการตั้งประวัติเริ่มแรกโดยเชื่อมโยงขอมูลฐานขอมูล 
    สํานักงานทะเบียนราษฎรฯ  

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน และความถูกตอง ของขอมูลประวัติกําลังพลใน
กองทัพบก โดยพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงขอมูลประวัติกําลังพลจากฐานขอมูลของระบบ PDX นําสงไป
ตรวจสอบกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง และใชวิธีการยืนยันหรือเปรียบเทียบขอมูล
ระหวางกัน พรอมกับดึงขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรท่ีถูกตอง กลับมาบันทึกลงในฐานขอมูลของระบบ 
PDX   

๓. ขอบเขตการทํางาน   ระบบงานตองสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได  โดยเม่ือมีการตั้งประวัติของกําลังพลท่ีจะบรรจุเขารับราชการใน ทบ. 
ระบบจะสามารถดึงขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลนั้น ๆ แบบออนไลน  ผานคียหลัก (เลขประจําตัวประชาชน)  เพ่ือ
เปนขอมูลตั้งตนได 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการกําหนดและเปลี่ยนแปลง
ขอมูลรายการประวัติบุคคลจากระบบ 
PDX ท่ีตองการตรวจสอบกับฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร  
- กระบวนการสงคําขอขอมูลจากระบบ 
PDX ไปยังฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
- กระบวนการดึงขอมูลตามรายการท่ี
กําหนด มาจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร   
- กระบวนการจัดเก็บในฐานขอมูลชั่วคราว
กอนนําเขาสูระบบ PDX  
- กระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง
ขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม (กอน
นําเขาสูระบบ PDX) 
- กระบวนการนําขอมูลจากฐานขอมูล
ชั่วคราว เขาสูระบบ PDX  
- กระบวนการตรวจสอบความเรียบรอยของ
การนําเขาขอมูล 

กพ.ทบ., สบ.ทบ., 
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ 

ต.ค. - พ.ย. ๕๘ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จาก กพ.ทบ. และ 
สบ.ทบ. 

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยใชแนวทางจาก
กระบวนการบรรจุกําลังพลในแตละ
ลักษณะ เชน 
- การตั้งประวัติของนักเรียนทหาร 
- การตั้งประวัติของกําลังพลท่ีบรรจุจาก
การสอบคัดเลือกในรูปแบบตาง ๆ 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ม.ค. ๕๙ ระบบงานสามารถ
ใชงานไดถูกตอง
ตามรายการท่ี
กําหนด 

๔ จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ก.พ. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ ขออนุมัตินําระบบปรับปรุงการตั้งประวัติ
เริ่มแรก โดยเชื่อมโยงกับขอมูลฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร มาใชงาน 

กพ.ทบ. มี.ค. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

 
หนวยใชงานระบบ  :     - กพ.ทบ. 
 - สบ.ทบ. (กองประวัติและบําเหน็จบํานาญฯ) 
 



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบงานจัดทําบําเหน็จประจําป 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือเปนการพัฒนาเครื่องมือสําหรับชวยอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบขอมูล และการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการจัดทําคําสั่งบําเหน็จประจําปในระบบ PDX  รวมท้ังเพ่ือ
บูรณาการการปฏิบัติทางดานขอมูลโดยใหสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลในระบบงานประวัติไดในคราวเดียวกัน 

๓. ขอบเขตการทํางาน 
 ๓.๑ หนวยระดับกองพลข้ึนไป ตองสามารถยกรางคําสั่งเงินเดือนระดับนายทหารประทวนจากระบบได 
 ๓.๒ สบ.ทบ. (กกพ.ฯ) ตองสามารถยกรางคําสั่งเงินเดือนระดับนายทหารสัญญาบัตรจากระบบได 
 ๓.๓ กพ.ทบ. (กปค.ฯ) ตองสามารถตรวจสอบงบประมาณท่ีใชในระดับ ทบ. และรายหนวยได 
 ๓.๔ หนวยสามารถพิมพบัญชีแบบฟอรมเอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบําเหน็จประจําป 
ไดจากการบันทึกขอมูลพิจารณาบําเหน็จของแตละหนวย 

