
 

 
คูมือการปฏิบัติงาน  

สํานักงานประสานภารกจิดานความมั่นคงกับ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ  
พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรกองทัพอากาศ มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มี ผู อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เปนผูบังคบับัญชารับผิดชอบ  

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจไดรับความรูความเขาใจ 
ในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของ สํานักงานประสานภารกิจ
ดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานของผูเก่ียวของตอไป 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ  

หนา 

บทที่ ๑  ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ 
                 รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ๑ 
  ๑.  ภารกิจ  ๑ 
  ๒.  การแบงมอบ  ๑ 
  ๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่ที่สําคัญ  ๑ 
  ๔.  การแบงสวนราชการและหนาที่  ๒ 
  ๕.  วิสัยทัศน  ๒ 

บทที่ ๒  หนวยขึ้นตรงสํานกังานประสานภารกิจดานความม่ันคงกับกองอํานวยการ 
                 รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ๓ 
  ๑.  สวนบังคับบัญชา   ๓ 
  ๑.๑  การจัดสวนราชการ  ๓ 
   ๑.๒  กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  ๓ 
 ๒.  ฝายธุรการ ๔ 
  ๒.๑  ภารกิจ ๔ 
  ๒.๑  การจัดสวนราชการ  ๔ 
   ๒.๒  กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  ๔ 
  ๓.  สํานักอํานวยการ  ๔ 
  ๓.๑  ภารกิจ  ๔ 
   ๓.๒  การจัดสวนราชการ  ๕ 
   ๓.๓  กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๕ 
 ๔.  สํานักประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง ๕ 
  ๔.๑  ภารกิจ  ๕ 
   ๔.๒  การจัดสวนราชการ  ๕ 
  ๔.๓  กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ  ๖ 

บทที่ ๓  คูมือการปฏิบัติงานของหนวยข้ึนตรงสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับ 
                กองอาํนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ   ๗ 
 ๑. สวนบังคับบัญชา      ๗ 
   ๑.๑ กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ    ๗ 
   ๑.๒ มาตรฐานงานของสวนบังคับบัญชา    ๗ 
                 ๒.  ฝายธุรการ ๓๑ 
    ๒.๑  ภารกิจ ๓๑ 
    ๒.๒  กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๓๑ 
    ๒.๓  มาตรฐานงานของฝายธุรการ ๓๑ 
 



 
 

สารบัญ (ตอ) 
  ๓.  สาํนักอํานวยการ  ๔๒ 
   ๓.๑  ภารกิจ  ๔๒ 
   ๓.๒  กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๔๒ 
    ๓.๓  มาตรฐานงานของสํานักอํานวยการ ๔๒ 
๔.  สํานักประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง                                                 ๔๘ 
       ๔.๑  ภารกิจ  ๔๘ 
       ๔.๒  กระบวนงานที่รับผดิชอบ  ๔๘ 
        ๔.๓  มาตรฐานงานของสํานักประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง ๔๘ 
การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของสายวิทยาการกําลังพล                                               ๕๑ 

 
                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๑  

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกบักองอํานวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

๑.  ภารกิจ 

 มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับการประสาน
ภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีผูอํานวยการสํานักงาน
ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

๒.  การแบงมอบ 

เปนหนวยในกองบัญชาการกองทัพอากาศ ขึ้นตรงผูบัญชาการทหารอากาศ 

๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาทีท่ี่สําคัญ 

 ๓.๑  การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ กอ.รมน.รองขอ 
 ๓.๒  ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายนอก ทอ.เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงภายใน   
 ๓.๓  ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายใน ทอ.เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงภายใน  
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๔.  การแบงสวนราชการและหนาที ่

สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรกัษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร

กองทัพอากาศ แบงสวนราชการออกเปน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๕.  วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานหลักในการประสานการขับเคลื่อนงานดานการรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพอากาศ

