( สําเนา )

บันทึกขอความ

สวนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการฯ โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙, ๙๘๐๐๙)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๘
วันที่ ๘ เม.ย. ๖๔
เรื่อง ขออนุมัติใหหนวยและกําลังพล ทบ. บันทึกขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX)
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงคพันธ จิตตแกวแท
(ณรงคพันธ จิตตแกวแท)
ผบ.ทบ.
๑๖ เม.ย. ๖๔

(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน บุณยะวัฒน
(ธีรวัฒน บุณยะวัฒน)
รอง ผบ.ทบ.
๙ เม.ย. ๖๔

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ. เฉลิมพล ปรีชา
(เฉลิมพล ปรีชา)
นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.
๑๙ เม.ย. ๖๔

(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ ศรีวิเศษ
(อยุทธ ศรีวิเศษ)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๘ เม.ย. ๖๔

(ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท
(วรเกียรติ รัตนานนท)
เสธ.ทบ.
๙ เม.ย. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
(พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๙ เม.ย. ๖๔

( สําเนา )

บันทึกขอความ

สวนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการฯ โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙, ๙๘๐๐๙)
วันที่ ๘ เม.ย. ๖๔
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๘
เรื่อง ขออนุมัติใหหนวยและกําลังพล ทบ. บันทึกขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX)
เรียน ผบ.ทบ.
อางถึง หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๖๑ ลง ๒๖ ก.ย. ๖๐
สิ่งที่สงมาดวย กรอบระยะเวลาการบันทึกและตรวจสอบขอมูล
๑. กพ.ทบ. ขออนุ มั ติ ใ ห ห น วยและกํ า ลั ง พล ทบ. บั น ทึ ก ข อ มู ล ในประวั ติ กํ า ลั ง พล
อิเล็กทรอนิ กส (ระบบ PDX) เพิ่มเติม จํานวน ๓ รายการ นอกเหนือจากการบัน ทึกประวัติยอ ไดแก
ความผิด, สถานภาพทางการเงิน (หนี้สิน) และการไดรับพระมหากรุณาธิคุณแตงตั้งเปน นรอ. รวมทั้ง
กําหนดความรับ ผิด ชอบในการบั น ทึ ก โดยให ห นวยถือ เป น ความเรงดวน เพื่ อให สามารถนําไปใช ใน
การพิจารณาสิทธิกําลังพลและบริหารจัดการกําลังพล ตามสิ่งที่สงมาดวยสรุปไดดังนี้
๑.๑ กลุมที่ ๑ นายทหารสัญญาบัตร ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. : บันทึกขอมูล
ในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) หวง เม.ย. - พ.ค. ๖๔
๑.๒ กลุมที่ ๒ นายทหารสัญญาบัตร ที่มิไดสําเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. : บันทึก
ขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) หวง มิ.ย. - ก.ค. ๖๔
๑.๓ กลุมที่ ๓ นายทหารประทวน : บันทึกขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส
(ระบบ PDX) หวง ส.ค. - ก.ย. ๖๔
๑.๔ การตรวจสอบและการประเมินผลการดําเนินการ : ให กพ.ทบ. ดําเนินการในหวง
มิ.ย. - พ.ย. ๖๔
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ผบ.ทบ. กํ าหนดให ป งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เป น ๓ ป ที่ ต อ งมุ งเน น
“การดูแลสิทธิกําลังพลของขาราชการทหารชั้นผูนอย” ไดแก การสงเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของ
กําลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะการดูแล การติดตาม ตรวจสอบสิทธิ และการบริการกําลังพล ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดการดานการเงิน เปนเรื่องหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาชั้นสูงใหความสําคัญ โดยกําลังพลจะตองรูจัก
การวางแผนดานการเงิน เพื่อไมใหเปนภาระและเกิดปญหาการใชจายในอนาคต อยางไรก็ตามหนวยตนสังกัด
ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อมิใหกําลังพลกอหนี้ โดยไมจําเปน จนเปนเหตุใหเปนบุคคลลมละลาย
นํามาซึ่งการปลดออกจากราชการ
๒.๒ ผบ.ทบ. ไดอนุมัติจัดทําประวัติยอนายทหารสัญญาบัตร เพื่อสนับสนุน สม. และ
นถปภ.รอ. รวมทั้งหนวยงานภายนอกอื่น ๆ เมื่อไดรับการรองขอ โดยไดแบงการดําเนินการเปน ๒ กลุมเปาหมาย
คือ กลุมเปาหมายที่ ๑ ไดแก นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ.(พ.) และนายทหาร
สัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจํา รร.สธ.ทบ. และเปนนายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๑
ใหดําเนินการบันทึกประวัติใหแลวเสร็จภายใน เม.ย. ๖๑ กลุมเปาหมายที่ ๒ ไดแก นายทหารสัญญาบัตร
นอกเหนือกลุมเปาหมายที่ ๑ ใหดําเนินการบันทึกประวัติใหแลวเสร็จภายใน ก.ย. ๖๑ ตามอางถึง

