
 
 

 

  

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

ขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่  

และแก้ไขคำสั่ง กอ.รมน. ของกำลังพล 

ที่ช่วยราชการใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
จัดทำโดย 

พ.ต.หญิง สิริกุล  กาญจนบุษย์  

                                                      จัดทำเมือ่ ก.ย. ๖๓ 



ขั้นตอนการออกคําสั่งปฏิบัติหนาที่ และแกไขคําสั่ง กอ.รมน.  
ของกําลังพลที่ชวยราชการใน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 

 
ข้ันตอนการออกคําส่ังปฏิบัติหนาท่ี 

1. กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทําหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติใหกําลังพลปฏิบัติหนาท่ี โดยแนบบัญชี
รายชื่อ และเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้                                                                              

1.1 หนวยท่ีไดรับอนุมัติจัดกําลังสนับสนุนจาก ทบ. มาเปนหนวย ใหตรวจสอบวากําลังพลท่ีขอบรรจ ุ

อยูในสังกัดท่ีไดรับอนุมัติหรือไม ถาใช ใชหนังสืออนุมัติตัวจากหนวยตนสังกัดท่ีไดรับอนุมัติ ถาไม ตองใช

หนังสืออนุมัติตัวจากตนสังกัดระดับแมทัพภาค/เจากรม     

1.2 หนวยท่ีอยูในกําลังตามสถานการณ ตองมีสําเนาอนุมัติหลักการจาก สนย.กอ.รมน. แนบ
ประกอบดวย ลงนามโดย รอง ผอ.รมน.  

1.3 นอกเหนือจากขอ 1.1 และ 1.2 ตองมีหนังสืออนุมัติตัวจากตนสังกัดระดับแมทัพภาค/เจากรม 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  หากตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐานไมครบถวน ใหประสานหนวย 
ท่ีเสนอเรื่องมาดําเนินการตรวจสอบและแกไข หรือทําหนังสือสงเรื่องกลับหนวยดังกลาว  

2. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ ยศ-ชื่อ-สกุล ตําแหนงปกติ ตําแหนงใน กอ.รมน. ชั้นเงินเดือน หวงปฏิบัติหนาท่ี 
วาตรงกับหนังสืออนุมัติตัวจากตนสังกัดหรือไม 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  หากตรวจสอบแลวตําแหนงไมวาง หรืออัตราไมตรง ใหประสานหนวย
ท่ีเสนอเรื่องมาดําเนินการตรวจสอบและแกไข หรือทําหนังสือสงเรื่องกลับหนวยดังกลาว  

3. สบค.กอ.รมน. ยกรางคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี ใหผูมีอํานาจลงนาม  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  กําลังพลสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเทา ทําหนังสือเรียน ผอ.รมน. 
(ผาน เลขาธิการ กอ.รมน.), กําลังพลสัญญาบัตรระดับต่ํากวาชั้นนายพลหรือเทียบเทา ทําหนังสือเรียน 
ผอ.รมน. (ผาน รองเลขาธิการ กอ.รมน. (สายงานบริหารงานบุคคล)), กําลังพลระดับต่ํากวาสัญญาบัตร 
ทําหนังสือเรียน ผอ.รมน. (ผาน ผอ.สบค.กอ.รมน.)  

4. เมื่อไดรับอนุมัติ สบค.กอ.รมน. ทําเรื่องแจกจายคําสั่งปฏิบัติหนาที่ สงให กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
และจัดเก็บสําเนาคําสั่งใหเรียบรอย 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  แจกจายเฉพาะหนวยท่ีเสนอเรื่องมา  

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการออกคําส่ังแกไขคําส่ัง กอ.รมน. 

1. กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทําหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติแกไขคําสั่ง กอ.รมน. โดยแนบบัญชี
รายชื่อ สําเนาคําสั่งท่ีขอแกไข และเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้                                                                              

1.1 กรณีขอแกไข ยศ ใหแนบสําเนาบัตรขาราชการ หรือคําสั่งแตงตั้งยศ     

1.2 กรณีขอแกไข ชื่อ-สกุล ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ 
หรือสําเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล 

1.3 กรณีขอแกไข หวงปฏิบัติหนาท่ี ตองมีรายงานเหตุผลประกอบกับหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
1.4 กรณีขอแกไข ตําแหนงปกติ ใหแนบสําเนาหนังสืออนุมัติตัวจากตนสังกัด หรือสําเนาคําสั่งปรับยาย 
1.5 กรณีขอแกไข ชั้นเงินเดือน ใหแนบสําเนาหนังสือท่ีระบุชั้นเงินเดือนท่ีถูกตอง 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  หากตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐานไมครบถวน ใหประสานหนวย 
ท่ีเสนอเรื่องมาดําเนินการตรวจสอบและแกไข หรือทําหนังสือสงเรื่องกลับหนวยดังกลาว  

2. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ ขอมูลเดิม ท่ีหนวยเสนอมา วาตรงกับคําสั่งท่ีขอแกไขหรือไม 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  หากตรวจสอบแลว ไมตรง ใหประสานหนวยท่ีเสนอเรื่องมาดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไข หรือทําหนังสือสงเรื่องกลับหนวยดังกลาว  

3. สบค.กอ.รมน. ยกรางคําสั่งแกไขคําสั่ง กอ.รมน. ใหผูมีอํานาจลงนาม  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  กําลังพลสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเทา ทําหนังสือเรียน ผอ.รมน. 
(ผาน เลขาธิการ กอ.รมน.), กําลังพลสัญญาบัตรระดับต่ํากวาชั้นนายพลหรือเทียบเทา ทําหนังสือเรียน 
ผอ.รมน. (ผาน รองเลขาธิการ กอ.รมน. (สายงานบริหารงานบุคคล)), กําลังพลระดับต่ํากวาสัญญาบัตร 
ทําหนังสือเรียน ผอ.รมน. (ผาน ผอ.สบค.กอ.รมน.)  

4. เมื่อไดรับอนุมัติ สบค.กอ.รมน. ทําเรื่องแจกจายคําสั่งแกไข กอ.รมน. สงให กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
และจัดเก็บสําเนาคําสั่งใหเรียบรอย 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ขอเสนอแนะ  แจกจายเฉพาะหนวยท่ีเสนอเรื่องมา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการในการออกคําส่ังปฏิบัติหนาท่ี 
    

ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทําหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติให 
กําลังพลปฏิบัติหนาท่ี 

10 วันทําการ   

2 สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ ยศ-ชื่อ-สกุล ตําแหนงปกติ ตําแหนงใน  
กอ.รมน. ชั้นเงินเดือน หวงปฏิบัติหนาท่ี 

3 ชั่วโมง   

3 สบค.กอ.รมน. ยกรางคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี ใหผูมีอํานาจลงนาม 
โดยแยกเปน 3 ระดับ 
- กําลังพลสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเทา 
- กําลังพลสัญญาบัตรระดับต่ํากวาชั้นนายพลหรือเทียบเทา 
- กําลังพลระดับต่ํากวาสัญญาบัตร 

 
 

10 วันทําการ 
5 วันทําการ 
3 วันทําการ 

  

4 เม่ือไดรับอนุมัติ สบค.กอ.รมน. ทําเรื่องแจกจายคําสั่งปฏิบัติหนาท่ี  
สงให กอ.รมน.ภาค 4 สน. และจัดเก็บสําเนาคําสั่งใหเรียบรอย 

2 ชั่วโมง   

 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการในการออกคําส่ังแกไขคําส่ัง กอ.รมน. 
 
ลําดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
หมายเหตุ 

1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทําหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติ 
แกไขคําสั่ง กอ.รมน. 

3 ชั่วโมง   

2 สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ ยศ-ชื่อ-สกุล ตําแหนงปกติ ตําแหนงใน  
กอ.รมน. ชั้นเงินเดือน หวงปฏิบัติหนาท่ี 

3 ชั่วโมง   

3 สบค.กอ.รมน. ยกรางแกไขคําสั่ง กอ.รมน. ใหผูมีอํานาจลงนาม 
โดยแยกเปน 3 ระดับ 
- กําลังพลสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเทา 
- กําลังพลสัญญาบัตรระดับต่ํากวาชั้นนายพลหรือเทียบเทา 
- กําลังพลระดับต่ํากวาสัญญาบัตร 

 
 

10 วันทําการ 
5 วันทําการ 
3 วันทําการ 

  

4 เม่ือไดรับอนุมัติ สบค.กอ.รมน. ทําเรื่องแจกจายคําสั่งแกไข กอ.รมน. 
สงให กอ.รมน.ภาค 4 สน. และจัดเก็บสําเนาคําสั่งใหเรียบรอย 

2 ชั่วโมง   

 
    
 

เรียบเรียงโดย พ.ต.หญิง สิริกุล  กาญจนบุษย 
นักทรัพยากรบุคคล ฝายอัตรากําลังแทน จก.สบค.กอ.รมน. 

                             



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

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

 