อยางเปนรูปธรรม ภายในป พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการ
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

สาํนักอํานวยการ สํานักประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง 

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมั่นคง 

กองการขาว 

กองกิจการมวลชนและ 
สารสนเทศ 

กองประสาน 
การปฏิบัติที่ ๑ 

กองประสาน 
การปฏิบัติที่ ๒ 

กองประสาน 
การปฏิบัติที่ ๓ 

ฝายธุรการ 



 

บทที่ ๒ 
หนวยขึ้นตรงสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษา 

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

๑.  สวนบังคับบัญชา 

     ๑.๑  การจัดสวนราชการ  

 
 
 
 
 

 ๑.๒  กระบวนงานที่รับผิดชอบ  

ลําดับ กระบวนงานที่รับผดิชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ จายตรงกรมบัญชีกลาง กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การบันทึกขอมูลดานกําลังพลในระบบจายตรงเงินเดือน กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๔ การพิจารณาบาํเหน็จประจําป กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๕ 
การขอสงรายชื่อขาราชการรบัเงินประจําตาํแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๖ การขอแตงตั้งยศ  เลื่อนยศ น.ประทวน และ น.สัญญาบัตร กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๗ การเสนอความตองการงบประมาณประจําป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๘ การบริหารงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๙ การขอใช ผูกพัน เบิกจายงบประมาณประจาํป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๐ การของบประมาณเพ่ิมเตมิระหวางป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๑ การสงคนืงบประมาณ งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๓ การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน การเงนิ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๔ การเบิกคาเชาบาน การเงนิ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๕ การเบิกคาใชจายตางๆ การเงนิ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๖ การยืมเงินทดรองราชการ การเงนิ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๗ การใชหนี้เงินยืมทดรองราชการ  การเงนิ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๘ การเบิกจายเงินงบกลาง การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

สวนบังคับบัญชา 

กําลังพล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเงิน งบประมาณ 
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๒.  ฝายธุรการ  
๒.๑  ภารกิจ 

 มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับ การธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ การขนสง ตลอดจน ดูแลสถานที่
และเครื่องมือเครื่องใชของ สํานักงานประสานภารกิจดานความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ มีหัวหนาฝายธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

๒.๒  การจัดสวนราชการ 

 

 

 

 

 

   ๒.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 

ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หนวยที่รับผดิชอบ 

๑ การรับหนังสือราชการ ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การสงหนังสือราชการ ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การรบัหนังสือราชการที่สงให สบ.ทอ.ผานทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-admin) โดยไมสงตนฉบับ (สีสม) 

ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๔ การรบัหนังสือราชการที่สงให สบ.ทอ.ผานทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-admin) โดยสงตนฉบับตามมา (สฟีา) 

ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๕ การจัดการประชุม สง.ปรมน.ทอ.ประจําเดือน ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๖ งานพัสดุ สง.ปรมน.ทอ. พัสดุ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๗ การจัดยานพาหนะสนับสนุนภารกิจของ นขต.สง.ปรมน.ทอ. ขนสง ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

 
๓.  สํานักอํานวยการ  

๓.๑  ภารกิจ 

 มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับการ
ประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเรื่องนโยบายและ
ยุทธศาสตรความม่ันคง การขาว กิจการมวลชนและสารสนเทศ มีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 
 
 

ฝายธุรการ 

ธุรการ 
 

พัสด ุ ขนสง 
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๓.๒  การจัดสวนราชการ 

 

 

 

 

 

 

๓.๓  กระบวนงานที่รบัผิดชอบ 

ลําดับ กระบวนงานที่รับผดิชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ การประสานภารกิจดานนโยบายและยุทธศาสตร  
ดานการขาว ดานมวลชนและสารสนเทศ กับกองบิน 

สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ 
สง.ปรมน.ทอ. 

สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การจัดทําโครงการศึกษา สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การประชุมสัมมนาดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔.  สํานักประสานการปฏิบตัิดานความมั่นคง 
๔.๑  ภารกิจ 

  มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับการ
ประสานการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในเรื่อง
ความม่ันคงของรัฐ ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงแบบพิเศษ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม พลังงาน อาหาร และความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ มีผูอํานวยการสํานักประสานการปฏิบัติดานความ
มั่นคง เปนผูบังคับบัญชารบัผิดชอบ 

๔.๒  การจัดสวนราชการ 

 

 

 

 

 
  
  

สํานักอํานวยการ 

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรความมั่นคง 

 

กองการขาว กองกิจการมวลชนและ 
สารสนเทศ 

สํานักประสานการปฏิบัติดานความม่ันคง 

กองประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองประสานการปฏิบัติที่ ๓ 



- ๖ - 
    ๔.๓  กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ จัดทําแผนและดําเนินการประสานภารกิจดานความม่ันคงกับ 
กอ.รมน. 

สปม.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ ขั้นตอนการเดินทางประสานภารกิจดานความมั่นคงกับ  
กอ.รมน. 

สปม.สง.ปรมน.ทอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 

คูมือการปฏิบัติงานของหนวยขึ้นตรงสํานักงานประสานภารกิจดานความมั่นคงกับกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ 

๑.  สวนบังคับบัญชา 

๑.๑  กระบวนงานที่รบัผิดชอบ   

ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ จายตรงกรมบัญชีกลาง กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การบันทึกขอมูลดานกําลังพลในระบบจายตรงเงินเดือน กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๔ การพิจารณาบาํเหน็จประจําป กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๕ 
การขอสงรายชื่อขาราชการรบัเงินประจําตาํแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๖ การขอแตงตั้งยศ  เลื่อนยศ น.ประทวน และ น.สัญญาบัตร กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. 

๗ การเสนอความตองการงบประมาณประจําป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๘ การบริหารงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๙ การขอใช ผูกพัน เบิกจายงบประมาณประจาํป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๐ การของบประมาณเพ่ิมเตมิระหวางป งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๑ การสงคนืงบประมาณ งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ สง.ปรมน.ทอ. 

๑๓ 
การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน 

การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑๔ การเบิกคาเชาบาน การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑๕ การเบิกคาใชจายตางๆ การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑๖ การยืมเงินทดรองราชการ การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑๗ การใชหนี้เงินยืมทดรองราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑๘ การเบิกจายเงินงบกลาง การเงิน สง.ปรมน.ทอ. 

๑.๒  มาตรฐานงานของสวนบังคับบัญชา 



 

- ๘ - 

ชื่องาน   การทําเบิก - จายตรงกรมบัญชีกลาง สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลังพล – ๑/๑๘ 
หลักการและเหตุผล :  เพ่ือปรับปรงุระบบการเบิกจายเงนิเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
วตัถุประสงค :   เพ่ือใหขาราชการ ลูกจาง และครอบครัวไดใชสวสัดิการในการรักษาพยาบาลไดสะดวก และไมตองใชเงินสด                         

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 
 
 

-  ขาราชการ ลูกจาง (ใหนําทะเบียนบาน วันบรรจุเขา
รับราชการครั้งแรก)  
-  บดิา-มารดา  (ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือ 
ทะเบียนหยา) 
-  ภรรยา - บุตร (ทะเบียนบาน  ทะเบียนสมรส) 

-  นขต.สง.ปรมน.ทอ.  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบหลักฐานใหตรงกับสมุดประวัติรับราชการ ๑ วนั  จนท.กําลังพล สง.ปรมน.
ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

เปด Website (www.Cgd.go.th) คลิกที่คา
รักษาพยาบาล ใสรหัส คลิกที่บันทึกประวติั ใสชือ่  
แลวคลิกเพื่อคนหาขอมูลKey ขอมูลเขา ในโปรแกรม 