๔. การดําเนินงาน 
 ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นที่ ๓ การออกแบบระบบ โดยกําหนดใหหนวยตางๆ สามารถพิมพบัญชี
เอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบําเหน็จประจําป ซึ่งไดจากการบันทึกขอมูลตามการพิจารณา
บําเหน็จของแตละหนวยได และสงขอมูลการพิจารณาบําเหน็จตามสายบังคับบัญชา จนถึง สบ.ทบ. 
(กกพ.ฯ) เพ่ือจัดทํายกรางคําส่ังบําเหน็จประจําป โดยหนวยระดับกองพลขึ้นไป สามารถยกรางคําส่ัง
เงินเดือน ระดับนายทหารประทวนจากระบบได และ สบ.ทบ. (กกพ.ฯ) สามารถยกรางคําส่ังยกรางคําส่ัง
เงินเดือน ระดับนายทหารสัญญาบัตรจากระบบได และ กพ.ทบ. (กปค.ฯ) สามารถตรวจสอบ
งบประมาณในการจายเงินเดือนท่ีใชในระดับ ทบ. และรายหนวยได 

๕. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการกําหนดรายละเอียดในการ
คํานวณและตรวจสอบการเสนอขอบําเหน็จ
ประจําป  
- กระบวนการจัดทําและสงขอมูลผลการ
พิจารณาบําเหน็จของหนวยใน ทบ.  
- กระบวนการจัดทํารายงานสรุปการขอ
บําเหน็จประจําปสําหรับนําเขาพิจารณา 
- กระบวนการตรวจสอบงบประมาณสําหรับ
ใชในการพิจารณาบําเหน็จตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนด 
- กระบวนการจัดทําคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน 
- กระบวนการบันทึกขอมูลประวัติเงินเดือน
จากคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนท่ีไดรับการ
อนุมัติ 
 
 

กพ.ทบ., สบ.ทบ., 
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ 

ต.ค. - พ.ย. ๕๘ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จาก กพ.ทบ. และ 
สบ.ทบ. 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
 - กระบวนการบันทึกขอมูลประวัติ

เงินเดือนจากคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนท่ี
ไดรับการอนุมัติ 

   

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยใชแนวทางจาก
กระบวนการเสนอขอพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ม.ค. ๕๙ ระบบงานสามารถ
ใชงานไดถูกตอง
ตามรายการท่ี
กําหนด 

๔ จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ก.พ. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ ทดสอบการใชระบบงานในการเสนอขอ
บําเหนจ็ประจําป ควบคูไปกับการปฏบิัติ
ในรูปแบบเดิมโดยกําหนดหนวยนํารอง
ทดสอบ ตามความเหมาะสม 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ก.พ. - เม.ย. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
และกําหนดหนวย
นํารองใหทําการ
ทดสอบการใช
ระบบงาน 
๒. มีการจัดอบรม
ใหความรูแก
เจาหนาท่ีของ
หนวยนํารองท่ี
ทดสอบการใชงาน
ระบบ 
๓. มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติใน
การทดสอบการใช
งาน 

๖ จัดการประชุมพิจารณาผลการพัฒนา
ระบบและผลการทดลองนํารองใชงาน
ระบบกอนนําเรียนขออนุมัติสั่งการปฏิบัติ
ในข้ันตอนตอไป 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. พ.ค. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
จัดการประชุม 
๒. มีการรายงาน
ผลการประชุม 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
๗ ขออนุมัตินําระบบจัดทําบําเหน็จประจําป

มาใชในการปฏิบัติงานจริง (วงรอบ ต.ค.
๕๙) 

กพ.ทบ. มิ.ย. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

๘ จัดการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของ
หนวยท่ีเปนผูใชงานระบบ ผานระบบ           
E-learning และเชิญมาอบรมท่ีสวนกลาง 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. มิ.ย. - ก.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
อบรมใหความรู 
๒. กําลังพลท่ีรับ
การอบรม 
สามารถใชงาน
ระบบได 

๙ เตรียมการรองรับการแกไขปญหาใน
ระหวางการใชงานระบบ เชน 
- ปญหาการเปลี่ยนแปลงบัญชีอัตรา
เงินเดือนขาราชการทหาร ทหารกอง
ประจําการ และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม 
- ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร
แบบฟอรมเอกสารประกอบแนวทาง 
การพิจารณาบําเหน็จประจําป 
- ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร
คําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน 

กพ.ทบ.,  
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ 

ส.ค. ๕๙ มีการจัดทําแผน 
การกําหนดความ
รับผิดชอบและมี
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน 

 

หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ) 
 - สบ.ทบ. (กองประวัติและบําเหน็จบํานาญฯ, กองการกําลังพลฯ) 
 



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบงานการปรับยาย 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนาเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติตาง ๆ ใน
กระบวนการปรับยาย ตั้งแตการจัดเตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อกําลังพลท่ีจะปรับยายใหผูบังคับบัญชาพิจารณา 
และนําขอมูลการพิจารณาดังกลาวมาจัดทํารางคําสั่งปรับยาย รวมถึง นําผลการอนุมัติคําสั่งไปบันทึกลงใน
ฐานขอมูล พรอมกับปรับปรุงประวัติและทําเนียบกําลังพลของหนวยในระบบ PDX ใหถูกตองไดในคราวเดียวกัน 

