
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 

การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม และลูกจ้างประจ า 
รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการออกบัตรประจ าตัว 

ข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๒ 
แก้ไขคร้ังที่.......๑....... 

วันที่บังคับใช้.................... 
 

              
เอกสารฉบับนี้เป็นของ กองก าลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
 



กองก าลังพล ฐานทัพเรือสัตหีบ 
คู่มือปฏิบัติงานการขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม และลูกจ้างประจ า 

รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการออกบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ ๒ 
แก้ไขคร้ังที่.......๑....... 

วันที่บังคับใช้................................ 
สถานะเอกสาร ควบคุม 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม และลูกจ้างประจ า 

รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินการออกบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม  
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๓ 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นแนวทางให้ข้าราชการและหน่วยต้นสังกัดได้ทราบถึงการขอมีบัตรประจ าตัว และขั้นตอนการด าเนินการ
ออกบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการในการ
ท าบัตรประจ าตัวตลอดจนปรับปรุงรูปแบบการท าบัตรให้ทันสมัยตามท่ี ทร . ก าหนดเพ่ือก้าวไปและพัฒนาให้เป็นระดับ
สากล 

 
ผู้รับผิดชอบ พันจ่าเอก      
                                (สัมพันธ์  วงษ์ปรีชา) 
ต าแหน่ง : เสมียนแผนกก าลังพล กองก าลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
ทบทวนโดย  นาวาเอก     
                                  (ไชยนันท์  ชูใหม่) 
ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการกองก าลังพล กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
อนุมัติโดย  พลเรือตรี      
                                  (มนัสวี  บูรณพงศ์) 
ต าแหน่ง : เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ 



๒. ขอบเขต 
 ๒.๑ ฐท.สส. (กพ.ฐท.สส.) เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการด าเนินการออกบั ตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม 
(ประทวน) และลูกจ้าง ฐท .สส. และหน่วย ทร .ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  (เว้น นย . และ กร.) ที่ออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๓ 
 ๒.๒ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการ ยื่นเรื่องค าขอมีบัตรประจ าตัวของข้าราชการประจ าการ 
(ประทวน ) และลูกจ้าง ว่ามีสิทธิในการขอมีบัตรประจ าตัวตามค าร้องหรือไม่ โดยแผนกบัตรประจ าตัว กพ .ฐท .สส .  
เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 ๒.๓ กรอบระยะเวลาการด าเนินการ เนื่องจากการออกบัตรข้าราชการกลาโหมที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ตามแบบ ๓ นั้น มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินการดังกล่าวและเพ่ือให้สามารถที่จะ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
๓. ค าก าจัดความ 
 ๓.๑ ข้าราชการ หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ข้าราชการกลาโหมพลเรือน  
ชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร พล ทหารประจ าการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
และลูกจ้างประจ า 
 ๓.๒ หลักฐานประกอบการขอมีบัตรประจ าตัว หมายถึง เอกสารที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียด  ความต้องการ 
และความจ าเป็นของผู้ที่ต้องการมีบัตรประจ าตัว ที่หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้จัดท าขึ้นเพ่ือน ามาให้หน่วยที่รับผิ ดชอบในการ  
ออกบัตรฯ เพื่อด าเนินการออกบัตรดังกล่าว  แต่ปัจจุบันนี้ข้าราชการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการขอมีบัตร
ประจ าตัวได้ในระบบงานก าลังพล ทร. (Hrmiss) ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนตัว”*** 
๔.หน้าที่รับผิดชอบ 
 ๔ .๑ ผู้ขอยื่นค าขอ มีบัตรประจ าตัวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอต่ อไปตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจ 
ออกบัตร 

๔.๒ แผนกบัตรประจ าตัว กพ .ฐท.สส. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการในการขอมีบัตรประจ าตัว  
 กรณีที ่๑. ได้เลื่อนยศทหาร ได้รับยศทหาร 
          ๒. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
          ๓. สังกัดของผู้ถือบัตรได้เปลี่ยนแปลงไป 
          ๔. บัตรประจ าตัวสูญหาย (ต้องเสียค่าบัตรใหม่ ฉบับละ ๕๐ บาท) 
๕. กระบวนการ (Work Flow) เป็นไปตามแผนผังการจัดกระบวนการ (Work Flow) ที่แนบ 
 
