
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล
จัดท ำโดย น.อ. สมศักดิ์ พลับทอง ร.น.
ต ำแหน่ง รอง ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. สังกัด จก.สบค.กอ.รมน.

กำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ

จัดท ำเมื่อ 7 ก.ค. 64



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่ง  
ด้วยระบบสำรสนเทศ

๒.  ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ
๓. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๔. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

• กำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่ งด้วยระบบสำรสนเทศ            
เป็นขั้นตอนที่หน่วย นขต.กอ.รมน. จะต้องจัดท ำส่งให้ สบค.กอ.รมน. 
เพื่อใช้ในกำรออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่  หรือพ้นหน้ำที่          
ใน กอ.รมน. ด้วยระบบสำรสนเทศ ซึ่งหน่วยต้องจัดท ำไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้อง 
สมบูรณ์ จะท ำให้กำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ สำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว จึงนับว่ำกำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลเป็นขั้นตอน     
ที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ     
ในปัจจุบัน



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่       
หรือพ้นหน้ำที่  ของ นขต.กอ.รมน. 

๑. หน่วย  นขต.กอ.รมน.  เสนอหนังสือขออนุมัติให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่      
หรือพ้นหน้ำที่ของหน่วย พร้อมเอกสำรประกอบกำรขออนุมัติที่ครบถ้วน

๒. ส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel ตำมรูปแบบ
ที่ สบค.กอ.รมน. ก ำหนด ให้ จก.สบค.กอ.รมน. ทำงระบบ Line หรือ  
ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)     



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

1. ไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง ให้หน่วยใช้ไฟล์ที่ได้รับ

จำก สบค.กอ.รมน. เท่ำนั้น  ทั้งนี้ หน่วยสำมำรถขอไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม 

Excel 37 ช่อง ได้ตำมช่องทำงที่ก ำหนด เช่น ทำงไลน์ หรือ QR Code เป็นต้น



ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตำรำง (Excel) ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ
(37 ช่อง) 



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

2. ข้อห้ำม ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง

มี 3 ข้อห้ำม ส ำคัญ ดังนี้

2.1 ห้ำมท ำไฟล์ Excel 37 ช่อง ขึ้นเอง ขอให้หน่วยใช้ไฟล์ที่ได้รับจำก สบค.กอ.รมน. เท่ำนั้น

เนื่องจำกอำจไม่สำมำรถน ำเข้ำระบบได้

2.2 ห้ำมลบหรือแทรกเซลล์ คอลัมน์ที่เป็นช่องเซลล์แนวตั้ง 37 ช่อง ของ sheet แบบบันทึก

เนื่องจำกหำกมีกำรลบหรือเพิ่มจะท ำให้ข้อมูลคลำดเคลื่อนและไม่สำมำรถน ำข้อมูล

เข้ำระบบได้



ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตำรำง (Excel) ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ 

ห้ำมลบหรือแทรกคอลัมน์ที่เป็นช่องเซลล์แนวตั้ง 37 ช่อง ของ sheet แบบบันทึก

............................................



2. ข้อห้ำม

2.3 ห้ามลบหรือแทรกเซลล์ แถวที่เป็นชอ่งเซลล์แนวนอนตั้งแต่ช่องที่ 1-3 (ช่องที่ 1-2 เป็นช่องหัวตาราง ช่องที่ 3

เป็นช่องข้อมูลก าลังพลล าดับที่ 1) เนื่องจากเป็นต้นสูตรท่ีจะเช่ือมโยงไปยัง sheet แบบตรวจสอบ ขอให้หน่วย

ด าเนินการกรอกข้อมูลก าลังพลของแถวที่ 3 (ข้อมูลก าลังพลล าดับที่ 1) ดว้ยการพิมพ์ข้อมูลก าลังพลรายใหม่

ในตาราง Excel หรือ copy ข้อมูลก าลังพลรายใหม่มาแทนขอ้มูลก าลังพลรายเดิมเท่านั้น หากมกีารลบแถว

