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1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบกเก่ียวกับการส่งนายทหารประทวน 
ทดสอบวัดผลประเมินความรู้ ประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    1.2 เพ่ือให้นายทหารประทวนสังกัด จบ. ได้มีโอกาสทดสอบวัดความรู้ เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ
เลื่อนครองตำแหน่งสูงขึ้น ตามแนวทางการรับราชการ สำหรับนายทหารประทวนที่จะนำมาใช้ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  
    1.3 เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านกสรจัดการด้านเอกสาร สำหรับนายทหารประทวนสังกัด จบ. เพ่ือนำ
ผลการทดสอบไปใช้ในการเลื่อนครองตำแหน่งสูงขึ้น ตามแนวทางการรับราชการ 

2. ขอบเขต 
    เป็นนายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่เข้าเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตามบัญชีรายชื่อ จากเว๊บไซต ์กพ.
ทบ.(ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง) 

3. คำจำกัดความ 
    3.1 นายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่เข้าเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ หมายความ นายทหารประทวน
สังกัด จบ. ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ในเว๊บไซต์ ของ กพ.ทบ.ซึ่งจะประกาศปีละ ๒ ครั้ง           
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ห้วง มี.ค. และห้วง ก.ย. ของทกุปี) 
    3.2 กรมจเรทหารบก หมายความว่า เป็นหน่วยงานสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ ตรวจราชการ 
สืบสวนสอบสวน ในเรื่องเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ และราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.1 กผน.จบ. : โดย ผวช. ตรวจสอบรายฃื่อนายทหารประทวนสังกัด จบ.ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ จากเว๊บไซต์ 
ของ กพ.ทบ. ประสาน นขต.จบ.  
    4.2 นขต.จบ. : ยืนยันรายฃื่อกำลังพล เสนอความต้องการ หรือสละสิทธิ เข้ารับการทดสอบ  
    4.3 กธก.จบ. : ลงข้อมลูผลการทดสอบในระบบ PDX ของกำลังพล 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 กผน.จบ. โดย ผวช. ตรวจสอบรายฃื่อนายทหารประทวนสังกัด จบ.ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ จาก  เว๊บไซต์ 
ของ กพ.ทบ. ประสาน นขต.จบ. แจ้ง นขต.จบ. เพ่ือยืนยัน และเสนอความต้องการ หรือสละสิทธิเข้ารับการทดสอบ         
    5.2 นขต.จบ. ยืนยันรายฃื่อกำลังพล เสนอความต้องการ หรือสละสิทธิ เข้ารับการทดสอบ  
    5.3 กผน.จบ. โดย ผวช. สง่รายชื่อนายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ให้ กพ.ทบ. 
    5.4 กผน.จบ. โดย ผวช. ประสานผู้เข้ารบัการทดสอบทราบ และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ 
กระทั่งรายงานผลการทดสอบผลการทดสอบ 
    5.5 กธก.จบ. ลงข้อมลูผลการทดสอบในระบบ PDX ของกำลังพล 

6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 

 
 

/7. ความเสี่ยง... 

เริ่มต้น 

นขต.จบ. ยืนยันรายฃื่อกำลังพล เสนอความ
ต้องการ หรือสละสิทธิ เข้ารับการทดสอบ 

ผวช.กผน.จบ. ส่งรายชื่อนายทหารประทวนสังกัด จบ.  
ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ให้ กพ.ทบ. 

ผวช.กผน.จบ. ตรวจสอบรายฃื่อนายทหารประทวนสังกัด จบ. 
ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ จาก เว๊บไซต์ ของ กพ.ทบ. 

สิ้นสุด 
 

ผวช.กผน.จบ. ประสานผู้เข้ารบัการทดสอบทราบ และเตรียมความพร้อมในการ
เข้ารับการทดสอบ กระทั่งรายงานผลการทดสอบผลการทดสอบ 

 

กธก.จบ. ลงข้อมลูผลการทดสอบในระบบ PDX 
 ของกำลังพล 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

  กำลังพลไม่พร้อมเข้ารับการ
ทดสอบ 

-  สนับสนุนข้อมูล ในการเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาการให้กับ
กำลังพล 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
   

  นายทหารประทวนสังกัด จบ. ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ มี
ความพร้อม สามารถผ่านการทดสอบ 

  กำลังพลผ่านการทดสอบ 100 % 

9. หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
    9.1 พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง หน.ผวช.กผน.จบ. โทร.ทบ. 98845 
    9.2 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  ขันธวิชัย ตำแหน่ง เสมียน จบ. โทร.ทบ. 98845 
10. ระเบียบ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  10.1 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/1097 ลง 26 มี.ค.61 (ขออนุมัติหลักการการทดสอบวัดผลประเมิน
ความรู้นายทหารประทวน) 
     10.2 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/4202 ลง 25 ต.ค.61    
     10.3 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/259 ลง 19 ม.ค.61    
     10.4 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
11. ภาคผนวก 
     11.1 หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. 0401/1097 ลง 26 มี.ค.61 (ขออนุมัติหลักการการทดสอบวัดผลประเมิน
ความรู้นายทหารประทวน) 
     11.2 ตัวอย่างเอกสารขออนุมัติหลักการทดสอบวัดลประเมินความรู้นายทหารประทวน 
     11.3 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปฎิบัตใินการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน 
     11.4 ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการทดสอบความรู้นายทหารประทวน 
12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      
13. ผู้ประสานงานการจดัการความรู้  
     พ.ท.หญิง พิชญนันท์  ทัพเป็นไทย ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845     
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14. ผู้ทบทวน 

ผู้ทบทวน ตำแหน่ง ลงนาม 

ท่านที่ 1 ผอ.กผน.จบ.          พ.อ. 

( สุยุทธ์   วัฒนลิขิต ) 

ผอ.กผน.จบ. 

ท่านที่ 2 รอง จก.จบ.(2)          พ.อ. 

( นุกูล   นรฉันท์ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 3 รอง จก.จบ.(1)          พ.อ. 

( ธัชพล   เปี่ยมวุฒิ ) 

รอง จก.จบ. 

ท่านที่ 4 จก.จบ.       พล.ต. 

( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 

จก.จบ. 

 