๓. ขอบเขตการทํางาน    
 ๓.๑ ระบบงานตองสามารถ เลือกกําลังพลท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือปรับยาย พรอมระบุตําแหนงใหม
จากนั้นตองสามารถทําเปนบัญชีรายชื่อ เพ่ือเปนขอมูลใหผูบังคับบัญชาตกลงใจ  ท้ังนี้ เม่ือมีการแกไขระบบ 
ตองสามารถปรับเปลี่ยนไดจนไดขอยุติ 
 ๓.๒ หลังจากไดขอยุติจากผูบังคับบัญชา ระบบตองสามารถพิมพยกรางคําสั่งปรับยายเพ่ือนําเรียน
ผูบังคับบัญชาลงนามตอไป 
 ๓.๓ หลังจากผูบังคับบัญชาลงนามในคําสั่ง ระบบตองสามารถบันทึกขอมูลการปรับยายลงใน ประวัติ
ของแตละบุคคลได 

๔. การดําเนินงาน 
ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นท่ี ๓ การออกแบบระบบ โดยกําหนดใหหนวยระดับ ทบ. (กพ.ทบ. และ 

สบ.ทบ.), นขต.ทบ. และกองพล ท่ีดําเนินการปรับยายไดในระดับตาง ๆ สามารถนําระบบงานไปใชใน
การจัดทําบัญชี เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสําหรับพิจารณากําลังพลในการปรับยายและสามารถยกรางคําส่ัง
ปรับยายไดทันทีที่ตกลงใจได โดยขอมูลกําลังพลท่ีปรบัยายนั้นระบบจะไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลกําลัง
พลใหถูกตองสมบูรณดวย 

๕. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการเลือกรายชื่อกําลังพลท่ีจะ
ทําการปรับยาย 
- กระบวนการกําหนดตําแหนงในการปรับ
ยาย และการตรวจสอบทําเนียบกําลังพล 
- กระบวนการจัดทําบัญชีรายชื่อกําลังพล
ท่ีจะมีการปรบัยาย และการปรับปรุง
แกไขบัญชีรายชื่อตามผลการพิจารณา 
- กระบวนการจัดทํารางคําสั่งการปรับ
ยาย และการบันทึกผลการอนุมัติคําสั่ง
ปรับยาย รวมท้ังการปรับปรุงทําเนียบ
กําลังพลใหทันสมัยตามวันเวลาท่ีคําสั่งมี
ผลบังคับใช 
 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ต.ค. - พ.ย. ๕๘ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

- กระบวนการตรวจสอบผลการแกไข
ประวัติกําลังพลใหทันสมัยตามผลการ
ปรับยาย 

๒ - พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว 
- จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ พ.ย. - ธ.ค. ๕๘ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงาน ท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 
๓. มีเอกสารคูมือ
ประกอบ การใช
งานระบบ 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
การปรับยายในลักษณะตาง ๆ เชน 
- การปรับยายภายในหนวยระดับกองพล 
และกองทัพภาค 
- การปรับยายขามหนวยภายใน นขต.ทบ.  
- การปรับยายขาม นขต.ทบ. และการ
ปรับยายท่ีดําเนินการโดยสวนกลางของ 
ทบ. 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ม.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชในการ
ปรับยายแตละ
ลักษณะได 

๔ ทดสอบการใชระบบงานในการปรับยาย
จริง ควบคูไปกับการปฏิบัติในรูปแบบเดิม
โดยกําหนดหนวยนํารองทดสอบ ตาม
ความเหมาะสมของแตละลักษณะการ
ปรับยาย 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. เม.ย. - มิ.ย. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
และกําหนดหนวย
นํารองใหทําการ
ทดสอบการใช
ระบบงาน 
๒.มีการจัดอบรม
ใหความรูแก
เจาหนาท่ีของ
หนวยนํารองท่ี
ทดสอบการใชงาน
ระบบ 
 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

    ๓. มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติใน
การทดสอบการใช
งาน 

๕ จัดการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติของ
หนวยนํารอง กอนนําเรียนขออนุมัติการ
ปฏิบัติในข้ันตอนตอไป 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ก.ค. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
จัดการประชุม 
๒. มีการรายงาน
ผลการประชุม 