หรือแทรกแถวในช่องเซลล์แนวนอนช่องที่ 3 (ข้อมูลก าลังพลล าดับที่ 1) จะท าให้ข้อมูลไม่สามารถเป็นสูตร

เชื่อมโยงไปยัง sheet แบบตรวจสอบได้ ส าหรับแถวที่เป็นช่องเซลล์แนวนอนตั้งแต่ช่องที่ 4 (แถวข้อมูลก าลังพล

ตั้งแต่รายชื่อล าดบัที่ 2) เป็นต้นไป หน่วยสามารถพิมพ์ขอ้มูลซ้ า หรือ copy ข้อมูลก าลังพลรายใหม่มาแทน

หรือลบ หรอืน าข้อมูล มาแทรกได้ ทั้งนี้ในส่วนของหัวตารางที่เขียนไว้ว่า “ห้าม ลบ แถว หรือแทรกคอลัมน์

รูปแบบตารางนี”้ เป็นขอ้ความเพื่อแจ้งเตอืนไว้ แตใ่นส่วนของการห้ามลบแถวทีถู่กต้อง คือ ห้ามลบหรือแทรกเซลล์

แถวที่เป็นช่องเซลล์แนวนอนตั้งแต่ช่องที่ 1-3 ตามที่ชี้แจงไว้เท่านั้น



ตัวอย่ำงแบบฟอร์มตำรำง (Excel) ข้อมูลส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ 

ห้ำมลบหรือแทรกแถวนี้



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

3. กรอกข้อมูลก ำลังพลของหน่วยในตำรำงข้อมลูก ำลงัพลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel

37 ช่อง ที่ สบค.กอ.รมน. ก ำหนด ใน sheet แบบบันทึก ขอใหใ้ช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

ขนำด 16 พอยท์  และใช้ตัวเลขเป็น “ตัวเลขอำรบิก” ทั้งหมด เท่ำนั้น ทั้งนี้ เมื่อหน่วย 

กรอกข้อมูลใน sheet แบบบันทึก โปรแกรมจะใช้สูตรเชื่อมโยงไปที่ sheet แบบตรวจสอบ

โดยอัตโนมัติ



1. ล ำดับ
2. ยศ
3. ชื่อ
4. นำมสกุล
5. เลขบัตรประชำชน
6. ต้นสังกัด (ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ)
7. เหล่ำทัพ (ระดับเหล่ำทัพหรือเทียบเท่ำหรือพลเรือน)

(* ช่อง H I J K ไม่ต้องกรอกข้อมูลให้เว้นวำ่งไว้ เนื่องจำกเป็นช่องเตรียมพร้อมในอนำคต)

4. หัวข้อ ชุดข้อมูลน ำเข้ำ
ข้อมูลก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ ส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



8. (เริ่มปฏิบัติหน้ำท่ี) ใช้อักษรย่อ “ป”
8.1  วัน(ป)
8.2 เดือน(ป)
8.3  ปี(ป)

9. (กรณีอ้ำงค ำสั่งปฏิบัตหิน้ำท่ี)
9.1 ค ำสั่งท่ี(ป)
9.2  วัน(ป)
9.3  เดือน(ป)
9.4 ปี(ป)

4. หัวข้อ ชุดข้อมูลน ำเข้ำ
ข้อมูลก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ ส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ



10. (สิ้นสุดพ้นหน้ำท่ี) ใช้อักษรย่อ “พ”
10.1 วัน(พ)
10.2 เดือน(พ)
10.3 ปี(พ)

11. ขอ ป/พ : 
- ใช้ “ป” เมื่อขอปฏิบัติหน้ำท่ี
- ใช้ “พ” เมื่อขอพ้นหน้ำท่ี
- ใช้ “ป/พ” เมื่อขอปฏิบัติหน้ำท่ี และ

พ้นหน้ำท่ี (ค ำสั่งปิดห้วง)