-๒๒.๓ ทบ. มีนโยบายใหนําระบบฐานขอมูลกลางมาใชในการบริหารจัดการกําลังพล
เพื่อใหสามารถพิจารณากลั่นกรองดวยความรอบคอบและยุติธรรม
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําประวัติยอตามขอ ๒.๒ ซึ่งหนวยไดดําเนินการ
เรียบรอยแลวนั้น สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการกําลังพลไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้การบันทึกขอมูลใน
ประวัติ กําลั งพลอิเล็ กทรอนิ กส (ระบบ PDX) เพิ่ม เติ ม จํ านวน ๓ รายการ จะมี สวนสําคั ญ ที่ จะใชใน
การจัดการเกี่ยวกับสิทธิ การกํากับดูแลกําลังพล ตอบสนองความตองการขอมูลการปฏิบัติงานของกําลังพล ทบ.
รวมทั้งนํามาใชในการบริหารจัดการกําลังพล ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติใหหนวยและกําลังพล ทบ. บันทึกขอมูล
ในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) เพิ่มเติม จํานวน ๓ รายการ นอกเหนือจากการบันทึก
ประวัติยอ ตามขอ ๑
๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ให ห น วยและกํ า ลั งพล ทบ. บั น ทึ ก ข อ มู ล ในประวั ติ กํ า ลั งพลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
(ระบบ PDX) เพิ่ ม เติ ม จํ า นวน ๓ รายการ นอกเหนื อ จากการบั น ทึ ก ประวั ติ ย อ ได แ ก ความผิ ด ,
สถานภาพทางการเงิ น (หนี้ สิ น ) และการได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แต ง ตั้ งเป น นรอ. รายละเอี ย ด
ตามสิ่งที่สงมาดวย
๔.๒ ให กพ.ทบ. ดําเนินการ ดังนี้
๔.๒.๑ พิจารณาจัดการประชุมเพื่อดําเนินการในรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึก
ขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX)
๔.๒.๒ อํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลในประวัติกําลังพลอิเล็กทรอนิกส
(ระบบ PDX) ของหนวยและกําลังพล ทบ.
๔.๒.๓ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการบันทึกขอมูลฯ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย
๔.๓ ให สบ.ทบ. แจกจ า ยถึ ง หน วยระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไป เพื่ อ ให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการของกําลังพลในการบันทึกขอมูลในประวัติ
กําลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) ใหเปนไปดวยความเรียบรอย แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
๔.๔ ให นขต.ทบ. อื่น ๆ ใหการสนับสนุนเมื่อไดรับการประสาน
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔
ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร
(มานัสชัย ศรีประจันทร)
จก.กพ.ทบ.

กรอบระยะเวลาการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในประวัติกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX)
ผู้รับผิดชอบ
ทบ. (โดย กพ.ทบ.)
หน่วยตามสายการ
บังคับบัญชา
หน่วยต้นสังกัด
ตามอำนาจการลง
ทัณฑ์
กง.ทบ.
ร่วมกับ กพ.ทบ.
หน่วยต้นสังกัด และ
กำลังพล
(เจ้าของประวัติ)
หน่วยต้นสังกัด
(เจ้าหน้าที่กำลังพล
ของหน่วย)
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ)

เม.ย. ๖๔
พ.ค. ๖๔
บันทึกข้อมูล การกระทำความผิดของ
นายทหารสัญญาบัตรทีส่ ำเร็จการศึกษา
จาก รร.สธ.ทบ.

มิ.ย. ๖๔
ก.ค. ๖๔
บันทึกข้อมูล การกระทำความผิดของ
นายทหารสัญญาบัตรอื่น ๆ ที่มไิ ด้สำเร็จ
การศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.