๖ นําเรียนขออนุมัตินําระบบการปรับยายมา
ใชในการปฏิบัติงานจริง 

กพ.ทบ. ส.ค. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

๗ จัดการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของ
หนวยท่ีเปนผู ใชงานระบบ ผานระบบ  
E-learning หรือเชิญมาอบรมท่ีสวนกลาง 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ส.ค. - ก.ย. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
อบรมใหความรู 
๒. กําลังพลท่ีรับ
การอบรม 
สามารถใชงาน
ระบบได 

๘ เตรียมการรองรับการแกไขปญหาใน
ระหวางการใชงานระบบ เชน 
- ปญหาการปรับปรุงอัตราการจัดหนวย 
- ปญหาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสาร
ประกอบการปรับยาย 

กพ.ทบ.,  
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ 

ก.ย. ๕๙ มีการจัดทําแผน 
การกําหนดความ
รับผิดชอบและมี
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน 

 
หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองจดัการฯ) 
 -  สบ.ทบ. (กองประวัติและบําเหน็จบํานาญฯ, กองการกําลังพลฯ)  
     -  หนวยระดับ ทภ., กองพล หรือหนวยอ่ืนท่ีไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติคําสั่งปรับยาย 
 



๑. ช่ือระบบงาน    ระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลการชวยราชการ 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดเก็บขอมูลการชวยราชการของกําลังพลใน ทบ. 
ใหมีความสะดวกในการใชงาน โดยสามารถตรวจสอบ คนหา และบันทึกประวัติเก่ียวกับการชวยราชการ ดวย
การเชื่อมโยงกับขอมูลประวัติกําลังพลในระบบ PDX 

 ๓. ขอบเขตการทํางาน    
 ๓.๑ ระบบตองสามารถบันทึกขอมูลกําลังพลท่ีมีการชวยราชการในท่ีตาง ๆ ได 
 ๓.๒ ระบบตองสามารถคนหาขอมูลประวัติการชวยราชการของกําลังพลใน ทบ. ได 
 ๓.๓ ระบบตองสามารถบันทึกขอมูลการชวยราชการเขาสู  ฐานขอมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส                
(ระบบ PDX) ได 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ จัดการประชุมพิจารณารายละเอียดตาง ๆ  
เชน 
- พิจารณาความตองการโดยระบุรายการ
ขอมูลท่ีตองการใหมีการบันทึก 
- พิจารณามาตรฐานรูปแบบการบันทึก
ขอมูลในแตละรายการ 
- พิจารณารูปแบบรายงานขอมูลท่ีตองการ
จากระบบ 
- กําหนดหนวยรับผิดชอบใชงาน และหลัก
ปฏิบัติหรือขอกําหนดในการบันทึกขอมูล 

กพ.ทบ. ธ.ค. ๕๘ ๑. มีการขออนุมัติ
จัดการประชุม 
๒. มีการรายงาน
ผลการประชุม 

๒ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการคนหาและเลือกรายชื่อกําลัง
พลท่ีจะบันทึกขอมูลการชวยราชการ 
- กระบวนการในการบันทึกขอมูล
รายละเอียดของการชวยราชการ 
- กระบวนการจัดทําสรุปบัญชีรายชื่อกําลัง
พลท่ีชวยราชการตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
- กระบวนการคนหาและตรวจสอบรายชื่อ
กําลังพลท่ีชวยราชการ 

กพ.ทบ.,  
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ 

ม.ค. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 

๓ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ ก.พ. - มี.ค. ๕๙ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ 
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๔ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
การไปชวยราชการในลักษณะตาง ๆ ไดแก 
- การชวยราชการภายใน นขต.ทบ. 
- การชวยราชการขาม นขต.ทบ. 
- การชวยราชการหนวยงานลักษณะพิเศษ
ภายใน ทบ. 
- การชวยราชการหนวยนอก ทบ. 

กพ.ทบ. เม.ย. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชในการ
ชวยราชการแตละ
ลักษณะได 

๕ - จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. พ.ค. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๖ ขออนุมัตินําระบบจัดเก็บและตรวจสอบ
ขอมูลการชวยราชการมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กพ.ทบ. พ.ค. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

๗ จัดการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของ
หนวยท่ีเปนผูใชงานระบบ ผานระบบ  
E-learning 

กพ.ทบ. มิ.ย. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
อบรมใหความรู 
๒. กําลังพลท่ีรับ
การอบรม 
สามารถใชงาน
ระบบได 

 
หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองจัดการฯ) 
 - หนวยทหารระดับ กรม ข้ึนไป หรือหนวยท่ีมีอํานาจอนุมัติใหกําลังพลไปชวยราชการ 
 