ตัวบ่งบอก
ว่ำเรำต้องกำรท ำอะไร

4. หัวข้อ ชุดข้อมูลน ำเข้ำ
ข้อมูลก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ ส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

กำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง
ประกอบกำรขออนมุัติให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ จะมีอยู่ 2 แบบ คือ กำรขอให้ก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำท่ีแบบเปิดห้วง เช่น ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้น และกำรขอให้ก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำท่ีแบบปิดห้วง เช่น ต้ังแต่ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 เป็นต้น ทั้งนี้ กำรเสนอให้
ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงและปิดห้วง หน่วยสำมำรถเสนอเป็น “บัญชีรำยชื่อ
ก ำลังพลขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่” ชุดเดียวกันได้ และสำมำรถจัดท ำไฟล์
ตำรำงข้อมูลก ำลังพลเป็นไฟล์เดียวกันได้



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง กรณีปฏิบัติหน้ำที่ เปิด/ปิดห้วง 

30



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

การจัดท าไฟล์ตารางข้อมูลก าลงัพลตามรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง ประกอบการ
ขออนมุตัิใหก้ าลงัพล “พน้หนา้ที่” ในคอลมัน์ “(วนัเริม่ปฏิบตัิหนา้ที)่” ในช่อง วนั(ป) เดือน(ป)
ปี(ป) ใหห้นว่ยเวน้วา่งไวไ้มต่อ้งกรอกขอ้มลูใด ๆ ลงไป สว่นในคอลมัน์ “(กรณีอา้งที่ค  าสั่ง
ปฏิบตัิหนา้ที)่” ในช่อง ค าสั่งที(่ป) ใหห้นว่ยใสเ่ลขทีค่  าสั่งทีใ่หก้ าลงัพลปฏิบตัิหนา้ที่ เช่น
132/2563 หรอื 320/2563 เป็นตน้ ในช่องวนั(ป) เดือน(ป) ปี(ป) ใหห้นว่ยใส่ วนั เดือน ปี
ที่ก าลงัพลเริม่ปฏิบตัิหนา้ที่ (ไมใ่ชว่นัที่ผูบ้งัคบับญัชาลงนาม) เช่น 25 ต.ค. 62 หรอื 1 เม.ย. 63
เป็นตน้ และในคอลมัน์ “(วนัสิน้สดุพน้หนา้ที่) ในช่อง วนั(ป) เดือน(ป) ปี(ป) ใหใ้ส่ วนัที่ เดือน ปี
ที่หนว่ยตอ้งการใหก้ าลงัพลพน้หนา้ที่ ทัง้นี ้ รูปแบบการจดัท าไฟลต์ารางขอ้มลูพน้หนา้ที่ดงักลา่ว
เป็นไปตามรูปแบบท่ีผูพ้ฒันาระบบการออกค าสั่งดว้ยระบบสารสนเทศก าหนด



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง กรณีพ้นหน้ำที่ 



ปฏิบัติหน้ำที่

พ้นหน้ำที่

ปฏิบัติหน้ำที่แบบปิดห้วง

สรุปตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



12. ** ระบุถึงหน่วย นขต. ระบุต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ
12.1 ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ (กรอกข้อมูลเพียงช่องเดยีวเท่ำนั้น)
12.2 ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ 2  (ไม่ต้องกรอก เป็นช่องเตรียมพร้อมในอนำคต)
12.3 ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ 3 (ไม่ต้องกรอก เป็นช่องเตรียมพร้อมในอนำคต)
12.4 ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ 4 (ไม่ต้องกรอก เป็นช่องเตรียมพร้อมในอนำคต)
12.5 ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ 5 (ไม่ต้องกรอก เป็นช่องเตรียมพร้อมในอนำคต)
12.6 พ้นหน้ำท่ีในต ำแหน่ง(กรณีเปลี่ยนหน้ำท่ี) (ไม่ต้องกรอก เป็นช่องเตรียมพร้อม

ในอนำคต)

4. หัวข้อ ชุดข้อมูลน ำเข้ำ
ข้อมูลก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ ส ำหรับกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศ