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามเอกสารกระบวนการ (Work Flow) ที่แนบ  
๗. มาตรฐานงาน ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานและมาตรฐานระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการ 
๘. ระบบติดตามและประเมินผล มีแบบส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
๙. เอกสารอ้างอิง 
 ๙.๑ ระเบียบ ทร .ว่าด้วยบัตรประจ าตัว พ .ศ.๒๕๔๘ แก้ไข ระเบียบ ทร .ว่าด้วยบัตรประจ าตัว (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดให้ข้าราชก ารกลาโหมประจ าการ ทหารกองประจ าการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ 
และข้าราชการกลาโหมที่รับบ าเหน็จบ านาญ ต้องมีบัตรประจ าตัวส าหรับแสดงตนในโอกาสต่างๆ 
     ๙.๑.๑ ข้าราชการกลาโหมประจ าการชั้นสัญญาบัตร ข้าราชการกลาโหมประจ าการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ ข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรที่รับบ าเหน็จบ านาญและข้าราชการกลาโหม



ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่รับบ าเหน็จบ านาญ ให้ใช้บัตรประจ าตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๑ หรือบัตร
ประจ าตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๓ 
     ๙.๑.๒ ทหารกองประจ าการให้ใช้บัตรประจ าตัวที่ไม่ไดอ้อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบ ๒  
ผู้มีอ านาจในการออกบัตรประจ าตัว 
 ๑. บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหมประจ าการชั้นสัญญาบัตร และบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหมชั้น  
สัญญาบัตรที่รับบ าเหน็จบ านาญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว หรือให้รองผู้บัญชาการทหารเรือ 
(รอง ผบ.ทร.) หรือผู้ช่วยผู้บัญชการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวแทนได้ 
 ๒. บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหมประจ าการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างในสังกัดกองทัพเรือ  
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ (ผบ.หมวดเรือ ) ผู้บังคับการกรม (ผบ.กรม ) ผู้บังคับการกองบิน (ผบ.กองบิน )  
หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรองหรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาต าแหน่งนั้นๆ เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว 
 ๓. บัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหมต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ที่ รับบ าเหน็จบ านาญให้เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ 
(จก.กพ.ทร.) เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว รองเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ (รอง จก.กพ.ทร.) หรือผู้อ านวยการกองทะเบียนพล 
กรมก าลังพลทหารเรือ (ผอ.กทพ.กพ.ทร.) จะเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวแทนเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ 
 ๔. บัตรประจ าตัวพนักงานราชการให้เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ (จก.กพ.ทร.)เป็นผู้ออกบัตรประจ าตัว 
 ๕. บัตรประจ าตัวพลทหารกองประจ าการ ทหารกองประจ าการ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการเรือชชั้น ๑  
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ รอง หรือผู้ช่วยของผู้บังคับบัญชาต าแหน่ง นั้น ๆ เป็นผู้ออกบัตร
ประจ าตัว 
 
 
๒. ชื่อกระบวนการ การออกบัตรประจ าตัวกลาโหม 

ล าดับ ผังกระบวนการ      รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 
 
เอกสารทีเกี่ยวข้อง 
 
 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

ก าลังพลขอท าบัตรประจ าตัว พร้อมแนบค า 
ขอมีบัตรประจ าตัว 

ลงชื่อรับบัตรคิว 
พร้อมยื่นเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

พื้นหลัง 
สีขาว 

พื้นหลัง 
สีเหลือง 

ถ่ายรูป 



๕.     

๖.     

๗.     

๘.     

๙.     
 

