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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP2 กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการ 

หน่วยรับผิดชอบ  ฝวก.ยศ.ทร. วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รร.ชต.ยศ.ทร. และ รร.พจ.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มค่ำ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP2.2  กระบวนการพัฒนาก าลังพลตามแนวทางรับราชการระดับต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
  CP2.2.1 กระบวนการจัดก าลังพลเข้ารับการอบรม   
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกศึกษำ โรงเรียนพันจ่ำ ยศ.ทร.  

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี/
โครงกำรศึกษำ อบรม ประชุม และสัมมนำ
ของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. และโครงสร้ำง
หลักสตูรที่เปดิอบรม 
1. หลักสูตรพันจ่ำนักเรียน 
2. หลักสูตรนักเรยีนพันจ่ำ 
3. หลักสูตรปฐมนิเทศนำยทหำรใหม ่
4. หลักสูตรปฐมนิเทศพันจำ่ใหม ่
 

5  หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 
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 จัดท ำแผนก ำหนดเปิดกำรอบรมหลักสูตร 
ต่ำง ๆ ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่พุทธมณฑล และ
สัตหีบ 
- พันจ่ำนักเรียน 1 รุ่น จ ำนวน 55 วันท ำกำร 
- นักเรียนพันจ่ำ 2 รุ่น จ ำนวน 45 วันท ำกำร 
- ปฐมนิเทศนำยทหำรใหม่ 1 รุ่น จ ำนวน 22  
วันท ำกำร  
- ปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 2 รุ่น จ ำนวน 5 วัน            
ท ำกำร 

3 
(ใน ก.ค.) 

ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำร
เลื่อนฐำนะนำยทหำร
ประทวน พ.ศ.2557 
 

หน.ศึกษำ 
รร.พจ.ยศ.ทร.  

A 
แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำป/ีโครงกำร
ศึกษำ อบรม ประชุม และสัมมนำของ
หน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./โครงสร้ำงหลักสูตร 

จัดท ำแผนเปดิกำรอบรมหลักสตูรต่ำง ๆ และ
เสนอให ้กศษ.ยศ.ทร. พิจำรณำ 
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ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. รวบรวมรำยชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรอบรม 
2. ตรวจสอบคณุสมบัติของผู้เข้ำรบักำร
อบรม 
3. สอบถำมควำมต้องกำรในกำรอบรม ตำม
รุ่นและพื้นที่ท่ีจัดอบรมในพื้นที่พุทธมณฑล 
หรือพ้ืนท่ีสัตหีบ 

10  หน.แผนและโครงกำร 
กศษ.ยศ.ทร. 
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 1. รร.พจ.ยศ.ทร. จัดรำยช่ือผู้เข้ำรบักำร 
อบรมตำมรุ่น และสถำนท่ีอบรม 
2. กศษ.ยศ.ทร. จัดท ำบันทึกขออนุมัติ
รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมรุ่น และ
สถำนท่ีอบรม เสนอให้ จก.ยศ.ทร. 
พิจำรณำอนุมัติ    

3  หน.แผนและโครงกำร 
กศษ.ยศ.ทร. 
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 จก.ยศ.ทร. รับมอบอ ำนำจสั่งกำรและ           
ท ำกำรแทนในนำม ผบ.ทร 
 
 

3  หน.แผนและโครงกำร 
กศษ.ยศ.ทร. 
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 1. รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ไดร้บักำร
อนุมัติ จ ำแนกตำมหลักสูตร รุ่นกำรอบรม 
และพื้นที่อบรม  
2. แจ้งผลให้หน่วยต้นสังกัดของผูร้ับกำร
อบรมทรำบ เพ่ือให้ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมมำ
รำยงำนตำมวัน เวลำ สถำนท่ีที่ก ำหนด 

5  หน.แผนและโครงกำร 
กศษ.ยศ.ทร. 

กศษ.ยศ.ทร.รวบรวมรำยชื่อ ตรวจสอบคุณสมบตั ิ
ของผูเ้ข้ำรับกำอบรม และสอบถำมควำมต้องกำร 

ในกำรอบรม ตำมรุ่น และสถำนท่ีอบรม   

กศษ.ยศ.ทร.จดัท ำบันทึกขออนุมัตริำยชื่อ 
ผ ู้ข้ำรับกำรอบรม ตำมรุ่น และสถำนท่ีอบรม   

จก.ยศ.ทร. 

รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ได้รับกำรอนุมัติ  
 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ
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Link คู่มือปฏิบัติงาน 
22-EDU-WM-CP2.2.1 กระบวนการจัดก าลังพลเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นที ่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 จัดแบ่งรำยชื่อผูเ้ข้ำรับกำรอบรมในแต่ละ
หลักสตูรเข้ำห้องเรียน พิจำรณำตำมพรรค/
เหล่ำต่ำง ๆ ให้มีจ ำนวนใกลเ้คียงกัน 
ในพื้นที่พุทธมณฑล จ ำนวน 3 ห้องเรียน 
พื้นที่สัตหีบ จ ำนวน 4 ห้องเรียน ๆ ละ
ประมำณ 60 นำย 

3  หน.ศึกษำ  
รร.พจ.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 32   

B จัดรำยชื่อผูเ้ข้ำรับกำรอบรมเข้ำหอ้งเรียน
ตำมรุ่น และพื้นท่ีกำรฝึกอบรม 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/22-wm-cp2.2.1.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/22-wm-cp2.2.1.pdf