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

กำรพิมพ์ข้อมูลในไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง ใน sheet 

แบบบันทึก ในคอลัมน์ “ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ” ที่ถูกต้องคือ ให้บันทึกในคอลัมน์ 

“ต ำแหน่งหรือสังกัดปกต”ิ เพียงช่องเดียวเท่ำนั้นไม่ว่ำต ำแหน่งของก ำลังพลดังกล่ำว

จะมีควำมยำวของต ำแหน่งเท่ำใดก็ตำม ส ำหรับคอลัมน์ต ำแหน่งปกติ 2-5 และคอลัมน์

พ้นหน้ำที่ในต ำแหน่ง(กรณีเปลี่ยนหน้ำท่ี)   ให้ปล่อยว่ำงไว้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไป 

เนื่องจำกเป็นกำรสร้ำงคอลัมน์ไว้ของผู้พัฒนำระบบเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรออกค ำสั่ง

ด้วยระบบสำรสนเทศในอนำคต



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) ช่องต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ 



4. หัวข้อ ชุดข้อมูลน ำเข้ำ 
13 ต ำแหน่งช่วย/สังกัด กอ.รมน. ต้องเรียงจำกเล็ก ไป ใหญ่ และเติมจำกซำ้ยไปขวำ

เท่ำนั้น ** (ห้ำมเว้นช่องว่ำง) **
13.1 ต ำแหน่งช่วย กอ.รมน.1
13.2 สังกัด กอ.รมน.2
13.3 สังกัด กอ.รมน.3
13.4 สังกัด กอ.รมน.4
13.5 สังกัด กอ.รมน.5
13.6 สังกัด กอ.รมน.6
13.7 สังกัด กอ.รมน.7
13.8 สังกัด กอ.รมน.8

14. เลขท่ีหนังสืออนุมัติจำกต้นสังกัด (กรณีสังกัด ทบ. ให้ใช้หนังสือของ กพ.ทบ. หรือ 
นขต.ทบ. เท่ำนั้น)



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

กำรบันทึกข้อมูลในไฟล์ตำรำงข้อมลูตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 37 ช่อง ใน sheet
แบบบันทึก ในคอลัมน์ ** ต ำแหน่งช่วย/สังกัด กอ.รมน. ต้องเรียงจำกล ำดับเล็กไปใหญ่สุด
และกรอกจำกช่องซ้ำยไปช่องขวำ ห้ำมเว้นคอลัมน์ ให้พิมพ์ต ำแหน่งและสังกัดตำม อฉก. เท่ำนั้น
ส ำหรับกรณี อฉก.ของ กอ.รมน.ภำค เนื่องจำก อฉก. ไม่ได้ระบุค ำว่ำ กอ.รมน.ภำค ... ใน อฉก.
แต่เพ่ือให้กำรบันทึกข้อมลูถูกต้องจึงขอให้หน่วยพิมพ์ค ำว่ำ “กอ.รมน.ภำค .....” ในช่องสุดท้ำย
ของสังกัด กอ.รมน. เพ่ิมอีก 1 ช่องด้วย ขอเน้นว่ำกำรพิมพ์ต ำแหน่งช่วย/สังกัด กอ.รมน. ขอให้
เป็นไปตำม อฉก. ของหน่วย โดยเรียงจำกล ำดับเล็กไปใหญ่สุด และกรอกจำกช่องซ้ำยไปช่องขวำ
ไม่ต้องเว้นชอ่งว่ำง ส ำหรับค ำเต็มหรือค ำย่อของหน่วยให้เป็นไปตำมที่เขียนไว้ใน อฉก. ของหน่วย
เท่ำนั้น อฉก. เขียนไว้อย่ำงไรก็ใส่ข้อมูลตำมนั้นเท่ำนั้น ยกเว้น กอ.รมน.ภำค ให้เพิ่มค ำว่ำ
“กอ.รมน.ภำค .....” ในช่องสุดท้ำย