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบงานทําเนียบกําลังพลของหนวยท่ีปฏิบัติราชการสนาม 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูลกําลังพลของหนวยท่ีปฏิบัติ
ราชการสนาม หรือหนวยท่ีตองไปปฏิบัติงานพิเศษในรูปแบบของกองกําลังเฉพาะกิจ  โดยมีรูปแบบในลักษณะ
ของการใชประโยชนจากฐานขอมูลกําลังพลในระบบ PDX แบบแยกการนํามาจัดทําทําเนียบกําลังพลและ
ระบบงานดานกําลังพลของหนวยท่ีปฏิบัติราชการสนาม  

๓. ขอบเขตการทํางาน    
 ๓.๑ ระบบงานตองสามารถบันทึกขอมูลกําลังพลท่ีปฏิบัติราชการสนาม ลงในทําเนียบของหนวยนั้น ๆ ได 
 ๓.๒  หลังจากกลับจากปฏิบัติราชการสนาม ตองสามารถบันทึกขอมูลกลับเขาสูฐานขอมูลหลัก พรอม
บันทึกสิทธิตาง ๆ ลงในประวัติกําลังพลนั้น ๆ 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการจัดทําโครงสรางการจัด
หนวย ของหนวยท่ีปฏิบัติราชการใน
ระบบงาน เชน ศปก.ทบ., ศปก.ทภ. และ 
กกล.ตางๆ 
- กระบวนการจัดทําฐานขอมูลกําลังพล
ของหนวยท่ีปฏิบัติราชการสนาม โดยให
สําเนาหรือดึงขอมูลรายชื่อกําลังพลท่ีจะไป
ปฏิบัติราชการสนาม แยกออกมาจาก
ระบบ PDX 
- กระบวนการจัดทําสรุปบัญชีรายชื่อกําลัง
พลท่ีจะไปปฏิบัติราชการสนาม 
- กระบวนการจัดทํารางคําสั่งใหกําลังพล
ปฏิบัติราชการสนาม และการบันทึกคําสั่ง 
- กระบวนการจัดทําทําเนียบกําลังพลของ
หนวยท่ีปฏิบัติราชการสนามภายหลังการ
อนุมัติคําสั่ง (นํารายชื่อกําลังพลเชื่อมโยง
เขาสูตําแหนงตามโครงสรางการจัดหนวย) 
- กระบวนการจัดทํารางคําสั่งใหกําลังพล
พนจากการปฏิบัติราชการสนาม และการ
บันทึกคําสั่ง 
- กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล
ทําเนียบกําลังพลของหนวยท่ีปฏิบัติ
ราชการสนาม  (ภายหลังการบันทึกคําสั่ง
ใหปฏิบัติ หรือพนจากการปฏิบัติราชการ
สนาม) 

กพ.ทบ.,  
ฝกพ.ศปก.ทบ. 

ก.พ. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

- กระบวนการจัดทําบัญชีรับรองการรับ
ราชการเปนทวีคูณของกําลังพลท่ีปฏิบัติ
ราชการสนาม (ภายหลังจากท่ีมีคําสั่งให
กําลังพลพนจากการปฏิบัติราชการสนามแลว) 

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ มี.ค. - เม.ย. ๕๙ ๑. มีการตรวจสอบ
ความคืบหนาใน
การพัฒนาระบบ
ตามหวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
ในลักษณะตาง ๆ เชน 
- การออกคําสั่งใหกําลังพลปฏิบัติราชการ
สนาม 
- การออกคําสั่งใหกําลังพลพนจากหนาท่ี
ปฏิบัติราชการสนาม 
- การสรางทําเนียบกําลังพลของหนวยท่ี
ปฏิบัติราชการสนาม 
- การจัดทําเอกสารรับรอง การรับราชการ
เปนทวีคูณ 

กพ.ทบ., 
ฝกพ.ศปก.ทบ. 

พ.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชได
ถูกตองตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด 

๔ จัดทําคูมือการใชงานในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. มิ.ย. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ จัดการอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของ
หนวยท่ีเปนผูใชงานระบบ 

กพ.ทบ., 
ฝกพ.ศปก.ทบ. 

ก.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
อบรมใหความรู 
๒. กําลังพลท่ีรับ
การอบรม 
สามารถใชงาน
ระบบได 

๖ ดําเนินการขยายผลการนําระบบงานไปใช ฝกพ.ศปก.ทบ. ต.ค. ๕๙ มีการขออนุมัติ
หลักการปฏิบัติใน
สวนท่ีเก่ียวของ 

 
หนวยใชงานระบบ  : - ฝกพ.ศปก.ทบ.  (ระดบั ศปก.ทบ.) 
 - ฝกพ.ศปก.ทภ.1 – 4 , ฝกพ.ศปก.นสศ. (ระดับหนวยรองหลักของ ศปก.ทบ.) 



