
 
                                      กระดาษเขียนข่าว                                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                                                      ที่ ............................ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์กำรสื่อสำร   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ควำมเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ควำมเร่งด่วน - ผู้รับทรำบ หมู่ วัน-เวลำ   ๑๖ พ.ย. ๖๑ ค ำแนนน ำ 

จาก   กพ.ทบ. หมู่/ค ำ 

ถึงผู้รับปฏิบัติ    กพ.ทบ. (กองธุรกำรฯ, กองจัดกำรฯ, สบ.ทบ. (กองธุรกำรฯ, 
                    กองควบคุมคุณวุฒิฯ, กองกำรก ำลังพลฯ, กองปรนวัติแลนบ ำเหน็จ 
                    บ ำนำญฯ), ขว.ทบ., สลก.ทบ., ยก.ทบ.,กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ.,     
                    กง.ทบ., จบ., สห.ทบ., สก.ทบ., ดย.ทบ., สตน.ทบ., ขกท.,  สส., 
                    ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., วศ.ทบ., สธน.ทบ., พบ.,  รพ.อ.ป.ร., 
                    วพบ., วพม., ยศ.ทบ., รร.นส.ทบ., รร.สธ.ทบ., วทบ., ศป., ศม., 
                    ศร.,กช., พล.ช., กส.ทบ., ศคย.ทบ., สวพ.ทบ., สพ.ทบ., ศซบ.ทบ., 

ปรนเภทเอกสำร 
 
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๔๕ 

                    ศบบ., สง.ปรมน.ทบ.,  รร.จปร., กรม นนร.รอ.รร.จปร., ทภ.๑, ทน.๑,  บชร.๑, พล.๑ รอ.,  
                    พล.พัฒนำ ๑, พล.ร.๑๑, พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๙,  มทบ.๑๑,  มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, มทบ.๑๔, 
                    มทบ.๑๕,  มทบ.๑๖,  มทบ.๑๗,  มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, ทภ.๒, ทน.๒, บชร.๒, พล.พัฒนำ ๒,  
                    พล.ม.๓, พล.ร.๓, พล.ร.๖, มทบ.๒๑, มทบ.๒๑๐, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕,    
                    มทบ.๒๖, มทบ.๒๗,มทบ.๒๘, มทบ.๒๙, รพ.ค่ำยสุรนำรี, ทภ.๓, ทน.๓, บชร.๓,พล.พัฒนำ ๓,      
                    พล.ม.๑, พล.ร.๔, พล.ร.๗ , มทบ.๓๑, มทบ.๓๑๐, มทบ.๓๒, มทบ.๓๓, มทบ.๓๔, มทบ.๓๕, 
                    มทบ.๓๖, มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๙,รพ.ค่ำยสมเด็จพรนนเรศวรมหำรำช, ทภ.๔, ทน.๔, 
                    บชร.๔,พล.พัฒนำ ๔, พล.ร.๑๕, พล.ร.๕, มทบ.๔๑,มทบ.๔๒, มทบ.๔๓, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕ 
                    มทบ.๔๖, รพ.ค่ำยวชิรำวุธ, นปอ., พล.ปตอ., ศปภอ.ทบ., นรด., ศศท., ศสร., นสศ., ศสพ., 
                    พล.รพศ.๑, พล.ป., พล.ม.๒ รอ. 

ผู้รับทรำบ        สง.ผบ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), สง.เสธ.ทบ., สง.รอง เสธ.ทบ.(๑)  

 ๑. อ้ำงถึงหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๒๑๖ ลง ๒๖ ต.ค. ๖๑ 

           ๒. ตำมที่ ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.(๒) รับค ำสั่งฯ) อนุมัติหลักกำรปฏิบัติให้น ำโปรแกรมรนบบงำน
ยกร่ำงค ำสั่งบรรจุ ในรนบบฐำนข้อมูลก ำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (รนบบ PDX) ไปใช้ปฏิบัติงำน โดยในปัจจุบัน
รนบบงำนยกร่ำงค ำสั่งบรรจุได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังมีรำยลนเอียดตำมอ้ำงถึง 

