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บทคัดย่อ 

ระบบการบริหารงานด้านก าลงัพลกองทัพอากาศ ท าการบันทึกประวติัของขา้ราชการตั้งแต่เร่ิมรับ

ราชการจนเกษียณอายรุาชการ ลงในสมุดประวติัรับราชการ  ในระบบงานเดิมยงัขาดการออกแบบและวิเคราะห์

กระบวนงานจดัการเอกสารการบนัทึกประวติัขา้ราชการอยา่งเป็นระบบ ในบทความน้ีจึงน าเสนอการวิเคราะห์

และออกแบบระบบการบ ริหารงานด้านก าลังพลกองทัพอากาศ  ด้วยวิธีการ BPM (Business Process 

Management)  แสดงการออกแบบกระบวนงาน (Business Process) ต่างๆ ในระบบการบริหารงานดา้นก าลงัพล

กองทพัอากาศ เพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพรวมกระแสงาน ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบทั้งหมด จะช่วยท าใหร้ะบบ

การบริหารงานด้านก าลงัพลกองทัพอากาศ มีกระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีและ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดูแลบริหารจดัการระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

ค าส าคญั: สมุดประวติัรับราชการสงักดักองทพัอากาศ,  การจดัการกระบวนการทางธุรกิจ, กระแสงาน , 

 กระบวนการธุรกิจ 

 

ABSTRACT 

 The Royal Thai Air Force has to record all of service history for every government officials from the 

beginning of service until retirement. The service history management process was not systematic and never 

have been analysed. That made past work inefficient and wasteful of resources. In this article, we present an 
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analysis and design of the service history management process model. By using Business Process Model and 

Notation (BPMN), they will represent the business processes and illustrate the workflow of all those involved in 

the system. This will help to improve The Royal Thai Air Force service history management system. The 

process is standardized and useful to staff and supervisors in the process to be more effective. 

 

KEYWORDS: Official history, BPM, Workflow, Business Process 

 

1. บทน า 

 กองขอ้มูลก าลงัพล ส านกัปกครองและพฒันาก าลงัพล กรมก าลงัพลทหารอากาศ โดยแผนกสารสนเทศ 

มีหนา้ท่ี วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากบัการ และด าเนินการเก่ียวกบั ประวติัรับราชการก าลงัพล

ประจ าการสงักดักองทพัอากาศ การจดัท ารายงานประวติัรับราชการ และตรวจสอบสถานภาพของก าลงัพล รวมทั้ง

การพฒันาโปรแกรมเพื่อน าขอ้มูลลงในระบบ ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ

ด้านก าลังพล  ทั้ งน้ีประวติัรับราชการเป็นเอกสารหลักฐานทางราชการท่ีใช้บันทึกประวติัรับราชการสังกัด

กองทพัอากาศ นบัวา่มีความส าคญัต่อการบริหารงานดา้นสถานภาพก าลงัพล (กรมก าลงัพลทหารอากาศ, 2560) 

 การบัน ทึกข้อมูลข้าราชการจะท าการบัน ทึก ตั้ งแต่ เร่ิม รับราชการจน เกษี ยณอายุราชการ  

ลงในสมุดประวติัรับราชการ โดยท าการบนัทึกสมุดประวติัรับราชการของขา้ราชการกองทพัอากาศ จ านวน 2 เล่ม 

ประกอบดว้ย 1) สมุดประวติัรับราชการท่ีหน่วยตน้สังกดั  2) สมุดประวติัรับราชการท่ีกรมก าลงัทหารอากาศ   

เม่ือขา้ราชการมีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้มูลของขา้ราชการ ก าลงัพลหน่วยตน้สังกัดตอ้งแกไ้ขในสมุดประวติัรับ

ราชการก่อนแลว้ส่งขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขใหก้รมก าลงัพลทหารอากาศเพ่ือแกไ้ขในสมุดประวติัรับราชให้ตรงกนั  

จากระบบงานท่ีกล่าวมาท าให้เกิดปัญหาหลายๆ ดา้น อาทิเช่น 1) การตรวจสอบประวติัขา้ราชการยงัมีขอ้มูลไม่

ถูกตอ้งตรงกนัจึงเป็นเหตุให้การด าเนินการดา้นประวติัรับราชการของขา้ราชการเกิดความคลาดเคล่ือน   2) การ