๑ วนั  จนท.กําลังพล สง.ปรมน.
ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
 

กรมบัญชีกลางจะตรวจสอบขอมลูภายใน ๑๕  วันทํา
การ 

๑๕  วนัทําการ  กรมบัญช ี
กลาง 

 

๕  
 
 

เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบขอมลูเรียบรอยแลว ผูที่มี
สิทธิในการเบิก - จายตรงใหไปเปดใชสิทธิจาย - ตรง 
ไดที ่รพ.ของรัฐบาลทุกแหง 

-  ผูมีสิทธิ ์  

เอกสารอางอิง : - 

 

 
 

ขาราชการ - ลูกจาง 
นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

 

ตรวจสอบ 

รอผลตรวจสอบจากกรมบัญชีกลาง 

ผูมีสิทธิ์ 
 

บันทึกขอมูลในระบบ 



 
 

- ๙ - 

ชื่องาน   การบันทึกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน สวนราชการ  กําลงัพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลังพล – ๒/๑๘ 
หลักการและเหตุผล :  เพ่ือบันทกึขอมลูดานกําลังพล ในระบบจายตรงเงินเดือน 
วตัถุประสงค :   เพ่ือใหการดําเนนิการในระบบจายตรงเงินเดือนประจํา กห.ในสวนของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย 
ลําดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 
 
 

ตรวจสอบขอมลูดานกาํลังพล ในระบบจายตรงเงนิเดือนฯ ใหถูกตองตาม
ความเปนจริง 

-  จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

ปรับปรุงขอมูลดานกําลังพล (ตําแหนงปจจุบัน ชั้นยศ ชัน้เงนิเดือน เงินเพ่ิม
ประเภทตางๆ) ในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ใหทันสมยัอยูเสมอ 

 
 
 
 
 

๑ วนั 

 จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลกําลงัพล (ตําแหนงปจจุบัน  
ชั้นยศ ชั้นเงินเดือน เงินเพิ่มประเภทตางๆ) ในระบบจายตรงเงินเดือนฯ 
ตามคําสั่ง หรอืเอกสารประกอบคาํสั่งบรรจุ,  
ยาย, บําเหน็จ, เงินเพิ่ม 

 จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
 

ตรวจสอบอตัรากําลังพลในระบบจายตรงเดือน โดยเรียกรายงานแบบบัญชี
การจายเงินเดือนขาราชการ(หมายเลข ๔) ออกรายงานแจงยอดจํานวนคน 
และเงินในเดือนนั้นสงให นกง.หนวย 

 นกพ.สง.ปรมน.ทอ.  

๕  
 
 

สงคําสั่งดานกําลังพลให นกง.สง.ปรมน.ทอ.หนวย เพ่ือตรวจสอบ -  นกง.สง.ปรมน.ทอ.  

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เก่ียวของ- 

 

 
 
 
 

รับคําสั่งบรรจุ / โยกยาย 
 กพ.ทอ. 

นกง.สง.ปรมน.ทอ.
ตรวจสอบ 

ปรับปรุงขอมูล 

บันทึกขอมูลในระบบ 

ไมถูกตอง 

นกพ.สง.ปรมน.ทอ.ตรวจสอบ 



 

- ๑๐ - 

ชื่องาน   การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบท่ี ๑ และรอบที่ ๒  สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลังพล – ๓/๑๘ 

หลักการและเหตุผล :  เปนการใหกําลังพลของหนวยประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแบบที่กําหนด เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
วตัถุประสงค : เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกําลังพลตามระเบียบของทางราชการ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 
 
 

- หัวหนาหนวย ลงนามแตงตั้งผูประเมิน 
ผูใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร  
- น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ.ตรวจสอบรายชือ่
กําลังพลหนวย (ผูรับการประเมิน ผูประเมิน 
และผูใหความเห็นชอบ)  
ใหถูกตองครบถวน 
- ผูรับผดิชอบดาน IT(Admin ของหนวย) 
ดําเนินการดานโปรแกรมประเมินใหพรอม
รับการประเมิน 

รอบที่ ๑ ต.ค. 
รอบที่ ๒ เม.ย. 

