
 

 

 

  

 

 

คูมือการปฏิบัตงิาน 

(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 

เรื่อง 

การตรวจสอบความถูกตอง 

ของหนังสือกอนนำเรียนผูบังคับบญัชา 

จัดทำโดย 

จ.ส.อ. ไพฑรูย  เลศิกิตติกุลโยธิน 

      

จัดทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองของหนงัสือกอนนำเรียนผูบังคับบัญชา 
 

1. เจาของเรื่องสงหนังสือท่ีจะนำเรียนผูบังคับบัญชา ใหดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

2. จัดลำดับความเรงดวนของหนังสือที่สงมาตรวจ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
3. ดำเนินการตรวจความถูกตองของหนังสือ โดยการตรวจทานการสะกดคำ การเวนวรรค ระยะหาง

ระหวางบรรทัด การตัดขอความ/คำเชื่อมทายประโยค การขึ้นบรรทัดใหม เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบของ
หนังสือราชการแตละประเภท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยเรื่องที่สงมาใหตรวจมีดังน้ี  

3.1 ขออนุมัติและออกคำสั่ งใหกำลั งพลพนหนาท่ี  (รวมถึงพนหนาที่ล วงหนากอนเกษียณฯ)            
และปฏิบัติหนาท่ี  

3.1.1 กอ.รมน. (สวนกลาง)  
3.1.2 ศปป.1, 2, 3, 4 และ 5 กอ.รมน. 
3.1.3 กอ.รมน.ภาค 1, 2, 3, 4 และ 4 สน. 
3.1.4 การออกคำสั่งพนหนาท่ี/ปฏิบัติหนาที่ โครงสรางเดิม 

 3.2 ขอรับการสนับสนุนกำลังพลปฏิบัติหนาที่ สป., ทท., ทบ., ทอ., ทร. และ ตร. 
 3.3 การเสนอรายชื่อปรับยายนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล  
 3.4 การเสนอรายชื่อปรับยายนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พ.อ.(พ.) - พ.ต. 
 3.5 การเสนอรายชื่อปรับยายนายทหารประทวน อัตรา จ.ส.อ.(พ.) และ ส.อ. 
 3.6 การพิจารณาคดัเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรประจำป 
 3.7 ขออนุมัติบรรจุกำลังพลชวยราชการในตำแหนงผูบริหาร 
 3.8 การตอสัญญาลูกจางชั่วคราว กอ.รมน. 
 3.9 ขออนุมัติยกเลิกคำสั่ง กอ.รมน. และออกคำสั่งใหกำลังพลปฏิบัติหนาที่ ตาม อฉก.ฉบับใหม 
 3.10 ขออนุมัติการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือรับโอนขาราชการพลเรือน สังกัด กอ.รมน. 
 3.11 ขออนุมัติออกคำสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนประจำ 
กอ.รมน. 
 3.12 การโอนขาราชการ 
 3.13 ขออนุมัติและออกคำสั่งใหขาราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ซึ่งมีผลการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ไมต่ำกวามาตรฐานที่กำหนดรับราชการ 
 3.14 ขาราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ลาออกจากราชการ 
 3.15 ขออนุมัติและออกคำสั่งมอบหมายใหขาราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ไปปฏิบัติราชการ 
 3.16 ขออนุมัติออกคำสั่งรับโอนขาราชการ 
 3.17 พิจารณาความเหมาะสมในความตองการงบประมาณ 
 



- 2 - 
 
 3.18 ขอสงเงินคืนงบประมาณรายการอานคาตอบแทนการอานผลงานวิชาการ และรายการคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนประจำ กอ.รมน. ประจำป 2563 
 3.19 การรวมพิจารณาแบบประเมนิคางานตำแหนงประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ กอ.รมน. 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ หากไมเปนไปตามรปูแบบ จะดำเนินการสงคืนใหเจาของเรื่องเพื่อแกไข 
 