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบรายงานผลการประเมินคาการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอมูลผลการประเมินคาการปฏิบัติงาน
ของกําลังพล  โดยใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยแตละระดับสามารถบันทึก สงรายงาน และตรวจสอบ
ขอมูลผลประเมินคาการปฏิบัติงานของกําลังพลเปนรายบุคคลไดอยางสะดวก รวดเร็ว  รวมท้ังเพ่ือสราง
กระบวนการปฏิบัติในการบันทึกขอมูลการประเมินคา ใหเชื่อมโยงไปบันทึกลงในประวัติกําลังพลของระบบ 
PDX ในคราวเดียวกันดวย 

๓. ขอบเขตการทํางาน    
 ๓.๑ ระบบงานตองสามารถนําเขาขอมูลผลการประเมินคาการปฏิบัติงานกําลังพลของ ทบ. เขาสูฐานขอมูล
กําลังพลอิเล็กทรอนิกสได  
 ๓.๒ ระบบงานตองสามารถแสดงรายงานตามแบบพิมพ ทบ. ๑๐๑ – ๑๕๙ และแบบพิมพ ทบ. ๑๐๑ - ๑๖๐ 
และสามารถแสดงขอมูลท่ีบันทึกไวตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินคาของกองทัพบก
ตองการใชงาน 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการกําหนดหัวขอการประเมิน 
และรายการยอยในแตละหัวขอการประเมิน 
- กระบวนการกําหนดจํานวนกรรมการ
ประเมิน (ตอบุคคล) 
- กระบวนการกําหนดเกณฑ/คาน้ําหนัก 
สําหรับคํานวณคะแนนในแตละหัวขอของ
รายการประเมิน  
- กระบวนการคนหา และเลือกรายชื่อผูท่ี
จะถูกประเมิน 
- กระบวนการคนหา และเลือกรายชื่อผูท่ี
ทําการประเมิน (คณะกรรมการตอบุคคล) 
- กระบวนการบันทึกผลคะแนนประเมิน 
(การบันทึกคะแนนโดยเจาหนาท่ีกําลังพล) 
- กระบวนการบันทึกคะแนนประเมิน 
พรอมคํานวณคะแนนจากคาน้ําหนัก
คะแนนในแตละหัวขอและรายการยอยใน
หัวขอ 
- กระบวนการจัดทําสรุปบัญชีผลการ
ประเมิน ในภาพรวมของหนวย 
- กระบวนการสงขอมูลรายงานผลการ
ประเมินผานเครือขายตามสายบังคับบัญชา 
 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. มี.ค. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

- กระบวนการตรวจสอบรายนามหนวย   
ท่ีสงและยังไมสงรายงานผลการประเมิน  
- กระบวนการคนหา และเรียกดูผลการ
ประเมินของกําลังพลเปนรายบุคคล
ยอนหลัง 

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ เม.ย. - พ.ค. ๕๙ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
ในลักษณะตางๆ เชน 
- การกําหนด การบันทึก และ การแกไข
หัวขอประเมิน และรายการยอยในแตละ
หัวขอประเมิน 
- การกําหนด การบันทึก และ การแกไข
เกณฑ/คาน้ําหนัก สําหรับคํานวณคะแนน
ในแตละหัวขอประเมิน และรายการยอย
ในหัวขอประเมิน 
- การบันทึก และเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู
ประเมิน (คณะกรรมการตอบุคคล) 
- การบันทึกขอมูลคะแนนประเมิน พรอม
การคํานวณคะแนนจากคาน้ําหนัก เปน
รายบุคคล และการสรุปบัญชีผลการ
ประเมินเปนรายหนวย 
- การสงรายงานผลการประเมินตามสาย
การบังคับบัญชา 
- การตรวจสอบสรุปบัญชีผลการประเมิน
ของกําลังพลทุกนายในภาพรวมของหนวย 
- การตรวจสอบรายนามหนวยท่ีสงและยัง
ไมสงรายงานผลการประเมินถึง ทบ. 
- การคนหา และเรียกดูผลการประเมิน
ของกําลังพลเปนรายบุคคลยอนหลัง 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. มิ.ย. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชในแต
ละลักษณะได 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๔ - จัดทําคูมือการใชงานในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ก.ค. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ ทดสอบการใชระบบงาน ควบคูไปกับ      
การปฏิบัติในรูปแบบเดิมโดยกําหนด 
หนวยนํารองทดสอบตามความเหมาะสม 

กพ.ทบ., สบ.ทบ., 
หนวยนํารอง 

ก.ค. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
และกําหนดหนวย
นํารองใหทําการ
ทดสอบการใช
ระบบงาน 
๒. มีการจัดอบรม
ใหความรูแก
เจาหนาท่ีของ
หนวยนํารองท่ี
ทดสอบการใชงาน
ระบบ 
๓. มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติใน
การทดสอบการใช
งาน 

๖ จัดการประชุมพิจารณาผลการพัฒนา
ระบบและผลการทดลองนํารองใชงาน
ระบบกอนนําเรียนขออนุมัติสั่งการปฏิบัติ
ในข้ันตอนตอไป 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. 
และ นขต.ทบ. 