 น.กําลังพล สง.ปรมน.
ทอ. 

 

๒  
 

- ผูรับการประเมิน บันทึกตัวชี้วดัรายบุคคล
และคาเปาหมาย  

รอบที่ ๑ (๑ - ๒๐ พ.ย.) 
รอบที่ ๒ (๑ - ๒๐ พ.ค.) 

 ผูรบัการประเมิน  

๓  
 
 

- ผูประเมินและผูใหความเห็นชอบ
ตรวจสอบตัวชี้วดัรายบุคคลและคาเปาหมาย 

รอบที่ ๑ (๒๑ - ๓๐ พ.ย.) 
รอบที่ ๒ (๒๑ - ๓๑ พ.ค.) 

 ผูประเมิน 
ผูใหความเห็นชอบ 

 

๔  - ผูรับการประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
รอบปจจุบัน  
(แนบหลักฐาน)  

รอบที่ ๑ (๑ - ๓๑ ธ.ค.) 
รอบที่ ๒ (๑ - ๓๐ ม.ิย.) 

 ผูรับการประเมิน  

๕  - ผูประเมิน ทําการประเมินฯ (ใหคะแนน
ประเมินฯ) 

รอบที่ ๑ (๑ - ๑๕ ม.ค.) 
รอบที่ ๒ (๑ - ๑๕ ก.ค.) 

 ผูประเมิน  
 
 
 

 
 

  

นกพ.ฯ ตรวจสอบรายชือ่ 
กําลังพลหนวย 

ผูรับการประเมิน บันทกึตัวชี้วัดฯ 

ผูประเมินและผูใหความเห็นชอบ 

ผูรับการประเมิน บันทึกผลการปฏิบัติงานฯ 

ผูประเมิน ทําการประเมินฯ 



 

 - ๑๑ -  

องาน   การประเมินผลการปฏิบัตงิาน รอบที ่๑ และรอบที่ ๒ สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลังพล – ๓/๑๘ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๖  

 
 

 

- ผูใหความเห็นชอบ ทําการประเมินฯ 
(ใหคะแนนประเมินฯ)  
 
 
 

 
รอบที่ ๑ (๑๖ - ๓๑ ม.ค.) 
รอบที่ ๒ (๑๖ - ๓๑ ก.ค.) 

  
ผูใหความเห็นชอบ 

 

๗ 
 

- น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. สรปุคะแนน
ประเมินฯ สงรายงานการประเมินให 
ผนน.บก.ทอ. 
 
 
 

รอบที่ ๑ (๑ - ๑๐ ก.พ.) 
รอบที่ ๒ (๑ - ๑๐ ส.ค.) 

 น.กําลังพล สง.ปรมน.
ทอ. 

 

เอกสารอางอิง : ๑.  อนุมัต ิผบ.ทอ.เม่ือ ๑๒ ต.ค.๕๐ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๕/๗๕๑๕  
                    ๒.  ระเบียบ ทอ.วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกําลังกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใหความเห็นชอบ ทําการประเมินฯ 

สงขอมลูให ผนน.บก.ทอ. 



 
 

- ๑๒ - 

ชื่องาน   การพิจารณาบําเหน็จประจําป สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลังพล – ๔/๑๘ 

หลักการและเหตุผล :  พิจารณาบําเหน็จประจําปใหแกขาราชการในหนวย 
วตัถุประสงค : เพ่ือใหการพิจารณาบําเหน็จประจําปใหแกขาราชการในหนวย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
ลําดับ

ที ่
ผังขัน้ตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  
 
 

รับหนังสือจาก ผนน.บก.ทอ.โดยเสนอให นขต.สง.ปรมน.ทอ. 
ดําเนินการพิจารณาจัดทําบําเหน็จประจําป.......... 
( รอบ เม.ย., ต.ค.)  