 

 
 

            
หน้ำ  ๑  ใน  ๒  หน้ำ    
                               

อ้ำงถึงข่ำว 
      จัดปรนเภทเอกสำร 
            จัด                 ไม ่

             ชื่อผู้เขียนข่ำว                หน่วย             โทร. 
        พ.ต.จีรนพงศ์ ทองพันธ์         กพ.ทบ.          ๘๗๐๔๐ฒน์ 

 รับเมื่อ วันท่ี เวลำ รนบบ
เครื่อง
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

ส่ง
เสร็จ 

วันท่ี เวลำ รนบบ
เครื่อง
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

รับรองว่ำเป็นข่ำวรำชกำร  

 พ.อ.   ธนิศร์   ยูสำนนท์ 
       ( ธนิศร์   ยูสำนนท์ ) 
       นำยทหำรอนุมัติข่ำว 

ด่วนมาก 
 

ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

ด่วนมาก 

 



 
                                      กระดาษเขียนข่าว                                     ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

แบบ สส.๖                                                                                                                      ที่ ............................ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์กำรสื่อสำร   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ควำมเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ควำมเร่งด่วน - ผู้รับทรำบ หมู่ วัน-เวลำ   ๒๑  ค ำแนนน ำ 

จาก    หมู่/ค ำ 

ถึงผู้รับปฏิบัติ    
 

ปรนเภทเอกสำร 
 
 

 
                    ๓. เพ่ือให้กำรใช้งำนรนบบงำนยกร่ำงค ำสั่งบรรจุ ในรนบบฐำนข้อมูลก ำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ 
(รนบบ PDX) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กพ.ทบ. จึงขอเชิญผู้แทน นขต.ทบ. แลนหน่วยรองรนดับกองพลขึ้นไป
ทุกหน่วยเข้ำร่วมปรนชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจง แลนชมกำรสำธิตพร้อมกำรแนนน ำเกี่ยวกับวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม  
ในวันที่ ๖ - ๗ ธ.ค. ๖๑ ณ ห้องปรนชุม กพ.ทบ.(๑) โดยมี รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.(๑) เป็นปรนธำน ก ำหนดกำรปรนชุม
ตำมรำยลนเอียดในเอกสำรที่แนบ รำยลนเอียดเพิ่มเติมปรนสำน พ.ท. อลงกรณ์   สุภำรส ต ำแหน่ง หน.กพ.ทบ. 
โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๘๐ โทร.ทบ. ๘๗๐๓๔  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๓๘๓๔-๓๔๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 

            
หน้ำ  ๒  ใน  ๒  หน้ำ    
                               

อ้ำงถึงข่ำว 
      จัดปรนเภทเอกสำร 
            จัด                 ไม ่

             ชื่อผู้เขียนข่ำว                หน่วย             โทร. 
        พ.ท. อลงกรณ์   สุภำรส       กพ.ทบ.          ๘๗๐๓๔ฒน์ 

 รับเมื่อ วันท่ี เวลำ รนบบ
เครื่อง
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

ส่ง
เสร็จ 

วันท่ี เวลำ รนบบ
เครื่อง
สื่อสำร 

ช่ือ 
พนักงำน 

รับรองว่ำเป็นข่ำวรำชกำร  

 พ.อ. เศรษฐศักดิ์  ดีสุขเศรษฐ
ศักดิ์ ( เศรษฐศักดิ์  ดีสุข ) 
       นำยทหำรอนุมัติข่ำว 

อนุมัติ – ส่งข่ำวได้ 

        พล.ท. 