ต.ค. ๕๙ ๑. มีการขออนุมัติ
จัดการประชุม 
๒. มีการรายงาน
ผลการประชุม 

 
หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองวิเคราะหและประเมินคาฯ) 
 - สบ.ทบ. (กองควบคุมคุณวุฒิฯ) 
 - หนวยทหารทุกหนวยใน ทบ. ตั้งแตระดับกองพันข้ึนไป 
 



๑. ช่ือระบบงาน     ระบบงานจัดเก็บและตรวจสอบขอมูลการกระทําความผิด 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลการกระทําความผิด
ของกําลังพลในกองทัพบก  โดยใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของหนวยแตละระดับสามารถบันทึก และตรวจสอบ
การกระทําความผิดและการลงทัณฑกําลังพลเปนรายบุคคลยอนหลังไดสะดวก รวดเร็ว รวมท้ังเพ่ือสราง
กระบวนการปฏิบัติในการบันทึกขอมูลการกระทําความผิดใหเชื่อมโยงไปบันทึกลงในประวัติกําลังพลของระบบ 
PDX ในคราวเดียวกันดวย 

๓. ขอบเขตการทํางาน 
 ๓.๑ ระบบงานตองสามารถบันทึกขอมูลกําลังพลท่ีมีการกระทําความผิดได 
 ๓.๒ ระบบงานตองสามารถคนหาขอมูลประวัติการกระทําความผิดของกําลังพลใน ทบ. ได 
 ๓.๓ ระบบงานตองสามารถบันทึกขอมูลการกระทําความผิดเขาสูฐานขอมูลกําลังพลอิเล็กทรอนิกส
(ระบบ PDX) ได 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน เชน 
- กระบวนการคนหา และเลือกรายชื่อ
กําลังพลท่ีกระทําความผิด 
- กระบวนการกําหนดฐานความผิด 
- กระบวนการกําหนดรายการปฏิบัติ กรณี
มีการสอบสวนการกระทําความผิด 
- กระบวนการเลือกทัณฑ และเลือกผูมี
อํานาจลงทัณฑ 
- กระบวนการบันทึกหลักฐานการสั่งลง
ทัณฑ 
- กระบวนการปรับปรุงประวัติกําลังพลให
ถูกตองภายหลังบันทึกขอมูลลงในระบบ 

กพ.ทบ. เม.ย. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ พ.ค. - มิ.ย. ๕๙ ๑. มีการ
ตรวจสอบความ
คืบหนาในการ
พัฒนาระบบตาม
หวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว 
 
 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๓ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณ
การกระทําความผิดในลักษณะตางๆ  เชน 
- การบันทึกขอมูลการกระทําความผิด 
กรณีท่ีอยูภายในอํานาจการสั่งลงทัณฑของ
หนวยตนสังกัดของผูกระทําความผิด 
- การบันทึกขอมูลการกระทําความผิด  
กรณีท่ีตองใชอํานาจการลงทัณฑของผูมี
อํานาจเหนือจากหนวยตนสังกัดของ
ผูกระทําความผิดข้ึนไป (อาจบันทึกขอมูล
โดยหนวยตนสังกัดของกําลังพลท่ีกระทํา
ความผิด หรือหนวยท่ีมีอํานาจสั่งลงทัณฑ
ก็ได) 
- การปรับปรุงประวัติของกําลังพลท่ี
กระทําความผิด ภายหลังจากท่ีไดบันทึก
ขอมูลลงในระบบแลว 

กพ.ทบ. ก.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 
๒. ระบบงาน
สามารถใชในการ
กระทําความผิด
แตละลักษณะได 

๔ จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ส.ค. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ ขออนุมัตินําระบบงานฯ มาใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

กพ.ทบ. ส.ค. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

 
หนวยใชงานระบบ  : - กพ.ทบ. (กองการปกครองฯ) 
 - สบ.ทบ. (กองประวัติและบําเหน็จบํานาญฯ) 
 - หนวยทหารทุกหนวยใน ทบ. ตั้งแตระดับกองพันข้ึนไป 
 