๓  วัน  น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

-  นขต.สง.ปรมน.ทอ. ดําเนินการ พิจารณาบําเหน็จใหแก
ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดของตนเอง 
-  สงผลการพิจารณาให  น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. ตรวจสอบ 

๒๐  วัน  นขต.
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. ตรวจสอบพรอม จดัทําเอกสารให   
ผอ.สง.ปรมน.ทอ.  พจิารณาบําเหน็จฯ 

๗  วัน  น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
 

สรุปผลการพิจารณา นําเรียน ผบช.เพ่ือลงช่ือในหนังสอื ๕ วัน  ผนน.บก.ทอ.  

๕  ผนน.บก.ทอ.บันทึกขอมลูผลการพิจารณาบําเหน็จฯ ในระบบ
บริหารกําลังพล และสงเอกสารให กพ.ทอ. 

  ผนน.บก.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑.  ระเบียบ ทอ.วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําป ของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
               ๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๐ 

                     ๓.  อนุมติั  ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๔๗ ทายหนังสอื  กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๒.๔/๑๒๘  ลง ๘ ม.ค.๔๗  กําหนดหลักเกณฑและวธิีปฏิบัต ิ

 

 

 

รับหนังสือ 

นขต.สง.ปรมน.ทอ.ดําเนินการจัดทําบําเหน็จ 
 

สรุปผลการพิจารณา นําเรียน ผบช. 

เสนอ กพ.ทอ. 

นําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 
 



 

- ๑๓ - 

ชื่องาน   การขอสงรายชือ่ขาราชการรับเงนิประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กาํลังพล – ๕/๑๘ 
หลักการและเหตุผล : เพ่ือเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ขั้นตอน และวงรอบการขอรับเงนิประจําตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญ วิชาชีพเฉพาะและเงนิวชิาการในโรงเรียทหารใหผูเก่ียวของทราบ 
                           และเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมด 
วตัถุประสงค :  เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงานตามวงรอบ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กพ.ทอ. แจงเรื่องให นขต.ทอ. ตรวจสอบคําสั่งยาย น.สญัญาบตัรวาระ เม.ย., 
ต.ค.วาม ีน.สัญญาบัตร ที่ดาํรงตําแหนงและมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
หรือไม หากมีใหสงรายชื่อพรอมกับหลักฐานประกอบการขอรับเงิน 

  กพ.ทอ.  

๒ 
 

น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. ตรวจสอบความถูกตองยศชือ่, ตําแหนงท่ีได 
รับเงิน ฯ, เอกสารประกอบการขอรับเงนิ ฯ จัดทําบญัชีผูรับเงินประจําตําแหนง 

   น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ.ยกรางหนังสือนําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. พรอมกับ
บัญชผูีรับเงินประจําตําแหนงเพื่อขออนุมัตใิหขาราชการรบัเงินประจําตําแหนง   
สงให กพ.ทอ.ดําเนินการตอไป 

   น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ กพ.ทอ.ตรวจสอบความถูกตอง และคุณสมบัตขิองผูขอรับเงินประจําตําแหนง
เปนไปตามที่ คาํสั่ง กห.ฯ กําหนดไว แลวยกรางหนังสือขออนุมติั ผบ.ทอ. 

  กพ.ทอ.  

๕ กพ.ทอ.นําเรียนขออนมุัตใิหขาราชการรับเงินประจําตําแหนง โดยออกเปนคําสั่ง 
ทอ. และสําเนาคําสั่งให นขต.ทอ.ทราบ 

   กพ.ทอ.  