                จก.กพ.ทบ. 
                    พ.ย. ๖๑ 

พ.ท. .............................. ร่ำง/ตรวจ.............พ.ย. ๖๑ 
จ.ส.อ.หญิง อรวรรณฯ    พิมพ์/ทำน............พ.ย. ๖๑ 
พ.อ. ..................................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 
พ.อ. ..................................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 
พ.อ. ..................................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 
พล.ต. ................................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 
พล.ต. ................................ตรวจ...................พ.ย. ๖๑ 

ด่วนมาก 
 

ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 



 
ก ำหนดกำรและขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำรประชุม 

เรื่อง  กำรใช้งำนโปรแกรมระบบงำนยกรำ่งค ำสั่งบรรจ ุในระบบฐำนข้อมูลก ำลังพลอิเลก็ทรอนกิส ์
 
๑.   ระเบียบวาระการประชมุ 

 - ระเบียบวาระที ่๑ ประธานกล่าวเปดิการประชมุ  
 - ระเบียบวาระที ่๒ ชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ ดงันี ้
    ๑. แนะน าการใช้งานโปรแกรมฯ 
                                      ๒. สาธิตการใช้งานโปรแกรมฯ 

 ๓. แนะน าสื่อการเรียนรู้  (คูม่ือการใชง้าน)  
                           ๔. ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ ผ่าน

ระบบการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์ (e - Learning)  
 - ระเบียบวาระที ่๓ หนว่ยซักถามปัญหาขอ้สงสยั และให้ข้อเสนอแนะ 

 - ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 - ระเบียบวาระที ่๕ ประธานกล่าวปดิการประชมุ  

๒. กลุ่มหน่วยที่เข้ารว่มการประชุม แบง่เปน็ ๒ กลุม่ ดังนี ้
 ๒.๑ หน่วยในพื้นที่กรุงเทพเข้าประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑)  จ านวน  ๔๒ หน่วย ได้แก่ กง.ทบ., 
กบ.ทบ., กพ.ทบ., กร.ทบ., ขกท., ขว.ทบ., ขส.ทบ., ศคย.ทบ., จบ., ดย.ทบ., นปอ., พล.ปตอ., 
ศปภอ.ทบ. , นรด. , ศศท. , พธ.ทบ. , พบ. , วพบ. , วพม. , พล.ม.๒ รอ.,  ยก.ทบ., ยย.ทบ., ยศ.ทบ.,     
รร.สธ.ทบ., วทบ., วศ.ทบ., ศซบ.ทบ., สก.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., สบ.ทบ., สปช.ทบ., 
สพ.ทบ., สลก.ทบ., สวพ.ทบ., สส., สห.ทบ. , ทภ.๑, มทบ.๑๑, ทน.๑, และ พล.๑ รอ. 
    ๒.๒ หน่วยพ้ืนที่ต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC จ านวน  ๗๘ หน่วย  ได้แก่  บชร.๑, 
พล.ร.๑๑, มทบ.๑๔,พล.ร.๒ รอ., มทบ.๑๒, พล.ร.๙, มทบ.๑๗, มทบ.๑๓, มทบ.๑๕, มทบ.๑๘, มทบ.๑๙, 
รร.จปร., กรม นนร.รอ.รร.จปร., กช., พล.ช., พล.พัฒนา ๑, มทบ.๑๖, กส.ทบ., ทภ.๒, ทน.๒, บชร.๒, 
พล.พัฒนา ๒, พล.ร.๓, มทบ.๒๑, รพ.ค่ายสุรนารี, พล.ม.๓, มทบ.๒๓, พล.ร.๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๒, 
มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙, มทบ.๒๑๐, นสศ., รพ.อ.ป.ร., พล.รพศ.๑, ศสพ., 
พล.ป., ศบบ., ทภ.๓, ทน.๓, มทบ.๓๙, รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , พล.ร.๔, บชร.๓,           
พล.พัฒนา ๓, พล.ม.๑, มทบ.๓๖, พล.ร.๗,มทบ.๓๓, มทบ.๓๑, มทบ.๓๒, มทบ.๓๔, มทบ.๓๕,       
มทบ.๓๗, มทบ.๓๘, มทบ.๓๑๐, ทภ.๔, ทน.๔, มทบ.๔๑, รพ.ค่ายวชิราวุธ, บชร.๔, พล.ร.๕, มทบ.๔๓,
พล.พัฒนา ๔, พล.ร.๑๕, มทบ.๔๖, มทบ.๔๒, มทบ.๔๔, มทบ.๔๕, ศร., ศป., ศม., ศสร., รร.นส.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ -ชุม 
 