๑. ช่ือระบบงาน    ระบบงานยกรางคําสั่งเลื่อนยศ 

๒. วัตถุประสงคในการจัดทํา   เพ่ือพัฒนากระบวนการยกรางคําสั่งแตงตั้งยศหรือเลื่อนยศ  โดยใหมีความ
เชื่อมโยงในกระบวนการปฏิบัติ ตั้งแตการรวบรวมขอมูลรายชื่อกําลังพลจากหนวยตางๆ ท่ีเสนอ นํามาจัดทํา
บัญชีสรุป และพิมพเปนยกรางคําสั่งเพ่ือใหผูบังคับบัญชาอนุมัติ พรอมกับเชื่อมโยงขอมูลการเลื่อนยศดังกลาว
เขาสูประวัติกําลังพลในระบบ PDX ไดในคราวเดียวกัน ภายหลังการอนุมัติแตงตั้งยศ หรือเลื่อนยศแลว 

๓. ขอบเขตการทํางาน    
 ๓.๑ ระบบงานตองสามารถ บันทึกรายชื่อกําลังพลท่ีไดรับการเสนอชื่อเลื่อนยศจากหนวย เพ่ือจัดพิมพ 
ยกรางคําสั่งเสนอตอผูบังคับบัญชา 
 ๓.๒ หลังจากผูบังคับบัญชาลงนามในคําสั่ง ระบบตองสามารถบันทึกขอมูลการเลื่อนยศลงในประวัติของ
แตละบุคคลได 

๔. ตารางแผนการปฏิบัติ  
ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

๑ ออกแบบระบบงาน ไดแก 
- กระบวนการคนหา และเลือกรายชื่อ
กําลังพลท่ีมีการเสนอขอเลื่อนยศ 
- กระบวนการรวบรวมและจัดทําสรุปบัญชี
รายชื่อกําลังพลท่ีมีการเสนอขอเลื่อนยศ 
- กระบวนการกําหนดและแกไขยศใหม 
ใหกับกําลังพลเปนรายบุคคล 
- กระบวนการจัดทํารางคําสั่งการเลื่อนยศ 
โดยดึงขอมูลมาจากสรุปบัญชีรายชื่อ 
- กระบวนการบันทึกผลการอนุมัติคําสั่ง
เลื่อนยศ และการปรับปรุงประวัติกําลังพล 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. เม.ย. ๕๙ เอกสารการ
ออกแบบระบบ
ไดรับการยอมรับ
จากหนวยผูใชงาน
ระบบ 

๒ พัฒนาระบบงานตามท่ีไดออกแบบไว เจาหนาท่ีพัฒนาระบบ พ.ค. - ก.ค. ๕๙ ๑. มีการตรวจสอบ
ความคืบหนาใน
การพัฒนาระบบ
ตามหวงเวลา 
๒. ระบบงานท่ี
พัฒนาเสร็จแลว 
เปนไปตามท่ีได
ออกแบบไว                        

๓ ทดสอบระบบงาน โดยจําลองสถานการณใน
ลักษณะตาง ๆ ไดแก 
- การคนหารายชื่อกําลังพล 
- การบันทึก รวบรวม จัดทํา และแกไข
สรุปบัญชีรายชื่อกําลังพล 

กพ.ทบ., สบ.ทบ. ส.ค. ๕๙ ๑. มีการจัดการ
ทดสอบรวมกัน
ระหวางเจาหนาท่ี
ของหนวยท่ี
เก่ียวของ 



ลําดับ การปฏิบัต ิ หนวยดําเนินการ หวงเวลาปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

- การกําหนดยศใหม และการแกไขขอมูล
ภายหลังการเลือกในครั้งแรกไปแลว 
- การยกรางคําสั่งเลื่อนยศแบบรายบุคคล 
และแบบกลุม (มากกวา ๑ คน) 
- การตรวจสอบความถูกตองของประวัติ
ยศ ภายหลังการบันทึกคําสั่งเลื่อนยศแลว 

๒. ระบบงาน
สามารถใชในแต
ละลักษณะได 

๔ จัดทําคูมือการใชงาน ในรูปแบบเอกสาร 
และในระบบ E-learning เพ่ือใชสําหรับ
ศึกษาวิธีการใชระบบงาน 

กพ.ทบ. ก.ย. ๕๙ มีเอกสารคูมือ
ประกอบการใช
งานระบบ 

๕ ขออนุมัตินําระบบงานยกรางคําสั่งเลื่อนยศ 
มาใชในการปฏิบัติงาน 

กพ.ทบ. ก.ย. ๕๙ มีเอกสารนําเรียน
ขออนุมัติ 

 
หนวยใชงานระบบ  :  สบ.ทบ. (กองประวัติและบําเหน็จบํานาญฯ, กองการกําลังพลฯ) 
 