 
 
 
สถิติและปัญหาข้อขัดข้องในออกบัตรประจ าตัวให้ห้วงปีที่ผ่านมีดังนี้ 
 ๑. จ านวนพัสดุที่ใช้ในการออกบัตรประจ าตัวไม่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการและลูกจ้าง เนื่องจากแต่เดิมการออก
บัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แบบ ๓ ออกให้เฉพาะข้าราชการ แต่ในปี่ที่ผ่านๆ มา กพ.ทร.ได้มีแนวทางในการออกบั ตรให้กับ
ลูกจ้างประจ าเช่นเดียวกัน ดังนั้นจ านวนผู้มาขอมีบัตรมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพัสดุที่เคยมีพอใช้ก็ไม่เพียงพอ ฉะนั้น 
กพ.ฐท.สส. ได้มีหนังสือถึง ยศ .ทร. เพ่ือเบิกพัสดุในกรณีเร่งด่วนพิเศษ และเม่ือเริ่มปีงบประมาณใหม่ทาง กพ .ฐท.สส. ก็ได้
รีบประสานกับทาง ยศ .ทร. เพ่ือขอเบิกตามวงรอบ จึงท าให้ปัจจุบันนี้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน จากสถิติด้านล่างนี้จะ
เห็นได้ว่าจ านวนผู้ที่มาขอมีบัตรประจ าตัวนั้นมากน้อยเพียงใด 
 

 
     ๒. ปรับเปลี่ยนเวลาในการออกบัตร ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ เพ่ือให้มีความรวดเร็ว
ใช้เวลาในการออกบัตรประมาณ ๒ - ๓ นาที ต่อคน 
 ในแต่ละวันเมื่อออกบัตรประจ าตัวให้กับข้าราชการ และลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาด าเนินการน ารูปเข้าระบบงาน
ก าลังพล ทร. (hrmiss) ของข้าราชการ และลูกจ้างท่ีมาท าบัตรทุกนาย 

ปี งป. จ านวน หมายเหตุ 
งป.๒๕๕๘ ๔๘๐๐*** กพ.ทร. เริ่มปรับให้ลูกจ้างท าบัตรประจ าตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

แบบ ๓ จึงท าให้พัสดุเริ่มไม่เพียงพอ 
งป.๒๕๕๙ ๕๖๐๐ จ านวนผู้ขอมีบัตรมากขึ้นแต่พัสดุมีเพียงพอ 
งป.๒๕๖๐ - เบิกพัสดุตามวงรอบเรียบร้อย 

กรอกข้อมูล 

น ารูปเข้า พร้อม 
สแกนลายมือช่ือ 

พิมพ์บัตร 

รับบัตร และเอกสารคืนกลับต้นสังกัด 



  เบิกพัสดุประเภทเครื่องช่วยการศึกษาสาย ยศ .ทร . (พัสดุในการพิมพ์บัตรประจ าตัวข้ าราชการ   
และลูกจ้าง) 
  พัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการออกบัตรประจ าตัวมีดังนี้ 
    ๑. บัตรพลาสติกส าเร็จรูปติดแถบแม่เหล็ก 
    ๒. ผ้าหมึกพิมพ์บัตรพลาสติก ๕ ช่องสี 
    ๓. ฟิล์มรองรับสี 
    ๔. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
    ๕. เครืองคอมพิวเตอร์ 
    ๖. เครื่องพิมพ์บัตร 
    ๗. เครื่องสแกน 
 การเบิกพัสดุ (ล าดับที่ ๑ - ๓) นั้น ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจัดหาจัดซื้อ และแผนกเครื่องช่วย
การศึกษา ยศ .ทร. เป็นผู้แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกบัตรประจ าตัว ในการนี้ ฐท .สส. เป็นหน่วยที่
รับผิดชอบในการออกบัตรประจ า ตัวข้าราชการ (ประทวน ) ลูกจ้าง ฐท .สส. และหน่วย ทร . ในพ้ืนที่สัตหีบและใกล้เคียง  
(เว้น นย . และ กร.) ส าหรับพัสดนั้นได้รับการจัดสรรมาให้ได้ในจ านวนจ ากัดซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อก าลังพลที่เข้ามาใช้
บริการ (ดูเอกสารประกอบ ๑.) ทางผู้บังคับบัญชาของกองก าลังพล ฐท .สส. ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในอนาคต
ภายภาคหน้า จึงให้ความส าคัญเก่ียวกับพัสดุที่ใช้ในการออกบัตร และได้ท าหนังสือ ด่วน (ดูเอกสารประกอบ ๒.) ถึง ยศ.ทร. 
เพ่ือให้จัดหาพัสดุดังกล่าวให้เพียงพอต่อความต้องการของก าลังพล ทร.   

 ***งานอ่ืน ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


