- สําเนา -

กระดาษเขียนขาว

ที่

แบบ สส.๖
สําหรับเจาหนาที่ศูนยการสื่อสาร
ความเรงดวน – ผูรับปฏิบัติ ความเรงดวน – ผูร ับทราบ หมู-วัน-เวลา ๒๙ ม.ค. ๖๓

คําแนะนํา

จาก กพ.ทบ.
ถึงผูรับปฏิบัติ ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สลก.ทบ., สส.,

หมู / คํา

ดวนที่สดุ

ทบ.๔๖๓-๐๐๗

สสน.บก.ทบ., สบ.ทบ., สห.ทบ., จบ., กง.ทบ., สก.ทบ., ดย.ทบ.,
นรด., สตน.ทบ., สวพ.ทบ., สธน.ทบ., ศซบ.ทบ., กช., สพ.ทบ.,
ประเภทเอกสาร
พธ.ทบ., พบ., ขส.ทบ., กส.ทบ., ยย.ทบ., วศ.ทบ., ยศ.ทบ., ศร., ที่ของผูใหขาว ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๗
ศม., ศป., รร.สธ.ทบ., วทบ., รร.จปร., ศบบ., นสศ., ศสพ.,
พล.ปตอ., ขกท., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, สง.ปรมน.ทบ.,
กพ.ทบ. (กองธุรการฯ)

ผูรับทราบ

๑. อางถึง วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ดวนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๙๐ ลง ๑๖ ม.ค. ๖๓
๒. จากการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การการจั ด ทํ าข อมู ล พนั กงานราชการให กับ หน ว ยที่ มี กรอบอัต รากํ าลั ง
พนักงานราชการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๑) เพื่อเตรียมจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) แลวนั้น กพ.ทบ. ขอแจงผลการประชุมใหหนวยรับทราบ และ
ดําเนินการตามมติดังกลาว ดังนี้
๒.๑ ให ห น วยเรงรัด จัด ทํ าข อมู ล พนั กงานราชการตามแบบสรุ ป ผลการจ างพนั ก งานราชการ ตาม
แบบฟอรมขอมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) ในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยสงให กพ.ทบ. ภายใน ๒๔ ม.ค. ๖๓
๒.๒ ใหหนวยที่ไดรับความเห็นชอบในการจางพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียหรือการจางใหม
ไปแลว ตั้งแต ต.ค. ๖๒ – ปจจุบัน จํานวน ๓๑ หนวย ไดแก สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ.,
สบ.ทบ., กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., ดย.ทบ., นรด., สตน.ทบ., ขกท., สส., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., พบ., วศ.ทบ., ทภ.๑,
ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., รร.จปร., ยศ.ทบ., สสน.บก.ทบ., สธน.ทบ., กพ.ทบ. และ ศซบ.ทบ. รวมทั้งสิ้น ๔๒๑ อัตรา
ชะลอการจางพนักงานราชการทดแทนดังกลาวไวกอน ทั้งนี้ ตั้งแต ๒๑ ม.ค. ๖๓ เปนตนไป สําหรับหนวยที่ไดรับการอนุมัติ
ไปแลวกอนหนาซึ่งอยูระหวางดําเนินการใหสงหลักฐานการดําเนินการที่หนวยไดปฏิบัติไปแลว อาทิ ประกาศรับสมัครสอบ
หรือผลการสอบคัดเลือกที่กระบวนการแลวเสร็จกอน ๒๑ ม.ค. ๖๓ ให กพ.ทบ. ทราบ ภายใน ๒๒ ม.ค. ๖๓ เพื่อเปนการ
ยืนยันการดําเนินการของหนวย
อางถึงขาว
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๒.๓ ใหหนวยระงับการจางพนักงานราชการทดแทนการสูญเสียหรือการจางใหมในทุกกรณี ตั้งแต
๒๑ ม.ค. ๖๓ เปนตนไป เพื่อเปนการเตรียมจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง
๒๕๖๗) ในระดับ ทบ.
๓. หากหนวยมีขอสงสัย หรือตองการประสานรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถประสานไดที่ กองจัดการ
สพบ.กพ.ทบ. (พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา หน.กพ.ทบ. หมายเลขโทรศัพท ทบ. ๙๗๑๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท ทศท.
๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐)

อางถึงขาว
หนา ๒ ใน ๒ หนา
จัดประเภทเอกสาร
จัด
ไม

สําหรับพนักงาน

รับ
เมื่อ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

ชื่อ
พนักงาน

ชื่อผูเขียนขาว
พ.ท.หญิง วาสนา เทศทองลา
หน.กพ.ทบ.

สงเสร็จ

วันที่

เวลา

ระบบ
เครื่อง
สื่อสาร

หนวย
กพ.ทบ.
ชื่อ
พนักงาน

โทร.
๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐
๙๗๑๐๐
รับรองวาเปนขาวราชการ

พ.อ. จิรวุฒิ ตันชัชวาล
ผอ.กอง กพ.ทบ.
นายทหารอนุมัติขาว