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง ของ กอ.รมน. ส่วนกลำง 



ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลในตำรำง (Excel) 37 ช่อง ของ กอ.รมน.ภำค



สรุปตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



สรุปตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



สรุปตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



สรุปตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ในตำรำง (Excel) 37 ช่อง 



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

5. sheet “แบบตรวจสอบ”   ไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง
ต้นแบบ จำก สบค.กอ.รมน. ตัวอักษรใน sheet “แบบตรวจสอบ”  เป็นขนำด 16 พอยท์
และตำมเมนูเค้ำโครงหน้ำกระดำษ/ต้ังค่ำหน้ำกระดำษ/หน้ำ ไฟล์ต้นแบบจะตั้งค่ำไว้ที่
“ปรับเป็น 100 % จำกขนำดปกติ” เมื่อด ำเนินกำรกรอกข้อมูลใน sheet “แบบบันทึก”
เรียบร้อย ให้เข้ำไปตรวจสอบควำมถูกต้องใน sheet “แบบตรวจสอบ” อีกคร้ัง โดยกำรคลิก
ลำกคลุมข้อควำมในแถวแรก แล้วลำกลงมำตำมจ ำนวนแถวข้อมลูที่กรอกขอ้มลูใน 
sheet “แบบบันทึก” ระบบจะด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  และขอให้
หน่วยกรอกข้อควำมระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นบัญชีรำยชื่อก ำลังพลขออนุมติัออกค ำสัง่
ปฏิบัติหน้ำท่ี หรือพ้นหน้ำที่ และเป็นของหน่วยใด



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลใน sheet “แบบตรวจสอบ”

1
แถบสี

ลำกคลุมข้อควำมทุกช่องใน sheet

2 คลิกและลำกลง

3



ตัวอย่ำง sheet “แบบตรวจสอบ” เมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อย

ระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นบัญชีรำยชือ่ก ำลังพลขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ หรือพ้นหน้ำที่ และเป็นของหน่วยใด



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

6. ไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง เป็นโปรแกรม Excel ทั่วไป หน่วยสำมำรถใช้

คุณสมบตัิ ของ Excel ปรับปรงุแก้ไขให้รูปแบบที่พิมพ์ออกมำสวยงำมเหมำะสมตำมที่เห็นสมควรได้ ส ำหรบั

sheet แบบตรวจสอบ ซึ่งหน่วยจะต้องจัดท ำเป็นบญัชรีำยชื่อขออนุมัติออกค ำสั่งปฏบิัตหิน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่

แนบมำกับหนังสือเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งของหน่วย ขอให้หน่วยปรับแก้ไขให้มีรูปแบบที่เหมำะสม

ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมำควรแสดงค่ำทีข่นำด 16 พอยท์ เช่นเดียวกบัหนังสือปะหน้ำ โดยหน่วยสำมำรถใช้

คุณสมบัตขิอง Excel ในกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขได้ เช่น หำกต ำแหนง่ปกติ หรือต ำแหน่งใน กอ.รมน.

มีควำมยำวมำกหน่วยสำมำรถลดขนำดควำมกว้ำงของช่องคอลัมน์ใหแ้คบลงและใช้เมนูตดัข้อควำมซึ่งจะท ำให้

คอลัมน์ดังกล่ำวจะตัดค ำเป็นสองบรรทัดหรือสำมบรรทดัแล้วแต่ควำมยำวของข้อควำม และสำมำรถจัดกำร

ให้ตัวอักษรชิดด้ำนบนหรือใดด้ำนหนึ่งหรืออยู่ตรงกลำงก็ได้ เป็นต้น ทั้งน้ีขอให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำของ

หน่วยที่เห็นสมควรว่ำมีควำมเหมำะสม



ขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ของ นขต.กอ.รมน.

