1

กรมสรรพาวุธทหารบก
หน่วย : กองบริการ กรมสรรพาวุธ

ฉบับที่

แก้ไขครัง้ ที่
แก้ไขวันที่

แผนก : บริการ กองบริการ
หมายเลขควบคุมเอกสาร :
คู่มอื การปฏิบตั งิ าน เรื่อง การออกคาสั่ง
เดินทาง

วันทีจ่ ัดทา : ๙ ส.ค.๖๑
วันทีเ่ ริม่ ใช้ : ผู้อนุมตั ิ
พล.ต.
ผู้บริหาร
(ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์)
สูงสุดด้านการ
รอง จก.สพ.ทบ.
จัดการความรู้
(CKO)

1. วัตถุประสงค์
1.1 สร้างความเชื่อถือในการเดินทางของผู้ปฏิบัติราชการมีหนังสือรับรองการเดินทาง โดยมี จก.สพ.ทบ.
เป็นผู้สั่งการ
1.2 มุ่งเน้นคุณภาพและความถูกต้องของการออกคาสั่งเดินทาง และการใช้งบประมาณตามที่หน่วยอนุมัติ
1.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการ ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติราชการชั่วคราวตามสิทธิของกาลังพล
1.4 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย
2. ขอบเขต
การปฏิบัติงานด้านการออกคาสั่งเดินทาง เพื่อ ให้การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้ง สานักงานซึ่ง
ปฏิบัติราชการปกติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
3. คาจากัดความ
คาสั่งเดินทาง หมายถึง คาสั่งของผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย เป็นลายลักษณ์อักษร
อันกาหนดถึงรายละเอียดต่างๆ ในการเดินทางและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย
ตามระเบียบนี้
ผู้เดินทาง หมายถึง ข้าราชการสังกัดกองทัพบกหรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว หรือไปประจาต่างสานักงาน หรือเดินทางกลับ
ภูมิลาเนาเดิม
4. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทาหน้าที่ด้านการออกคาสั่งเดินทาง เพื่อให้การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานซึ่ง ปฏิบัติ
ราชการปกติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
5. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
5.1 ตรวจสอบ เอกสาร หรือหนัง สือขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางปฏิบัติราชการชั่วคราว รวมถึง
รายละเอียดการเดินทางของผู้เดินทางและอนุมัติการใช้ง บประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยการ
ออกคาสั่งเดินทาง ควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถออกเป็นคาสั่งเดินทางได้
5.1.1 ที่คาสั่ง วันที่สั่งการของผู้บังคับบัญชา และภารกิจ
5.1.2 หมายเลขบัญชีหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
5.1.3 รายชื่อ ผู้เดินทาง ยศ, ชื่อ-นามสกุล, ตาแหน่ง, สังกัด
5.1.4 ผู้อานวยการเดินทาง
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5.1.5 วันเวลาเดินทาง
5.1.6 วันเวลาเดินทางกลับ (ถ้ามี)
5.1.7 ตาบลต้นทาง
5.1.8 ตาบลปลายทาง
5.1.9 ประเภทการขนส่ง
5.1.10 สิ่งของ หรือยุทโธปกรณ์ในการฝึก อื่นๆ
5.1.11 ประเภทของงบประมาณ และรหัสงบประมาณ
6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)
นขต.สพ.ทบ.
กกพ.สพ.ทบ.,กสล.สพ.ทบ.,กปช.สพ.ทบ.,กวก.สพ.ทบ.,กผช.สพ.ทบ.,กคย.สพ.ทบ.,
กคสป.สพ.ทบ.,ผธก.สพ.ทบ.,กยข.สพ.ทบ.,กจห.สพ.ทบ.,กกง.สพ.ทบ.,ทลร.สพ.ทบ.,
กทท.สพ.ทบ.,กบร.สพ.ทบ.,กรซย.สพ.ทบ.,กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.,ศซส.สพ.ทบ.,รร.สพ.สพ.ทบ.
พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง, ฯลฯ
เสนอขออนุติมัติให้ข้าราชการเดินทางปฏิบัติราชการชั่วคราวผ่านตามสายงาน
มายัง ผบร.กบร.สพ.ทบ.
กบร.สพ.ทบ.(ผบร.กบร.สพ.ทบ.)
- ตรวจสอบเอกสารหรือหนังสืออนุมัติการเดินทาง ที่ผ่านมาตามสายงาน
- ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเดินทางของผู้เดินทาง เช่น ยศ,ชื่อ -นามสกุล,ตาแหน่ง,สังกัด
- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้อานวยการเดินทาง
- วัน,เวลาเดินทางไป,เดินทางกลับ,ตาบลต้นทาง,ตาบลปลายทาง,ประเภทการขนส่ง และงบประมาณ
- เมื่อข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เริ่มดาเนินการออกคาสั่งเดินทางเพื่อเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา
ลงนามตามสายงานต่อไป
- เมื่อ จก.สพ.ทบ. หรือ รอง จก.สพ.ทบ. (๑),(๒) ลงนามเรียบร้อยแล้ว หนังสือดังกล่าวจะกลับมายัง
ผบร.กบร.สพ.ทบ. เพื่อออกที่คาสั่งเดินทางฯ และสาเนาคาสั่งเดินทางฯ ให้กับ ผู้ปฏิบัติราชการต่อไป
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7. ความเสีย่ ง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
ความเสีย่ ง/ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
-ข้อมูลรายละเอียดของผู้เดินทางไม่ครบถ้วน
- ตรวจสอบและประสานขอข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยขอรับ
-งานด้านเอกสารเรื่องการขออนุมัติเดินทางฯ
การสนับสนุนโดยตรง
ขอหน่วยขอรับการสนับสนุนล่าช้า
- ติดตามและประสาน โดยใช้การสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อ
ความรวดเร็วในการจัดทาเอกสาร

8. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวชีว้ ดั
ค่าเป้าหมาย
ระบบติดตาม
-ออกคาสั่งเดินทางฯ ถูกต้อง
-ผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการ และ -ติดตามการดาเนินการด้านเอกสาร
ครบถ้วน ดาเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยขอรับการสนับสนุนขออนุมัติ ความถูกต้อง
ภายในกาหนดการเดินทาง
เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว -สาเนาให้กับผู้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวทันตามกาหนด

9. ระเบียบ/คาสัง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง/เอกสารอ้างอิง 9.1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2537
10. หน่วยที่เกีย่ วข้อง
กกพ,สพ.ทบ.,กสล.สพ.ทบ.,กยข.สพ.ทบ.,กวก.สพ.ทบ.,กผช.สพ.ทบ.,กปช.สพ.ทบ.,กคย.สพ.ทบ.,
กจห.สพ.ทบ.,กคสป.สพ.ทบ.,กกง.สพ.ทบ.,ผธก.สพ.ทบ.,กบร.สพ.ทบ.,กทท.สพ.ทบ.,ทลร.สพ.ทบ.,
รร.สพ.สพ.ทบ.,พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง,กรซย.สพ.ทบ.,กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.,ศซส.สพ.ทบ. ฯลฯ
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11. ผู้จดั ทา
จ.ส.อ.พิสิฐ สิทธิสร, จ.ส.อ.คเณศ เทียมมาก สังกัด ผบร.กบร.สพ.ทบ. โทร 94753
12. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ –
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
13. ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน
ตาแหน่ง
ลงนาม
ท่านที่ 1
นายทหารการกี ฬ าฯ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผบ.ร้ อ ย.บร. ร.ท. อภิชาติ ตันดารงค์
กบร.สพ.ทบ.
ท่านที่ 2
หน.ผบร.กบร.สพ.ทบ.
พ.ท. ขจร บารุงเจริญ
ท่านที่ 3
รอง หก.กบร.สพ.ทบ.
พ.ท. ภัทรพล เฉยเจริญ
ท่านที่ 4
หก.กบร.สพ.ทบ.
พ.อ. ไพศาล เพ็ชรฤๅชา
14. ภาคผนวก 15. บันทึกการจัดทาและปรับปรุงแก้ไข
วดป.
รายละเอียด
9 ส.ค.61 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกคาสั่งเดินทาง