๖ น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ.สําเนาคาํสั่ง ฯ ให นขต.สง.ปรมน.ทอ. ทราบ   น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง :  ๑.  คําสั่ง กห.ที ่๒๕๗/๕๒ ลง ๒๔ เม.ย.๕๒ เรื่อง ยกเลิก กาํหนด และแกไขจํานวนอตัราตําแหนงขาราชการทหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
               ๒.  คําสั่ง กห.ท่ี ๓๙๒/๕๒ ลง ๑๖ ม.ิย.๕๒ เร่ือง ยกเลิก และกําหนดตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

กพ.ทอ.แจงเร่ือง นขต.ทอ. 

นกพ.สง.ปรมน.ทอ.ตรวจสอบ 

กพ.ทอ.ตรวจสอบ 

ผบ.ทอ.อนมุัต ิ

แจง นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

นําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 
 



ลงเลขที่หนังสอื และสงเรื่องให กพ.

 
 
 
 

  

- ๑๔ - 
 

 

ชื่องาน     การขอแตงตั้งยศ เลื่อนยศ น.ประทวน และ น.สัญญาบตัร สวนราชการ  กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร :  สง.ปรมน.ทอ. - กําลงัพล – ๖/๑๘ 

หลักการและเหตุผล : การดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งยศและเล่ือนยศทหาร 

วตัถุประสงค :   เพ่ือใหการขอแตงตั้ง / ขอเลือ่นยศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 - ออกหนังสอืแจงเตือนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
ไดรับการแตงต้ัง / เลือ่นยศ ใหรายงานลวงหนา ๖๐ วัน 

      ๒๐ นาท ี ภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 

จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

         - ตรวจสอบแลวถูกตอง ดาํเนินการจัดทํารายงาน 
- ตรวจสอบขอมลูแลวไมถูกตอง สงกลับคืนหนวย 

๓๐ นาท ี
 

 
 

จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

                                                   
            

- จัดทํารายงานขอแตงต้ัง / ขอเลือ่นยศทหาร 
-  สงให น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ. ตรวจสอบ 

    ๒ ชั่วโมง  จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

                            
 

น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ.ตรวจสอบ หากถูกตองนําเรียน  
ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 
-  น.กําลังพล สง.ปรมน.ทอ.ตรวจสอบ หากไมถูกตองสงคนื 

๑ ชั่วโมง  น.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 

-  ผอ.สง.ปรมน.ทอ.พิจารณาหากเห็นชอบ ลงชือ่ในหนังสอื  ๑ วัน  ผอ.สง.ปรมน.ทอ.  

     ๖  

 

-  จนท.กําลังพล ลงเลขท่ีหนังสอืและสงเรื่องให กพ.ทอ.  
 

๑๐ นาท ี   จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๗ 
 

 -  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อดําเนินการตอไป ๑ วัน  “ จนท.กําลังพล 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง :  ๑.  ระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการเล่ือนยศขอขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
                     ๒.  ขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ. 

ออกหนังสอืแจง

ตรวจสอบความถูกตอง 

จัดทํารายงาน 

เสนอ กพ.ทอ. 

นกพ.ตรวจสอบ 

นําเรยีน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 



 

- ๒๓ - 

ชื่องาน  การเบิกจายเงนิเดือน คาตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน – ๑๓/๑๘ 
หลักการและเหตุผล : สามารถบงบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกจาย ควบคุม ตรวจสอบ และประมวลผลขอมูลการเบิกเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกัน 
วตัถุประสงค : ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันไดอยางถูกตอง และมีประสิทธภิาพ 
                  ๒.  เพื่อเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 
 
 

ตรวจสอบและแกไขขอมูลเงนิเดือน คาตอบแทน และ เงินอื่น  
ในลักษณะเดียวกัน ในระบบจายตรงเงินเดือนเมื่อกําลังพลปฏิบัติงาน
ดานกําลังพลในระบบจายตรงเงนิเดือนเสร็จสิ้น และแกไขเมือ่พบ
ขอผดิพลาด 

๑ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

๒ 
 

 
 
 