จดัการกระบวนงานต่างๆ ในระบบการบริหารงานดา้นก าลงัพลกองทพัอากาศยงัขาดรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และ 3) 

ไม่สามารถตรวจสอบกระบวนงานไดว้า่ใครเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนงานนั้นๆ  

 จากปัญหาดงักล่าวทางผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพการควบคุมเอกสาร โดยใช้หลกัการจดัการ

กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management : BPM) ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนงานระบบการ

บริหารงานดา้นก าลงัพลกองทพัอากาศ  ดว้ยวธีิการ BPM   

 

2. วตัถุประสงค์ 

  เพื่อวเิคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานดา้นก าลงักองทพัอากาศ โดยใชห้ลกัการจดัการกระบวนการ

ทางธุรกิจ (Business Process Management) 
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3. แนวคิด ทฤษฎ ีและระบบงานทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 กระบวนการทางธุรกจิ (Business Process)  

  กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)  คือ กิจกรรมหรืองานทางธุรกิจ โดยกิจกรรมจะต้อง

ตอบสนองวตัถุประสงค์ของธุรกิจหรือนโยบาย  เช่น การซ้ือ การขาย การขนส่งสินคา้ เป็นตน้โดยปกติแลว้การจัด

โครงสร้างองคก์รจะก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความสมัพนัธ์ระหวา่งขั้นตอนหรือกิจกรรมไวอ้ยูแ่ลว้กระบวนการ

ท างานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

1. Management processes เป็นกระบวนการท างานในการก ากบัดูแลการท างานของระบบ โดยจะ

รวม Corporate Governance และ Strategic Management เอาไว ้ 

2. Operational processes เป็ น กระบ วน ก ารท าง าน ท่ี ป ระกอบ ข้ึ น เป็ น ธุ ร กิ จห ลัก  เช่ น  

การจดัซ้ือ การผลิต การโฆษณา การตลาดและงานขาย  

 3. Supporting processes เป็นกระบวนการท างานท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ เช่น 

Accounting, Recruitment, Call center, Technical support (พงษพ์นัธ์ มานุพีรพนัธ์, ม.ป.ป.) 

3.2 ทฤษฎ ีBusiness Process Management (BPM)  

  BPM คือ หลกัการของการพฒันา การด าเนินงาน การวดัประสิทธิภาพ และจ าลองกระบวนการทาง

ธุรกิจ (Business Processes) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง end-to-end ตั้งแต่ตน้

กระบวนการถึงส้ินสุดกระบวนการ (ธนเดช เพ่ิมพูน, 2558) รวมถึงวิธีการของการพฒันากระบวนการ และ

เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับพฒันากระบวนการ เช่น การเก็บขอ้มูลของกระบวนการท างาน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์กระบวนการ  (BPA-business process analysis) การสร้าง

แบบจ าลอง และการวเิคราะห์ การน าหลกัการ BPM จะเนน้ส่วนท่ีเป็นการปรับเปล่ียนการปฏิบติัการตามแบบงาน

แบบเดิมมาเป็นแบบกระบวนการ ส าหรับ BPM ท่ีจะศึกษาต่อไปจะเน้นกระแสงานทั้งหน่วยงาน การวิเคราะห์

กระบวนการทางธุรกิจ ใชเ้คร่ืองมือช่วยในการออกแบบท่ีเรียกวา่ Business Process Model and Notation (BPMN)  

มาออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ  ในการออกแบบกระบวนการน้ีจะตอ้งมีการจดัท า  As Is Process และ To Be 

Process  

 As Is Process หรือ การออกแบบกระบวนการ คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมข้ึน (ศึกษาการท างาน/

สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย/ดูจากเอกสารการท างานของระบบ) พร้อมทั้ งก าหนดรายละเอียดแบบจ าลอง

กระบวนการ และก าหนดรายละเอียดแบบจ าลองข้อมูล  เพื่อกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมีการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไดอ้ย่างเหมาะสมท าให้องค์กรมีศกัยภาพในการแข่งขนั  และง่ายต่อการควบคุม  แนวทางการ

ออกแบบกระบวนการ จะพิจารณาขอ้ก าหนดท่ีตอ้งการ ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ก าหนดวิธีการในการ

ควบคุมสามารถตรวจสอบทั้งกระบวนการ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการจดัท าเป็นเอกสารมาตรฐาน  

To Be Process หรือ การปรับปรุงมาตรฐานในการท างาน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าระบบงาน