ส.ค. ๖๔
ก.ย. ๖๔
บันทึกข้อมูล การกระทำความผิดของ
นายทหารประทวน

ต.ค. ๖๔ - พ.ย. ๖๔

บันทึกข้อมูลสถานภาพทางการเงิน (หนีห้ ักผ่านบิลเงินเดือน/ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น)
ของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ., นายทหารสัญญาบัตรอื่น ๆ ที่มไิ ด้สำเร็จการศึกษา
จาก รร.สธ.ทบ. และนายทหารประทวน
บันทึกข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
บันทึกข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
บันทึกข้อมูลสถานภาพทางการเงิน
(หนี้อื่น ๆ) ของนายทหารสัญญาบัตรที่
(หนี้อื่น ๆ) ของนายทหารสัญญาบัตรอื่น ๆ
(หนี้อื่น ๆ) ของนายทหารประทวน
สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.
ที่มิได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.
บันทึกข้อมูลการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ บันทึกข้อมูลการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
แต่งตั้งเป็น นรอ. ของนายทหารสัญญา แต่งตั้งเป็น นรอ. ของนายทหารสัญญาบัตร
บัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ. อื่น ๆ ที่มิได้สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการกระทำ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการกระทำ
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการ
ความผิด, สถานภาพทางการเงิน (หนี้สิน) ความผิด, สถานภาพทางการเงิน (หนี้สิน) กระทำความผิด, สถานภาพทาง
และการได้รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่งตั้ง
และการได้รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่งตั้ง การเงิน (หนี้สิน) ของนายทหาร
เป็น นรอ. ของนายทหารสัญญาบัตรทีส่ ำเร็จ เป็น นรอ. ของนายทหารสัญญาบัตรที่มไิ ด้
ประทวน
การศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.
สำเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.ทบ.

หมายเหตุ
๑. การบันทึกข้อมูลการกระทำความผิด ลงในระบบ PDX ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยที่มีอำนาจในการลงทัณฑ์ จะดำเนินการบันทึกเมื่อผลการสอบสวน
เป็นที่ยตุ ิ และผู้มีอำนาจได้สั่งลงทัณฑ์ หรือเป็นที่ชัดเจนแล้ว
๒. การบันทึกหนี้อื่น ๆ ลงในระบบ PDX เป็นการดำเนินการร่วมกันของหน่วยต้นสังกัด และกำลังพลเจ้าของประวัติ หนี้อื่น ๆ หมายถึงหนี้สินที่มิได้
ระบุในบิลเงินเดือน/ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ที่ออกโดยการเงินของหน่วยต้นสังกัด ทั้งนี้ หน่วยควรกำหนดมาตรการเพื่อให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ

-๒๓. การบันทึกข้อมูลความผิด(ตามอำนาจการลงทัณฑ์) และการได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็น นรอ. (หน่วยต้นสังกัด) ให้บันทึกข้อมูลย้อนหลัง
ทุกรายการให้ครอบคลุมที่สุด สำหรับสถานภาพทางการเงิน/หนี้อื่น ๆ (หน่วยต้นสังกัด และกำลังพลเจ้าของประวัติ) ให้บันทึกข้อมูล ณ ปัจจุบัน โดยเมื่อหนี้สินบางรายการ
หมดไป ให้หน่วยต้นสังกัดนำข้อมูลออกจากระบบ
๔. หลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบระยะเวลาข้างต้นแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย/ update อยู่เสมอ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลความผิด (ตามอำนาจการลงทัณฑ์), สถานภาพทางการเงิน/หนี้อื่น ๆ (หน่วยต้นสังกัด และกำลังพลเจ้าของประวัติ) และการได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็น นรอ. (หน่วยต้นสังกัด) ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล/update ภายใน ๗ วันหลังมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูล
๔.๒ ข้อมูลสถานภาพทางการเงิน/หนี้สินในระบบ (กง.ทบ.) ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล/update ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน
๕. กรณีที่ไม่มีข้อมูลความผิด, การได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็น นรอ. และหนี้อื่น ๆ ให้ลงในระบบ PDX ว่า “ไม่มี” เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วย
มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแล้ว
๖. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พ.อ. เฉลิมพล ปรีชา นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทบ. โทร.ทบ. ๙๘๐๐๙

ตรวจถูกต้อง
พ.อ. เฉลิมพล ปรีชา
(เฉลิมพล ปรีชา)
นายทหารปฏิบตั ิการประจำ กพ.ทบ.
๗ เม.ย. ๖๔

การบันทึกขอมูลในประวัตกิ ำลังพลอิเล็กทรอนิกส (ระบบ PDX) เพิ่มเติมจำนวน 3 รายการ ไดแก
ความผิด, สถานภาพทางการเงินและการไดรับพระมหากรุณาธิคณ
ุ แตงตั้งเปน นรอ.
ตัวอยาง การบันทึกขอมูลสถานภาพการเงิน (หนีอ้ ื่น ๆ ที่มิไดหักผานบิลเงินเดือน/ใบรับรองการจาย
เงินเดือนและเงินอื่น)

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการกระทำความผิด

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการไดรับพระมหากรุณาธิคุณแตงตั้งเปน นรอ.

