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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
          ชื่อกระบวนการ  SP8 กระบวนการบริหารงานด้านก าลังพลและธุรการ    

หน่วยรับผิดชอบ  กธก.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP8.2  กระบวนการบริหารก าลังพล 
   SP8.2.3 กระบวนการพิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกทะเบียนและประวัติ กองก ำลังพลและธุรกำร ยศ.ทร. 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

1 
 
 
 
 
 

 รับและตรวจสอบบันทึกจำก กพ.ทร.  
เรื่อง ให้เสนอกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

1  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

2 
 

 ออกบันทึกพร้อมแนวทำงกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปี แจ้ง นขต.ยศ.ทร. และ 
กองต่ำง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. ให้พิจำรณำเสนอ
ผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของก ำลงั
พลภำยในหน่วย โดยให้จัดท ำบัญชีพิจำรณำ
บ ำเหน็จแยกตำมชั้นยศ และแยกผลกำร
พิจำรณำ ออกเป็น 1 ขั้น/0.5 ขั้น หรือ  
2 %/4 %) ในกรณีครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/
1 ข้ัน/0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 %/6%) ในกรณี
ครึ่งปีหลัง ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 
 
 
 

15 แบบฟอร์มบัญชีกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จ  
ตำมที่ก ำหนด 
 

หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

A บันทึกจำก กพ.ทร.แจ้งให้เสนอกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำป ี

 

แจ้งให้ นขต.ยศ.ทร. เสนอกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปี ของก ำลังพลภำยในหน่วย  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

3  
 

 
 
 

รวบรวมและจัดท ำรำยชื่อก ำลังของ นขต.
ยศ.ทร. และกองต่ำง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. 
ตำมที่หน่วยเสนอผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ 
(1 ขั้น /0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ในกรณี 
ครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ข้ัน/0.5 ข้ัน หรือ 
2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง) เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ
ประจ ำปีของ ยศ.ทร. โดยแยกจัดท ำตำม
บัญชีกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ คือ  
1. บัญชีที่ 1 กำรพิจำรณำบ ำเหน็จชั้นยศ 
น.อ. - น.อ.พิเศษ (แยกผลกำรพิจำรณำ 
ออกเป็น 1 ขั้น /0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ใน
กรณีครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ขั้น/0.5 ขั้น 
หรือ 2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง) 
2. บัญชีที่ 2 กำรพิจำรณำบ ำเหน็จชั้นยศ 
น.ต -น.ท. (แยกผลกำรพิจำรณำ ออกเป็น  
1 ข้ัน /0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ในกรณี 
ครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ขั้น/0.5 ข้ัน หรือ 
2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง) 
3. บัญชีที่ 3 กำรพิจำรณำบ ำเหน็จชั้นยศ 
ร.ต.-ร.อ. (แยกผลกำรพิจำรณำ ออกเป็น  
1 ข้ัน /0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ในกรณี 
ครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ข้ัน/0.5 ข้ัน หรือ 
2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง) 
4. บัญชีที่ 4 กำรพิจำรณำบ ำเหน็จชั้นยศ 
จ.ต.-พ.จ.อ. (แยกผลกำรพิจำรณำ ออกเป็น  

10  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

รวบรวมและจัดท ำบัญชีกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ
ประจ ำปี ตำมที่ นขต.ยศ.ทร.เสนอ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 

 

 1 ข้ัน/0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ในกรณี 
ครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ข้ัน/0.5 ข้ัน หรือ  
2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง) 
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 เสนอ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี และ (ร่ำง)  
แนวทำงกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 
ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

3  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 
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 จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 3  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 
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 ส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องในค ำสั่ง 1  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

7  
 
 
 

คณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี
ประชุมพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีให้แก่
ก ำลังพลของ ยศ.ทร. ในภำพรวม ก่อนเสนอ
ผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ 
ยศ.ทร. ให้ จก.ยศ.ทร. อนุมัต ิ 

1  1. หน.ทะเบียนและ
ประวัติ กธก.ยศ.ทร. 
2. คณะกรรมกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จ
ประจ ำปีของ ยศ.ทร. 
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จัดท ำบันทึกเสนอผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ
ประจ ำปีให้แก่ก ำลังพลของ ยศ.ทร. พร้อม
แนบบัญชีรำยชื่อผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ  

3  คณะกรรมกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปีของ 
ยศ.ทร. 

จัดท ำ (ร่ำง) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี และ (ร่ำง)  
แนวทำงกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 

จก.ยศ.ทร. 
 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดประชุมพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 
 
  

 

เสนอบันทึกผลกำรพิจำรณำพิจำรณำบ ำเหน็จ
ประจ ำปี ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 
และแนวทำงกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 



4 
 

   

ค 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  ประจ ำปีของก ำลงัพล ยศ.ทร. แยกบัญชีตำม
ชั้นยศ และแยกผลกำรพิจำรณำ ออกเป็น   
1 ข้ัน/0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 % ในกรณี 
ครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/1 ข้ัน/0.5 ข้ัน หรือ  
2 %/4 %/6 % ในกรณีครึ่งปีหลัง เสนอให้ 
จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัต ิ

   

9  
 
 
 

จก.ยศ.ทร. ลงนำมอนุมัติผลกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปีให้แก่ก ำลังพลของ ยศ.ทร. 
 
 
 

3  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

10  ให้น ำส่งผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี
ของ ยศ.ทร. พร้อมแนบรำยชื่อผลกำร
พิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของก ำลังพล 
ยศ.ทร. แยกบัญชีตำมชั้นยศ และแยกผล
กำรพิจำรณำ ออกเป็น 1 ขั้น/0.5 ขั้น หรือ 
2 %/4 % ในกรณีครึ่งปีแรก และ 1.5 ขั้น/ 
1 ขั้น/0.5 ขั้น หรือ 2 %/4 %/6 % ในกรณี
ครึ่งปีหลัง ให้ กพ.ทร. ด ำเนินกำรต่อไป 
 

1  หน.ทะเบียนและประวัติ 
กธก.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 40   
 
  

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
76-EDU-WM-SP8.2.3 กระบวนการพิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี
 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จก.ยศ.ทร. 
 

B 

ผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ 
ก ำลังพล ยศ.ทร. ที่ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำให้

ควำมเห็นชอบ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/76-wm-sp8.2.3.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/76-wm-sp8.2.3.pdf

