
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

ขั้นตอนการพมิพ์ขออนุมัติและออกคำสั่ง 

ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ 
และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

จัดทำโดย 

ส.ต.หญิง ทัดพร  อินทนนัชัย 

 
 

                                                           จัดทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



ขั้นตอนการพิมพ์ขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

 
๑. เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ จก.สบค.กอ.รมน. รับหนังสือขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 

ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จาก ฝธก.สบค.กอ.รมน.    
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  

                                                                                                                              -  
                                                                                                                              -  
 
 
     ๒. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รับหนังสือดังกล่าว จากเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง จก.สบค.กอ.รมน.  
มาลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนรับหนังสือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน    
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  
                                                                                                                              -  
                                                                                                                              -  
 
 

๓. ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานหนั งสืออนุมัติตั วบุคคล (วิทยุ ราชการทหาร กรม ทพ .๑๑ ,  
๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ยศ-ชื่อ-สกุล, ตำแหน่งสังกัดปกติ, ตำแหน่งใน กอ.รมน.,Iชั้นเงินเดือน  
และห้วงปฏิบัติหน้าที่      
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ   
          กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน ประสานเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติม-  
                                                                                                                              -  
         
 

๔. พิมพ์หนั งสือขออนุมัติและออกคำสั่ งให้ กำลั งพลปฏิบัติหน้ าที่  ในหน่ วย ฉก.ทพ .๑๑ ,II๒๒ 
และ ๓๓ กอ.มน.ภาค ๔ สน. นำเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติและลงนามในคำสั่ง ประกอบด้วย 

๓.๑ หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)  
๓.๒ หนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
๓.๓ บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ          
                                                                                                                              -  
                                                                                                                              -  
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๕. จัดเรียงหนังสือขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑ , ๒๒ และI  
๓๓ กอ.มน.ภาค ๔ สน. ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อ ๓ ให้นายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงนามในร่างหนังสือขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่   
ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑,II๒๒, ๓๓ กอ.มน.ภาค ๔ สน. จากนั้นนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงานต่อไป   
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  
          นายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตรวจสอบความถูกต้อง  
        - กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง     นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงานต่อไป   
       - กรณีตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง  ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้ว 
           ส่งนายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตรวจสอบอีกครั้ง จนกว่าข้อมูลจะถูกต้องสมบูรณ์                                                              
                      
หมายเหตุ 
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      เรียบเรียงโดย  ส.ต.หญิง ทัดพร  อินทนันชัย 

  เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสรรหา จกพ.สบค.กอ.รมน. 
                         ๑๐ ก.ย. 63 



ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการการพิมพ์ขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 
ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.     

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
1 เจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ จก.สบค.กอ.รมน. ลงทะเบียนรับ

หนังสือ ขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  
ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
ที่รับมาจาก ฝธก.สบค.กอ.รมน.  

 
 
 

๑๕ นาที  

  

๒ เจ้าหน้าที ่ผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. รับหนังสือ
ดังกล่าว จากเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง จก.สบค.กอ.รมน.  
มาลงทะเบียนรับหนังสือ ในทะเบียนรับหนังสือ  
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน 

 
 
 

๕ นาที  

 

๓ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานหนังสืออนุมัติตัวบุคคล  
(วิทยุราชการทหาร กรม ทพ.๑๑, ๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน.) ยศ-ชื่อ-สกุล, ตำแหน่งสังกัดปกต,ิ  
ตำแหน่งใน กอ.รมน.,Iชั้นเงินเดือน และห้วงปฏิบัติหน้าที่    
   ๓.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐาน  
         - หากเป็นหนังสือฉบับท่ีมีกำลังพลจำนวนไม่มาก  
         - หากเป็นหนังสือฉบับท่ีมีกำลังพลจำนวนมาก  
   ๓.๒ หลังจากตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว  
         - หากเอกสารครบถ้วน ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
         - หากเอกสารไม่ครบถ้วน ประสานเจ้าหน้าที่  
         กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพ่ือขอหลักฐานเพ่ิมเติม  
          

 
     
 
             
 

๑-๒ ชั่วโมง 
๒-๓ วันทำการ 

 
 
 

๑-๑๕ วันทำการ  

  

๔ พิมพ์หนังสือขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  
ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑,II๒๒ และ ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
นำเรียนผู้บังคับบัญชาอนุมัติและลงนามในคำสั่ง 
ประกอบด้วย 
    ๔.๑ หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)  
    ๔.๒ หนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
    ๔.๓ บัญชีรายชื่อกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 
           - บัญชีรายชื่อ กรณีกำลังพลจำนวนไม่มาก 
           - บัญชีรายชื่อ กรณีกำลังพลจำนวนมาก 

 
 
 
 

๔๕ นาที - ๑ ชัว่โมง  
๑๕-๒๐ นาที  

 
๔๕ นาที - ๔ ชัว่โมง  

๒-๓ วันทำการ  

 

 
 
 
 
 

 

 

  

  



ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
๕ จัดเรียงหนังสือขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติ

หน้าที่ ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, ๒๒ และI ๓๓ กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน. ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อ ๓  
ให้นายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงนามในร่างหนังสือขออนุมัติ
และออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วย ฉก.ทพ.๑๑, 
๒๒, ๓๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.  
      - กรณนีายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามสาย
งานต่อไป   
      - กรณนีายทหารผู้รับผิดชอบงาน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่งกลับเจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไข
ข้อมูล เจ้าหน้าที่แก้ไขแล้วส่งนายทหารผู้รับผิดชอบงาน  
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตรวจสอบอีกครั้ง จนกว่าข้อมูล 
จะถูกต้องสมบูรณ์   

 
 
 
 
 

๒๐-๓๐ นาที  
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ นาที - 1 วันทำการ  
ขึ้นอยู่ที่ความซับซ้อนของข้อมูล 

ที่ต้องแก้ไข  

  

 

      เรียบเรียงโดย  ส.ต.หญิง ทัดพร  อินทนันชัย 

  เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสรรหา จกพ.สบค.กอ.รมน. 
                         ๑๐ ก.ย. 63 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. 073-262568 หรอื 46089 
 

 