และแบบจ าลองของระบบใหม่ (TO BE process และ Data Model) ซ่ึงจะใกลเ้คียงกบัระบบและแบบจ าลองขอ้มูล

ระบบเดิม (AS IS process และ Data Model) และท าการแกไ้ขกระบวนการของระบบเก่าให้เป็นระบบใหม่  ตอ้งมี

จุดเร่ิมตอ้งของการปรับปรุง เช่น การอบรมพนักงาน รวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้ ซ่ึงแสดงถึงการวางแผนการ
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ท างานท่ีดี แนวทางในการจดัท ามาตรฐานการท างานจะเนน้ประเด็นส าคญัใหช้ดัเจนและไม่มากเกินไปง่ายต่อการ

ท าความเขา้ใจและน ามาปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐาน (สุทธิ สินทอง, 2557) 

  ข้อดีของ BPM คือ มีสัญลักษณ์ ท่ี ถูกก าหนดไว้เป็นมาตรฐานสามารถเข้าใจได้ตรงกัน, สร้าง

ประสิทธิภาพการท างาน, ไดป้ระโยชน์จากการจดัการกระแสงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ , บริหารกระบวนการทาง

ธุรกิจท่ีซบัซอ้น,  ลดกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกนั, เพ่ิมคุณภาพ และลดการผิดพลาดของ

กระบวนการ  

3.2.1 ทฤษฎ ีBusiness Process Model and Notation (BPMN)  

 BPMN  พั ฒ น า ข้ึ น โ ด ย  Business Process Management Initiative :  BPMI แ ล ะ  Object 

Management Group : OMG ไดร่้วมมือกนัพฒันามาตรฐานการสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างาน ท่ีมีรูปแบบ

ใกล้เคียงกับ  workflow  ปัจจุบันใช้ BPMN V 2.0  กระบวนการท างาน BPMN พัฒนาข้ึนเพ่ือการจัดการ

กระบวนการของงาน ดว้ยวธีิการอิเลก็ทรอนิกส์โดยเร่ิมตน้จากการเขียนแผนภาพ แลว้แปลงเป็นภาษาท่ีท างานได้

ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  (Object Management Group, 2011) การพฒันา BPMN ให้ความส าคญักบัคนทั่วไปซ่ึง

ไม่ใช่นกัไอที แต่เป็นผูท้  างานและรู้จกังานขององคก์ร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   สามารถท่ีจะเขา้ใจแผนภาพไดแ้ละเขียน

แผนภาพได  ้ ในการเขียนแผนภาพ (Business Process Diagram: BPD)  กระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือ

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยมาตรฐานของ BPMN อย่างน้อยก็ใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน ท าคู่มือ

ควบคุมงาน คู่มือปฏิบติังาน (ฉัตรชยั บุญญะฐี, 2013) เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีปฏิบติัอยา่งดี และ/หรือ 

ตอ้งการปรับปรุงขั้นตอน วิธีการในกระบวนการท างานเพื่อตอ้งการประสิทธิผล เพียงแต่เขียนทุกส่ิงทุกอย่าง

ตามท่ีเป็นอยูจ่ริง หรือท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนเป็นแผนภาพตามมาตรฐาน BPMN  หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีถูกตอ้งเป็น

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด โดยใช้มาตรฐานภาพสัญลกัษณ์ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจเพ่ือให้เราเขา้ใจได้ง่ายข้ึน โดย

ปัจจุบัน BPMN ท่ีใชง้านอย่างแพร่หลายคือ เวอร์ชัน่ 2.0 ขอบเขตของ BPMN 2.0 สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง

และทรัพยากรองค์กร การแตกกระบวนการงานต่างๆ การไหลเวียนของขอ้มูลและสารสนเทศ BPMN 2.0 เป็น

โมเดลระดบัสูงท่ีช่วยท าให้ผูบ้ริหาร ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายสนับสนุน เขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจและมีส่วน

ร่วมกนัได ้

3.2.2 สัญลกัษณ์พืน้ฐานทีใ่ช้ใน BPMN 

สัญลักษณ์พ้ืนฐานท่ีใช้ใน BPMN ท่ีใช้ในการออกแบบระบบการบริหารงานด้านก าลังพล

กองทพัอากาศ ตามตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 สญัลกัษณ์ BPMN (ฉตัรชยั บุญญะฐี, 2556) 

สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

 

 

 

Lane คือ การแบ่งออกเป็นแต่ละหน่วยงานหรือหมายถึงผูท้  ากิจกรรม หรือกระบวนการ

นั้นๆ 

 Activities หรือ กิจกรรม  คือ กิจกรรมท่ีก าหนดให้ระบบท าถ้ากิจกรรมใหญ่มากๆ เรา

สามารถสร้างใหเ้ป็นกิจกรรมยอ่ยๆ ไดล้งไปอีก 

 

 

Events หรือ เหตุการณ์  คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือมีเหตุการณ์แลว้จะ trigger ให้เกิด

อะไรตามมาได ้ 

 

 Gateways หรือ ตวัควบคุม  คือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีกากบัจุดเช่ือมโยงของ Flow (เส้นลูกศร) 

หลายๆเสน้  

 Sequence Flow หรือ ล าดบัการไหล  คือ เส้นทางท่ีก าหนดทิศของ Flow ของงานต่อไปท่ี

ตอ้งท า (ทิศทางตามลาดบัถดัไป) คลา้ย Control Flow 

 

 

Message Flow หรือ ขอ้มูลการไหล  คือ เส้นประท่ีก าหนดทิศทางของขอ้ความท่ีส่งเขา้ไป

เป็น Input หรือส่งออกมาเป็น Output ส่วนท่ีเหลือก็คลา้ยๆ กับสัญลกัษณ์ท่ีใช้ใน UML 

Activity 

 

Data Object  เป็นรูปแบบสัญลกัษณ์ส าหรับแสดงถึงเอกสาร ขอ้มูล หรือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมนั้นเป็นไดท้ั้งขอ้มูลเขา้ หรือ ออก 

 

Data Store เป็นรูปแบบของการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลนั้นๆ มาเรียกดูหรือ

เรียกใชไ้ดก้บัส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งในกิจกรรม 

 

3.4  ทฤษฎWีorkflow  

Workflow เป็นกระบวนการจดัการระบบการท างาน  แบบมีแผนท างานแบบมีขั้นตอน โดยสามารถ

ก าหนดขั้นตอนการท างาน ติดตามการท างาน รวมถึงการอนุมติัเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละขั้นตอนการ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถตรวจสอบ กระบวนการท างานในเร่ืองของสถานะ การ

ด าเนินการและการตรวจสอบความล่าชา้ในการด าเนินการ ท่ีเกิดข้ึน สามารถน ามาปรับปรุงและเป็นตวัช้ีวดัความ

เส่ียงท่ีจะเกิดกบัผลของงาน ตั้งแต่ตน้กระบวนการไปจนจบกระบวนการ (อารีรัตน์ หน่อยธงวาด, 2555)  กระแส

งานจะเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือไดรั้บการกระตุน้จากอินพตุ หรือข่าวสาร และ เม่ือกิจกรรมแรกด าเนินการเสร็จแลว้ จะส่งต่อ
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ภาระให้กิจกรรมอ่ืนๆ ท าต่อกนัไปจนกระทัง่จบกิจกรรมในกระแสงาน หรือจนกว่าจะถึงกิจกรรมสุดทา้ยท่ีไม่

สามารถท างานต่อไปไดอี้ก  กล่าวคือ กระแสงานเนน้ท่ีการเคล่ือนท่ีของขอ้มูล และสารสนเทศจากกิจกรรมหน่ึง

ไปอีกกิจกรรมหน่ึงต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนจบงานท่ีตอ้งท า ระบบจัดการกระแสงาน (Workflow Management 

System ) เป็น Tools หรือ Engine ในการสร้างกระแสงาน ซ่ึงจะมีการก าหนดกระบวนการ การท างานร่วมกนักบั

ผูใ้ชง้านในระบบต่างๆ ท่ีท างานอยูบ่นเคร่ืองต่างๆ กนั ระบบท าหนา้ท่ีติดต่อกบังานยอ่ยต่างๆ และผูใ้ชง้าน  

3.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

พีระศักด์ิ เพียรประสิทธ์ิ, สุรางคนา ธรรมลิขิต, 2555 กล่าวว่า การจัดการกระบวนงาน  (Business 

Process Management : BPM) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้ดีข้ึนโดยการปรับเปล่ียนขั้ นตอนการท างานท่ี

