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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP1 กระบวนการผลิตก่าลังพลต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
หน่วยรับผิดชอบ   กศษ.ยศ.ทร.  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  และ ศฝท.ยศ.ทร. 

ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำ 
 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP1.2 กระบวนกำรผลิตทหำรกองประจ ำกำร  
 CP1.2.1 กระบวนการรับทหารกองประจ่าการ 

หน่วยรับผิดชอบ  กองนักเรียน ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ ยศ.ทร. 
ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
1 
 
 
 

 
 

 ตรวจสอบแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี/
โครงกำรศึกษำ อบรม ประชุม และสัมมนำ
ของหน่วยต่ำง ใน ทร./แผนจ ำนวนกำรรับ
ทหำรกองประจ ำกำร 
 

3  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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 แผนและแนวทำงกำรรับทหำรกอง
ประจ ำกำรในแต่ละผลัด  
- ผลัดที่ 1 ก ำหนดวันรับใน 1-2 พ.ค.   
- ผลัดที่ 2 ก ำหนดวันรับใน 1-2 ส.ค.   
- ผลัดที่ 3 ก ำหนดวันรับใน 1-2 พ.ย.   
- ผลัดที่ 4 ก ำหนดวันรับใน 1-2 ก.พ.   

1 ด ำเนนิกำรให้เรียบร้อย 
ก่อนวันรบัทหำรกอง
ประจ ำกำร 
 

นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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 เสนอขออนุมัติแผนก ำหนดกำรรับทหำร 
กองประจ ำกำร  โดย ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัต ิ

1  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
 

A 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป/ีโครงกำรศึกษำ 

อบรม ประชุม และสัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ  ใน 
ทร./แผนจ ำนวนกำรรับทหำรกองประจ ำกำร 

 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนก ำหนดกำรรับทหำร 
กองประจ ำกำร   

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 แผนก ำหนดกำรรับทหำรกองประจ ำกำร ใน
แต่ละผลดั ที่ไดร้ับควำมเห็นชอบจำก 
ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. 
 

1  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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 จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
รับทหำรกองประจ ำกำร ก ำหนดให้  
ผบ.กนร.ศฝท.ฯ เป็นประธำนคณะกรรมกำร 
เสนอ ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ลงนำม  

15 
(ภำยในวันที่ 

๑๕ ของ 
เม.ย. ก.ค. 
ต.ค. และ 

ม.ค.ของทุก
ปี (เดือนว่ำง) 

แบ่งหน้ำท่ีควำมรับ  
ผิดชอบให้ชัดเจน 

นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรรับทหำรกอง
โดย ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ

3  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
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 1. เจ้ำหน้ำท่ีรับทหำรกองเกิน น ำรำยช่ือ
ทหำรกองประจ ำกำร (สด.18) พรอ้มท้ัง
จ ำนวนทหำรที่น ำมำ ส่งให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
กพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
2. กพ.ศฝท.ยศ.ทร. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของหลักฐำน 

2* พ.ร.บ.กำรเกณฑ์ทหำร 1. นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
2. กรรมกำรรับทหำร
กองประจ ำกำร 

แผนก ำหนดกำรรับทหำรกองประจ ำกำร   

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
รับทหำรกองประจ ำกำร 

ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. 

รับทหำรกองประจ ำกำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีรับทหำร
กองเกิน และตรวจสอบตำม สด.18 
(บัญชีคนที่ส่งเข้ำกองประจ ำกำร) 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 ตรวจสอบเพื่อคัดแยกทหำรกองประจ ำกำร 
1. กนร.ศฝท.ยศ.ทร. ตรวจค้นสิ่งผดิ
กฎหมำยและยำเสพติด ด ำเนินกำรโดยให้
เจ้ำหน้ำที่สุนัขของ พัน ลว.นย. 
2. กศษ.ศฝท.ยศ.ทร. ทดสอบกำรอ่ำน
ภำษำไทย พร้อมท้ังสอบถำมประวตัิ
กำรศึกษำภำคบังคับระดบัช้ัน ป.6  
3. แผนกแพทย ์ศฝท.ยศ.ทร. คัดกรอง 
โรค โดยท ำกำรฉีดวัคซีนป้องกันบำดทะยัก 
ทุกนำย 

2* 1. เพื่อป้องกันกำรน ำ 
ยำเสพตดิเข้ำมำในพ้ืนท่ี 
ศฝท.ยศ.ทร. 
2. เพื่อคัดแยกทหำรที ่
ไม่รูภ้ำษำไทย/ไม่สำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได ้
3. เพื่อป้องกันโรคติดต่อกับ
นักเรียนพลกองประจ ำกำร 

1. จนท.กนร.ศฝท. 
ยศ.ทร. 
2. จนท.กศษ.ศฝท.
ยศ.ทร. 
3. จนท.แผกแพทย์ 
ศฝท.ยศ.ทร. 
4. กรรมกำรรับทหำร
กองประจ ำกำร 
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 1. ทหำรกองประจ ำกำรทีไ่มรู่้หนังสือ จัดเข้ำ
กองร้อยเตรียมกำรฝึก 
2. ทหำรกองประจ ำกำรทีรู่้หนังสอื จัดส่งเข้ำ
รับกำรอบรมหลักสูตรทหำรใหม่ภำค 
สำธำรณศึกษำ 
 

2* แยกตำมอัตรำและควำม
เหมำะสม 

1. จนท.กนร.ศฝท. 
ยศ.ทร. 
2. กรรมกำรรับทหำร
กองประจ ำกำร 
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 นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. รำยงำนสรุปผลกำรรับ
ทหำรกองประจ ำกำร เสนอให้ประธำน
กรรมกำรรับทหำรกองเกิน จ ำแนกเป็น 
- จ ำนวนยอดทหำรกองเกินท่ีรับจำก จนท.
รับทหำรกองเกิน 
- จ ำนวนทหำรกองเกินส ำหรบักำรน ำส่ง 
- จ ำนวนที่ขำดหมำยนัดนำยอ ำเภอ  
- จ ำนวนทหำรที่ขอลำศึกษำต่อ 
- จ ำนวนทหำรที่เข้ำรับกำรศึกษำหลักสตูร
กำรศึกษำผู้ใหญ่แบบเบด็เสร็จ 

3  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 

ตรวจสอบสำรเสพติด/ตรวจสิ่งผดิกฎหมำย/
ทดสอบควำมรู้/คดักรองโรค เพื่อจัดทหำรกอง

ประจ ำกำรลงตำมกองร้อยต่ำง ๆ 

จัดทหำรกองประจ ำกำรลงตำมกองร้อยต่ำง ๆ  

สรุปยอดจ ำนวนทหำรกองประจ ำกำรที่รับ  
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รำยงำนสรุปผลกำรรับทหำรกอง
ประจ ำกำร เสนอ กพ.ทร. 

ค 

 

 
หมำยเหตุ  ระยะเวลำที่มีเครื่องหมำย * หมำยถึง  ระยะเวลำที่ด ำเนินพร้อมกันในครำวเดียวกัน 
 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
14-EDU-WM-CP1.2.1 กระบวนการรับทหารกองประจ่าการ 
 
 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก่าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก่าหนด 
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 รำยงำนสรุปผลกำรรับทหำรกองประจ ำกำร 
เสนอตำมสำยงำนตำมล ำดับชั้นถึง กพ.ทร. 
(ผ่ำน ยศ.ทร.) 
 

5  นกพ.ศฝท.ยศ.ทร. 
 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 34   

B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/14-wm-cp1.2.1.pdf