Print แบบตรวจสอบ แนบหนังสือเสนอขออนุมติัตำมปกติได้เลย

ระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นบัญชีรำยชือ่ก ำลังพลขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ หรือพ้นหน้ำที่ และเป็นของหน่วยใด



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

1. เจ้ำหน้ำที่ก ำลังพลของ นขต.กอ.รมน. บันทึกข้อมูลผิดพลำดในกำรกรอก
ข้อมูลก ำลังพล ในตำรำงไฟล์ Excel ท ำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง  เช่น  กำรกรอก
ข้อมูลก ำลังพล พ้นหน้ำที่ไม่ถูกต้อง กำรกรอกข้อมูลต ำแหน่งหรือสังกัดปกติไม่ถูกต้อง 
กำรกรอกข้อมูลต ำแหน่งช่วย กอ.รมน. ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ท ำให้ไม่สำมำรถ      
น ำข้อมูลดังกล่ำวเข้ำระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบสำรสนเทศได้ 



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 

ของ นขต.กอ.รมน. ที่ไม่ถูกต้อง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 

ของ นขต.กอ.รมน. ที่ถูกต้อง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 

ของ นขต.กอ.รมน. ที่ไม่ถูกต้อง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง 

ของ นขต.กอ.รมน. ที่ไม่ถูกต้อง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
2. ปัญหำกำรกรอกข้อมูลหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนของก ำลังพลในตำรำง 

Excel ไม่ถูกต้อง ท ำให้เมื่อน ำข้อมูลเข้ำระบบแล้วไปซ้ ำกับข้อมูลหมำยเลขประจ ำตัว
ประชำชนของผู้อ่ืนที่เคยน ำเข้ำระบบไปแล้วท ำให้ไม่สำมำรถน ำข้อมูลก ำลังพลเข้ำระบบ 
เพื่อออกค ำสั่งได้ และต้องใช้เวลำค้นหำข้อผิดพลำดดังกล่ำวค่อนข้ำงนำน โดยเฉพำะ
หำกข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวไปซ้ ำกับก ำลังพลของต่ำงหน่วย

3. ปัญหำหน่วยใช้ อฉก. ฉบับที่ไม่ตรงกับที่ สนย.กอ.รมน. ส่งให้ สบค.กอ.รมน. 
ท ำให้ชื่อต ำแหน่ง จ ำนวน ชื่อแผนก ชื่อฝ่ำย ชื่อส่วน และชื่อย่อหน่วย ในตำรำง 
ข้อมูลก ำลังพลตำมโปรแกรม Excel ไม่ตรงตำม อฉก. ที่ จก.สบค.กอ.รมน. ใช้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

4. หน่วยไม่ใช้คุณสมบัติของโปรแกรม Excel ในกำรจัดท ำบัญชีรำยช่ือก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำที่/พ้นหน้ำที่ ให้มีควำมเหมำะสมตำมรูปแบบหนังสือรำชกำร เช่น 
บัญชีรำยชื่อก ำลังพลที่ขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่/พ้นหน้ำที่ ที่แนบมำกับ
หนังสือขออนุมัติปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ของหน่วย มีขนำดเล็กมำก เป็นต้น



ข้อเสนอแนะ

ขอให้หน่วย นขต.กอ.รมน. จัดท ำข้อมูลก ำลังพลในกำรขออนุมัติออกค ำสั่ง
ปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ตำมขั้นตอนกำรจัดท ำไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพล   
ตำมรูปแบบโปรแกรม Excel 37 ช่อง ด้วยควำมระมัดระวังตำมที่ได้ชี้แจงไว้ข้ำงต้น  
ทั้งนี้ หำกกำรจัดท ำไฟล์ข้อมูลจัดท ำได้อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์ จะท ำให้กำรออกค ำสั่ง
ด้วยระบบสำรสนเทศ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว 



ข้อเสนอแนะ

หน่วยใดมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำโทรสอบถำม
ได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 83132  หรือ 83133 หรือ 83160 หรือสำมำรถสอบถำม
ด้วยตนเองได้ที่ จก.สบค.กอ.รมน. หรือทำง ID Line : dp.opm
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