
             

 กรมจเรทหารบก 
กอง : กองแผน 
แผนก : แผนกแผน 

ฉบับท่ี 1 แก้ไขครั้งท่ี 1 
แก้ไขวันท่ี 1/07/2563 

วันท่ีจัดทำ : 31/05/2562 
หมายเลขควบคุมเอกสาร : วันท่ีเริ่มใช้ :  
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่ง 
ที่มีหมายเลข ชกท.9310 

ผู้อนุมัติ  
ผู้บริหารสูงสุดด้าน
การจัดการความรู้ 
(CKO) 

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

1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพล  
ในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 
    1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานโดยสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   1.3 เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพัฒนาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่ง 
ที่มีหมายเลข ชกท.9310 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ขอบเขต 
    คู่มือการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่ มีหมายเลข ชกท.9310 ฉบับนี้ 
ได้รวบรวมขั้นตอนต้ังแต่การรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการปรับย้าย พิจารณาตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตำแหน่งของ ชกท.9310 ที่กำหนด ตลอดจนแจ้งผลการพิจารณาปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่ มี
หมายเลข ชกท.9310   เพ่ือควบ คุมกำลังพลที่จะปรับย้ายในตำแหน่งที่ มีหมายเลข ชกท.9310  ให้มี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ 

3. คำจำกัดความ 
 3.1 ตำแหน่งที่ มีหมายเลข ชกท.9310 หมายความว่า   ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรที่ มีหมายเลข  
ชกท.9310 อัตราชั้นยศต้ังแต่ พ.ต. - พ.อ.  
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หมายความว่า คุณสมบัติของกำลังพลที่จะบรรจุในตำแหน่งนั้นๆ ซ่ึงกำลังพล
ที่จะมาบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องครบถ้วนตามที่กำหนดจึงจะสามารถปรับย้ายมาในตำแหน่งนั้นๆ ได้ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผอ.กผน.จบ. : ผู้รับผิดชอบ การเสนอผลการพิจารณากำลังพลในการปรับย้ายในตำแหน่งที่มีหมายเลข 
ชกท.9310 ให้ จก.จบ. ทราบ และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยต้นสังกัดทราบ 
    4.2 หน .แผนกแผน : ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคุณสมบัติของกำลังพลที่จะปรับย้ายในตำแหน่ ง 
ที่มีหมายเลข ชกท.9310 ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 รวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310   
    5.2 รับหนังสือจากหน่วยที่ขอความเห็นชอบในการปรับย้ายมาบรรจุใหม่ในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 
หากรายละเอียดคุณสมบัติของกำลังพลระบุไม่ครบถ้วนให้ประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยนั้นๆ 
 

/5.3 พิจารณาคุณสมบัติ… 
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 5.3 พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกำลังพลที่ขอความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่มี
หมายเลข ชกท.9310   
 5.4 แจ้งผลการพิจารณาการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 นำเรียนให้ จก.จบ. ทราบ  
 5.5 แจ้งผลผลการพิจารณาการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 ให้หน่วยที่ขอความ
เห็นชอบในการปรับย้าย ทราบ ทั้งนี้  หากคุณสมบั ติเฉพาะตำแหน่งไม่ครบถ้ วน  จะต้องเสนอแนวทาง 
การดำเนินการให้หน่วยทราบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

/7. ความเสี่ยง… 
 
 
 

คุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

เริ่มต้น 

รวบรวมระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาการปรับย้าย 
ในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 

รับหนังสือขอความเห็นชอบในการปรับย้าย 

ในตำแหน่งที่มีหมายเลข ชกท.9310 
 

ทำหนังสือแจ้งหน่วย ชี้แจงกำลังพลขาดคุณสมบัติ  

และให้ข้อเสนอแนวทางการดำเนินการ 
 

ทำหนังสือแจ้งหน่วย ให้ความเห็นชอบ 

ในการปรับย้าย 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 

พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามที่หน่วยขอความเห็นชอบ 

ในการปรับย้าย 

สิ้นสุด 
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7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/

มาตรการป้องกัน 

1. ไม่สามารถพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ 

ข้อมูลกำลังพลที่ขอความเห็นชอบ
ในการปรับย้ายไม่ครบถ้วน 

ประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วย
นั้นๆ 

8. ระบบการติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. การแจ้งผลการพิจารณาการปรับย้ายกำลังพลใน
ตำ แหน่ งที่ มีหมาย เลข  ชกท .9 31 0  เป็น ไปตา ม
ระยะเวลาที่กำหนด  

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับจาก
วันที่ได้รับเรื่อง (ข้อมูลในการพิจารณาครบถ้วน) 

9. หน่วยที่เก่ียวข้อง : แผนกแผน กองแผน กรมจเรทหารบก 
 9.1 พ.ท. นรงฤทธิ์ สายใยทอง   ตำแหน่ง  หน.จบ.  โทร.ทบ. 98843 
      9.2 ร.ท. พิศาล คุปตะพันธ์      ตำแหน่ง  นชง.จบ.      โทร.ทบ. 98843 
    9.3 ส.ท.หญิง นฤมล โมทิม      ตำแหน่ง  เสมียน จบ.   โทร.ทบ. 98843 

10. ระเบียบ/คำสั่งทีเ่ก่ียวข้อง 
 คำสั่ง ทบ. ที่ 350/2559 ลง 3 ส.ค. 59 เรื่อง ให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรอัตรา 
พ.ต. - พ.อ. (ครั้งที่ 44)  

11. ภาคผนวก 
 11.1 คำสั่ง ทบ. ที่ 350/2559 ลง 3 ส.ค. 59 เรื่อง ให้แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
อัตรา พ.ต. - พ.อ. (ครั้งที่ 44) 
 11.2  หนังสือ/วิทยุราชการทหารของหน่วย ขอความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่ มี
หมายเลข ชกท.9310 (กรณีกำลังพลมีคุณสมบัติครบถ้วน) 
 11.3 หนังสือพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่หน่วยขอความเห็นชอบในการปรับย้าย (กรณีกำลังพล 
มีคุณสมบัติครบถ้วน) 
 11.4 หนังสือแจ้งหน่วยให้ความเห็นชอบในการปรับย้าย (กรณีกำลังพลมีคุณสมบัติครบถ้วน) 
 11.5  หนังสือ/วิทยุราชการทหารของหน่วย ขอความเห็นชอบในการปรับย้ายกำลังพลในตำแหน่งที่ มี
หมายเลข ชกท.9310 (กรณีกำลังพลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
 11.6 หนังสือพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่หน่วยขอความเห็นชอบในการปรับย้าย (กรณีกำลัง
พลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
 11.7 หนังสือแจ้งหน่วยชี้แจงกำลังพลขาดคุณสมบัติ และให้ข้อเสนอแนวทางการดำเนินการ (กรณีกำลังพล
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน) 
 

/12. ข้อมูล… 
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12. ข้อมูลผู้จัดทำ 
 พ.ท. นรงฤทธิ์  สายใยทอง ตำแหน่ง  หน.จบ. โทร.ทบ. 98843 

13. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้  
 พ.ท.หญิง พิชญนันท์   ทัพเป็นไทย  ตำแหน่ง  หน.ผวช.กผน.จบ.  โทร.ทบ. 98845      

14. ผูท้บทวน 

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. 

 