ด าเนินการโดยผูดู้แลระบบ LMS Moodle ไปเป็นขั้นตอนการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทน เพื่อให้การ

ท างานเป็นไปโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขของโปรแกรมท่ีไดถู้กก าหนดข้ึนมา ท าให้สามารถเพ่ิมความรวดเร็วใน

การสร้างรายวชิาใหม่ในระบบ LMS Moodle 

 จุฑารัตน์  รุ่งเรือง, 2553 กล่าววา่ Business Process หรือ กระบวนการทางธุรกิจเป็นธุรกรรม (activity) ท่ี

ประกอบด้วยภารกิจ (task) หลายๆ อย่างท่ีตอ้งกระท าตามล าดับขั้นตอน Business Process จะให้ผลลพัธ์ตาม

ขอ้ก าหนดท่ีตั้งไวเ้ม่ือมีการประมวลผลเสร็จส้ิน 

  Sandra Sagdin, 2015 Said Business process management (hereinafter:BPM) bridges the divide 

between strategic and operational management, which causes problems in many organizations, and ensures the 

foundation for business oversight and necessary corrective action. 

 

4. วธีิการด าเนินการศึกษา 

  การวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานดา้นก าลงัพลกองทพัอากาศ โดยใช ้BPM  ไดน้ าวงจร

การพฒันาระบบสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ดงัน้ี 

 4.1 การระบุปัญหา (Problem Identification) คือ การจดัท าเอกสารดว้ยมือ ท าใหก้ารบริหารจดัการขอ้มูล

ไม่เป็นระบบ และไม่สามารถเห็นภาพขั้นตอนการท างานร่วมกนักบัผูใ้ชแ้ละผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

 4.2 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบการบริหารงานด้านก าลงัพลกองทัพอากาศ โดยท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ของการบนัทึกประวติัขา้ราชการ และสอบถามการท างานของขา้ราชการผูใ้ช้

ระบบการบนัทึกประวติัราชการโดยใช ้BPM ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแบบใหม่ท่ีทนัสมยัในการสร้างกระบวนการทาง

ธุรกิจ และแสดงให้เห็นภาพความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในระบบงาน (Stakeholder) ท าให้ทราบถึง

การท างานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบดงัน้ี  ขา้ราชการ, เจา้หนา้ท่ีก าลงัพลทหารอากาศ และ เจา้หนา้ท่ีก าลงั

พลหน่วย โดยได้น าโปรแกรม Bizagi มาเป็นเคร่ืองมือในการออกแบบระบบการบริหารงานด้านก าลังพล

กองทพัอากาศ ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 กระบวนงานการบนัทึกประวติัรับราชการ โดยใช ้BPM 

 

 อภิปรายผล 

 1.  กระบวนการจดัท าสมุดประวติัรับราชการของขา้ราชการท่ีบรรจุเขา้รับราชการตอ้งจดัท าสมุดประวติั

รับราชการ จ านวน 2 เล่ม ท่ีกรมก าลงัพลทหารอากาศ ตามกิจกรรมท่ี 1.0) จากนั้นจึงน าสมุดประวติัจดัส่งให้

หน่วยตน้สงักดั 1 เล่ม ตามกิจกรรมท่ี 9.0) กรมก าลงัพลทหารอากาศจะบนัทึกขอ้มูลในสมุดประวติัรับราชการลง

ฐานขอ้มูล ตามกิจกรรมท่ี 2.0) เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ จึงน าสมุดประวติัจดัเก็บในคลงั ตามกิจกรรมท่ี 8.0)  
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   2.  กระบวนการตรวจประวติัของขา้ราชการ ณ กรมก าลงัพลทหารอากาศนั้น กรมก าลงัพลทหาร

อากาศจะส่งขอ้มูลให้ขา้ราชการตรวจสอบในเบ้ืองตน้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  ตามกิจกรรมท่ี 

3.0) และจัดเตรียมสมุดประวติัส าหรับการตรวจสอบ ตามกิจกรรมท่ี 5.0) ซ่ึงขา้ราชการตอ้งตรวจสอบขอ้มูล

ประวติัของตนเอง ตามกิจกรรมท่ี 14.0) จากนั้นจึงน าสมุดประวติั ไปตรวจสอบแกไ้ขท่ีกรมก าลงัพลทหารอากาศ 

