
             

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กผน.จบ. 
แผนก : แผนกวิชาการ 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 1 
แก้ไขวันที่ 19/05/2563 

วันที่จัดทำ : 19/05/2563 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันที่เริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การจัดกำลังพลเข้ารับการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ของ 
เหล่าสายวิทยาการ 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

 
พล.ต. 
       ( ประธาน  นิลพัฒน์ ) 
               จก.จบ. 

 
1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้การปฏิบัติของแผนกวิชาการ กองแผน กรมจเรทหารบก เกีย่วกับการส่งข้าราชการในสังกัดไป
ศึกษาตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ของเหล่าสายวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการสังกัด จบ. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและสาขาวิชาการเฉพาะ โดย
มีความมุ่งหมายให้นำความรู้มาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบเป็นหลัก 

2. ขอบเขต 
    เป็นการส่งข้าราชการสังกัด จบ. ไปศึกษาตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ของเหล่าสาย
วิทยาการ 
3. คำจำกัดความ 
    3.1 การศึกษา หมายความว่า การเล่าเรียน การฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งหมาย
รวมถึงการดูงาน หรือการฝึกที่เป็นส่วนหนึ่งหรือต่อเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ หรือ
เอกสารวิจัย 
    3.2 ข้าราชการ หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตรา
ของกรมจเรทหารบก 
    3.3 แนวทางรับราชการ หมายความว่า ข้อกำหนดแนวทางในการรับราชการ ของข้าราชการกองทัพบก 
    3.4 เหล่าสายวิทยาการ หมายความว่า ความรู้เฉพาะในแขนงของเหล่าทหาร 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.1 กผน.จบ. : โดย ผวช.กผน.จบ. แจ้งรายละเอียดหลักสูตรให้ นขต.จบ. ทราบ ,รวบรวมรายชื่อกำลังพล ,  
ขออนุมัติให้กำลังพลไปศึกษา ,ทำหนังสือส่งตัวกำลังพลเขา้รับการศึกษา และรายงานผลการศึกษา ให้ จก.จบ. ทราบ 
    4.2 นขต.จบ. : เสนอความต้องการเข้ารับการศึกษาของกำลังพล 
    4.3 กธก.จบ. : ตรวจสอบข้อมูล สิทธิของกำลังพลที่มีคุณสมบัติ พร้อมในการเข้าเรียนหลักสูตรนั้นๆ และลง
ข้อมูลการศึกษาในระบบ PDX ของกำลังพล 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 กผน.จบ. โดย ผวช. แจ้งรายละเอียดหลักสูตรโดยจัดทำวิทยุราชการทหาร ให้ นขต.จบ. ทราบ 
    5.2 นขต.จบ. เสนอความต้องการเข้ารับการศึกษาของกำลังพล โดยผ่านการตรวจสอบสิทธิ และคุณสมบัติ
ในการเข้าเรียนจาก กธก.จบ.ก่อน 
    5.3 กผน.จบ. โดย ผวช. รวบรวมรายชื่อกำลังพล และขออนุมัติให้กำลังพลไปศึกษา 
    5.4 จก.จบ. พิจารณาตกลงใจ 
    5.5 กผน.จบ. โดย ผวช. ทำหนังสือส่งตัวกำลังพลเข้ารับการศึกษา 
    5.6 กผน.จบ. โดย ผวช. รายงานผลการศึกษา ให้ จก.จบ. ทราบ ภายหลังจบการศึกษา 
    5.7 กธก.จบ. ลงข้อมูลการศึกษาในระบบ PDX 

/6. แผนผัง... 
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6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ความเสี่ยง... 
 

เริ่มต้น 

นขต.จบ.พิจารณา และส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และ ต้องการศึกษา 

รวบรวมรายชื่อกำลังพล / 
ขออนุมตัิออกคำสั่งให้ไปศึกษา 

ผวช.กผน.จบ. แจ้งรายละเอียดหลักสูตร 

สิ้นสุด 
 

ทำหนังสือส่งตัวกำลังพลเข้ารับการศึกษา 

รายงานผลการศึกษา ให้ จก.จบ. ทราบ 

ลงข้อมูลการศึกษาในระบบ PDX 

จก.จบ.พิจารณา
ตกลงใจ 

ไม่อนุมัติ 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

กำลังพลไม่สำเร็จการศึกษาตาม
ห้วงเวลาที่กำหนด 

ได้รับมอบภารกิจจากหน่วย ในห้วง
เวลาศึกษา 

มอบหมายภารกิจให้ผู้อื่นปฏิบัติ
แทน ในห้วงเวลาศึกษา 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

กำลังพลสำเร็จการศึกษาทุกนาย ตามห้วงเวลาที่ขออนุมัติ กำลังพลสำเร็จการศึกษา 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 หนงัสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2039 ลง 2 ก.ค. 58 
     10.2 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 
11. ภาคผนวก 
     11.1 ตัวอย่างหนังสือการส่งกำลังพลศึกษาตามแนวทางรับราชการ 
     11.2 ตัวอย่างหนังสือการส่งกำลังพลศึกษา หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ของเหล่าสายวิทยาการต่างๆ 
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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /14. ผู้ทบทวน… 
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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. 

ท่านที ่4 จก.จบ.       พล.ต. 

( ประธาน   นิลพัฒน์ ) 

จก.จบ. 

 