๓.  กลุ่มหน่วยที่เข้ารว่มประชุมตามข้อ ๑ มกี าหนดการประชุม ดงันี ้

  ๓.๑ หนว่ยที่เขา้ประชุม ณ ห้องประชมุ กพ.ทบ.(๑)  

  
  ๓.๒ หนว่ยพ้ืนที่ตา่งจังหวดัเข้ารว่มประชมุ ผ่านระบบ VTC 

 
 

วันท่ีจัดกำรประชุม เวลำเริ่ม
ประชุม 

หน่วยที่เข้ำร่วมประชุม 

๖ ธ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ กง.ทบ., กบ.ทบ., กพ.ทบ., กร.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., ขกท.,   
ขว.ทบ., ขส.ทบ., ศคย.ทบ., จบ.,ดย.ทบ., นปอ., พล.ปตอ., 
ศปภอ.ทบ., นรด., ศศท., พธ.ทบ., พบ., วพบ., วพม.,           
พล.ม.๒ รอ. 

๖ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ ยก.ทบ., ยย.ทบ., ยศ.ทบ., รร.สธ.ทบ., วทบ.,  วศ.ทบ.,    
ศซบ.ทบ., สก.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ.,    
สบ.ทบ., สปช.ทบ., สพ.ทบ., สลก.ทบ., สวพ.ทบ., สส.,     
สห.ทบ. , ทภ.๑, ทน.๑, มทบ.๑๑, และ พล.๑ รอ. 

ล ำดับ 
วันท่ีจัดกำร

ประชุม 
เวลำเริ่ม
ประชุม 

หน่วยจัดกำร
ประชุม 

หน่วยที่เข้ำร่วม
ประชุม 

ก ำหนดกำรซักซ้อม 
VTC 

๑ ๖ ธ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ บชร.๑, บชร.๑, พล.ร.๑๑,    
มทบ.๑๔ 

วันที ่๒๙ พ.ย ๖๑ 
เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ 

พล.ร.๒ รอ. พล.ร.๒ รอ., มทบ.๑๒  
พล.ร.๙ พล.ร.๙, มทบ.๑๗  
มทบ.๑๓ มทบ.๑๓  

มทบ.๑๕ มทบ.๑๕  
มทบ.๑๘ มทบ.๑๘  
มทบ.๑๙ มทบ.๑๙  
รร.จปร. รร.จปร.,              

กรม นนร.รอ.รร.จปร.  
 

   กช. กช., พล.ช., มทบ.๑๖, 
พล.พัฒนา ๑ 

 

   กส.ทบ. กส.ทบ.  
 
 
 
 



- ๓ -ชุม 
 

ล ำดับ 
วันท่ีจัดกำร

ประชุม 
เวลำเริ่ม
ประชุม 

หน่วยจัดกำร
ประชุม 

หน่วยที่เข้ำร่วม
ประชุม 

ก ำหนดกำรซักซ้อม 
VTC 

๒ ๖ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ ทภ.๒ ทภ.๒, ทน.๒, บชร.๒,   
พล.พัฒนา ๒, พล.ร.๓, 
มทบ.๒๑ ,             
รพ.ค่ายสุรนาร ี

วันที ่๒๙ พ.ย ๖๑ 
เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ 

   พล.ม.๓ พล.ม.๓, มทบ.๒๓  

   พล.ร.๖ พล.ร.๖, มทบ.๒๗  
   มทบ.๒๒ มทบ.๒๒  

   มทบ.๒๔ มทบ.๒๔  

   มทบ.๒๕ มทบ.๒๕  

   มทบ.๒๖ มทบ.๒๖  

   มทบ.๒๘ มทบ.๒๘  

   มทบ.๒๙ มทบ.๒๙  

   มทบ.๒๑๐ มทบ.๒๑๐  

   
นสศ. นสศ., พล.รพศ.๑,    

รพ.อ.ป.ร., ศสพ., 
พล.ป., ศบบ. 