ตามกิจกรรมท่ี 15.0) โดยกรมก าลงัพลทหารอากาศจะน าสมุดประวติัท่ีจดัเตรียมไวจ้ากกิจกรรมท่ี 5.0) ไปให้

ขา้ราชการตรวจสอบเปรียบเทียบ ตามกิจกรรมท่ี 6.0) เม่ือขา้ราชการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ จะส่งสมุดประวติัคืน

ให้กบักรมก าลงัพลทหารอากาศ ตามกิจกรรมท่ี 16.0) ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูล กรมก าลงัพลทหารอากาศจะ

บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงในฐานขอ้มูล ตามกิจกรรมท่ี 7.0) ในกรณีท่ีไม่มีการแกไ้ขขอ้มูล หรือบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข

แลว้ กรมก าลงัพลทหารอากาศจะจดัเก็บสมุดประวติัเขา้คลงั ตามกิจกรรมท่ี 8.0)   

   3.  กระบวนการตรวจประวติัของขา้ราชการ ณ หน่วยตน้สังกดั กรมก าลงัพลทหารอากาศจะส่งขอ้มูล

ให้ขา้ราชการตรวจสอบในเบ้ืองตน้เหมือนการตรวจสอบท่ีกรมก าลงัพลในกิจกรรมท่ี 3.0) แลว้แจง้หน่วยตน้

สงักดัเพ่ือใหเ้ตรียมสมุดประวติั ตามกิจกรรมท่ี 4.0) จากนั้นจึงจดัเตรียมสมุดประวติัจากกรมก าลงัพลทหารอากาศ

และน าสมุดประวติัไปท่ีหน่วยต้นสังกัด ตามกิจกรรมท่ี 5.0) และ 6.0) โดยหน่วยต้นสังกัดจะต้องแจ้งให้

ขา้ราชการตรวจสอบขอ้มูลของตนเอง ตามกิจกรรมท่ี 11.0) ซ่ึงขา้ราชการตอ้งตรวจสอบขอ้มูลประวติัของตนเอง

ก่อน ตามกิจกรรมท่ี 14.0) แลว้มาตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลในสมุดประวติัซ่ึงหน่วยตน้สงักดัจะจดัส่งสมุดประวติัให ้

ตามกิจกรรมท่ี 12.0) และ 15.0) เม่ือตรวจสอบแกไ้ขเรียบร้อยแลว้จะจดัส่งสมุดประวติัคืนใหห้น่วยตน้สงักดั ตาม

กิจกรรมท่ี 16.0) ซ่ึงหน่วยตน้สังกดัจะจดัเก็บสมุดประวติัของตนเอง ตามกิจกรรมท่ี 13.0) และส่งสมุดประวติั 1 

เล่มให้กรมก าลงัพลทหารอากาศเพ่ือน ามาบนัทึกขอ้มูลท่ีมีการแกไ้ข และจดัเก็บสมุดประวติัเขา้คลงั ตามกิจกรรม

ท่ี 7.0) และ 8.0) เช่นเดียวกนั   

   จากแผนภาพ BPM กระบวนงานการบนัทึกประวติัรับราชการ ไดผ้า่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญวา่มี

ความถูกตอ้งครบถว้นกระบวนงานของระบบการบริหารงานดา้นก าลงัพลกองทพัอากาศ ดว้ยหลกัการ BPM 

 

5. สรุป 

 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานดา้นก าลงักองทพัอากาศ ดว้ยหลกัการ BPM  ท าให้

เห็นภาพรวมขั้นตอนการท างาน ประกอบดว้ยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจดัท าสมุดประวติั

รับราชการ  2) กระบวนการตรวจประวติัของขา้ราชการ ณ กรมก าลงัพลทหารอากาศ 3) กระบวนการตรวจประวติั

ของขา้ราชการ ณ หน่วยตน้สงักดั ใน 3 กระบวนการน้ี จะช่วยท าใหเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รและผูบ้งัคบับญัชาใน

การวิเคราะห์การท างานของแต่ละส่วน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรการใช้งานในองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

6. ข้อเสนอแนะ  

  การวเิคราะห์และออกแบบระบบการบริหารงานดา้นก าลงักองทพัอากาศ โดยใช ้BPM  สามารถน าไป

พฒันาเช่ือมต่อกบัแอพพลิเคชัน่โดยใน Bizagi Studio สามารถแปลง code โดยอตัโนมติัได ้เช่น โมบายแอพพลิเค

ชั้นและเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
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