4. เมื่อหนังสือราชการถูกตองตรงตามรูปแบบแลว จะดำเนินการติดดัชนีใหถูกตอง ครบถวน ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย และนำมาบันทึกลงรายละเอียดในสมุดบันทึกการทำงาน เพ่ือใชในการติดตามหนังสือ ดังนี้   

4.1 ชื่อเจาของเรื่อง 
4.2 ชื่อเรื่องของหนังสือ  
4.3 ตำแหนงผูบังคับบัญชาที่นำเรียนถึง 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ หากไมเปนไปตามรูปแบบ จะดำเนินการสงคนืใหเจาของเรื่องเพ่ือแกไข 
 

5. นำหนังสือท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองเบ้ืองตน ตามขอ 3 แลว เสนอให รอง ผอ.จก.สบค.กอ.รมน.  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของหนังสืออีกครั้ง  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ    
 1. หากหนังสือมีการแกไขจาก รอง ผอ.จก.สบค.ฯ จะดำเนินการสงคืนเจาของเรื่อง เพื่อแกไขตอไป 
     2. หากหนังสือผานการตรวจสอบแลว รอง ผอ.จก.สบค.ฯ จะลงนามกำกับไวทายหนังสือ 
    3. หาก รอง ผอ.จก.สบค.ฯ ติดราชการ  สามารถเสนอหนังสือให ผอ.จก.สบค.ฯ ไดทันที 
 

6. นำหนังสือที่ผานการตรวจสอบความถูกตองจาก รอง ผอ.จก.สบค.ฯ แลว นำเรียน ผอ.จก.สบค.ฯ 
เพ่ือลงนามในหนังสือตอไป 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  หากหนังสือมีการแกไขจาก ผอ.จก.สบค.ฯ จะดำเนินการสงคืนเจาของเรื่อง 
เพื่อแกไขตอไป 
 

7. เม่ือ ผอ.จก.สบค.ฯ ไดลงนามในหนังสือแลว ใหตรวจสอบการลงนามอีกครั้ง วาครบถวน เรียบรอย
หรือไม 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

8. เสนอหนังสือนำเรียนให สง.ผูบังคบับัญชา เพื่อดำเนินการตอไป 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของหนังสือกอนนำเรียนผูบังคับบัญชา     

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

1 เจาของเรื่องสงหนังสือที่จะนำเรียนผูบังคับบัญชา ใหดำเนนิการ
ตรวจสอบความถูกตอง 

5 นาที   

2 จัดลำดับความเรงดวนของหนังสือที่สงมาตรวจ 2 นาที   

3 ดำเนินการตรวจความถูกตองของหนังสือ 1 ชั่วโมง   

4 เม่ือหนังสือราชการถูกตองตรงตามรูปแบบแลว จะดำเนินการติด
ดัชนีใหถูกตอง ครบถวน ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

10 นาที   

5 นำหนังสือที่ผานการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตน ตามขอ 3 แลว 
เสนอให รอง ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสืออีกครั้ง 

2 นาที   

6 นำหนังสือท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองจาก รอง ผอ.จก.สบค.ฯ 
แลว นำเรียน ผอ.จก.สบค.ฯ เพ่ือลงนามในหนังสือตอไป 

2 นาที   

7 เม่ือ ผอ.จก.สบค.ฯ ไดลงนามในหนังสือแลว ใหตรวจสอบการลงนาม
อีกครั้ง วาครบถวน เรียบรอยหรือไม 

5 นาที   

8 เสนอหนังสือนำเรียนให สง.ผูบังคับบัญชา เพ่ือดำเนินการตอไป 5 นาที   

 
 
 
   
    
  

เรียบเรยีงโดย   จ.ส.อ. ไพฑูรย เลิศกิตติกุลโยธิน 

                          เจาพนักงานธุรการ  
                   ฝายสรรหา จกพ.สบค.กอ.รมน. 
                                 ก.ย. 63 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

สนง.ผอ.รมน. 83331 
 

 