 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ ธ.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐๙๐๐ ทภ.๓ ทภ.๓, ทน.๓,มทบ.๓๙, 
พล.ร.๔, บชร.๓,     
พล.พัฒนา ๓, รพ.ค่าย
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

วันที ่๓๐ พ.ย ๖๑ 
เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๓๐ 

พล.ม.๑ พล.ม.๑, มทบ.๓๖  

พล.ร.๗ พล.ร.๗, มทบ.๓๓  
มทบ.๓๑ มทบ.๓๑  
มทบ.๓๒ มทบ.๓๒  
มทบ.๓๔ มทบ.๓๔  
มทบ.๓๕ มทบ.๓๕  
มทบ.๓๗ มทบ.๓๗  

มทบ.๓๘ มทบ.๓๘  
มทบ.๓๑๐ มทบ.๓๑๐ 

 
 



 
๔.  ค าแนะน าการปฏิบตัิในการเข้ารว่มประชมุ 
 ๔.๑ หน่วยที่จัดการประชุมโดยใช้ระบบ VTC ตามข้อ ๒.๒ หน่วยจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เทคนิค
เตรียมการและทดสอบเข้าระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม  โดยให้ประสานรายละเอียดได้ที่กองสารสนเทศ     
ส านักพัฒนาและบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารบก (ติดต่อ ส.ท. ชุมพล  พานพระ โทร.ทบ. ๙๗๑๘๐ 
โทร.ทศท. ๐-๒๒๙๗-๗๑๘๐  โทร.เคลื่อนที่ ๐๘-๑๙๖๒-๒๑๔๕ , ส.ต.หญิง ทิพวรรณ   อุ่นเดช   โทร.ทบ. ๙๗๑๘๐ 
โทร.ทศท. ๐-๒๒๙๗-๗๑๘๐ โทร.เคลื่อนที่ ๐๙-๘๖๙๗-๕๑๗๗) ทั้งนี้ ให้ซักซ้อมภายในวัน – เวลาที่ก าหนด  
 ๔.๒  การจัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม  ควรจัดนายทหารสัญญาบัตรในระดับที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแลการใช้งานข้อมูลก าลังพลในระบบ PDX เพ่ือให้ได้รับทราบและเข้าใจกรอบการปฏิบัติต่าง ๆ 
ในภาพรวมระดับ ทบ. (ทั้งนี้ หน่วยอาจน าเจ้าหน้าที่ในระดับผู้ใช้งานโปรแกรมเข้าร่วมประชุมได้ตามความ
เหมาะสม) 

 
 
        ตรวจถูกต้อง 
            พ.อ. ภาณุพงศ์   พินชัย 
              ( ภาณุพงศ์   พินชัย ) 
                 ประจ า กพ.ทบ. 
                                                                                     ๑๒ พ.ย. ๖๑ 
  
 

          - ๔ -   
      

ล ำดับ 
วันท่ีจัดกำร

ประชุม 
เวลำเริ่ม
ประชุม 

หน่วยจัดกำร
ประชุม 

หน่วยที่เข้ำร่วม
ประชุม 

ก ำหนดกำรซักซ้อม 
VTC 

๔ ๗ ธ.ค. ๖๑ ๑๓๓๐ ทภ.๔ ทภ.๔, ทน.๔,มทบ.๔๑, 
รพ.ค่ายวชริาวธุ, 

วันที ่๓๐ พ.ย ๖๑ 
เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ 

   บชร.๔ บชร.๔, พล.ร.๕,   
มทบ.๔๓ 

 

   พล.พัฒนา ๔ พล.พัฒนา ๔  
   พล.ร.๑๕ พล.ร.๑๕, มทบ.๔๖  
   มทบ.๔๒ มทบ.๔๒  
   มทบ.๔๔ มทบ.๔๔  
   มทบ.๔๕ มทบ.๔๕  
   ศร. ศร., ศสร., รร.นส.ทบ.  
   ศป. ศป.  
   ศม. ศม.  