คํานวณเงินเดือน คาจาง และนําเขามูลหนีสิ้นเขาโดย กง.ทอ. 
รวมถึงการตรวจสอบรายการจายเงนิเดือนเงนิเดือนฯ ใหถูกตอง 
ครบถวน 

๔-๕ วัน 
 

 น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

๓ 
 

 
 
 

ประมวลผล และนําสงขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือนฯ ให กง.ทอ. 
พรอมปริ้นรายงานรายละเอียดการจายเงินเดือน (จัดเรียงตามบัญชถีอื
จาย) รายการเงินเพิ่ม - เงนิลด(ขอมูลการจายเงนิเดือน) และ 
รายละเอียดนําเขา กบข. เตรยีมไวเพ่ือประกอบฎีกาจายเงนิเดือนฯ 

๑ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

๔ 
 

 
 
 

จัดทํารายการขอเบิกเงนิเดือนและคาจาง(ลงคุมฎีกาดวย) 
-  ทอ.กง.๐๐๓.๑ สําหรับเงนิเดือน คาจาง  
-  ทอ.กง.๐๐๓ สําหรับคาตอบแทน และเงนิอื่นในลักษณะเดียวกัน 

๑ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

๕  
 
 
 
 
 
 
 
 

กง.สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมฎีกาเสนอ นกพ.สง.ปรมน.ทอ.เพ่ือลงชื่อใน
หนังสือ เพ่ือรับรองยอดและสิทธิการเบิกจายเงินเดือนของขาราชการ 

๓ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 
น.กําลังพล 

สง.ปรมน.ทอ. 

 

  
 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ตรวจสอบขอมูล 
 

คํานวณเงนิเดือน คาจาง นําเขาขอมลูหนี้สิน 
และตรวจสอบรายการจายเงนิเดือนฯ 

ประมวลผล และนําสงขอมูล 

จัดทําฎีกา 

เสนอ น.กําลังพล  
สง.ปรมน.ทอ. 

 



   

       - ๒๔ -  

ชื่องาน  การเบิกจายเงนิเดือน คาตอบแทน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน - ๑๔/๑๘ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๖ 
 
 
 
 
 

 
 
 

กง.สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมฎีกาเสนอ กง.บก.ทอ.เรียนผูบังคับบัญชา 
เพื่อลงชือ่ในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 

๓ วัน  การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ.,  

กง.บก.ทอ. 

 

๗ 
 

 
 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อดําเนินการใหตอไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๖          
                     ๒.  ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเรียนผูบังคับบญัชา 

เสนอ กง.ทอ. 
 

 



 
- ๒๕ - 

ชื่องาน  การเบิกคาเชาบาน สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน - ๑๕/๑๘ 
หลักการและเหตุผล : สามารถบงบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกคาเชาบาน 
วตัถุประสงค : ๑.  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานการเบิกคาเชาบานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพ่ือเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.สง.ปรมน.ทอ.รวบรวมใบสําคญัสงมายงั การเงิน การเงนิ  
ปรมน.ทอ.(ใบเสร็จรับเงิน และ แบบ ๖๐๐๖)  
ลงรบัหนังสือ และตรวจสอบความถูกตอง 

๔ วนั  นขต.สง.ปรมน.ทอ.  

๒  
 
 

จัดทําฎีกาโดยแยกใบสําคัญของนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวนและ ตกเบิกของขาราชการ 

๑ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

คุมรายละเอียดประกอบฎีกา (ทะเบียนคุมคาเชาบาน)  
การเงิน สง.ปรมน.ทอ.สงหนังสือขอใชงบประมาณให งป.บก.ทอ. 

๓ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
  

ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ และดําเนินการขออนมุัติเบิก
จายเงิน นําเรียนผูบังคับบัญชา และหัวหนา คณะ ฝสธ.ฯ 

๑ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕  
 
 

สรางขอมูลใน Excel และ Save as เลือกชนิด CSV (comma 
delimited)เปล่ียนชือ่เปน “NONTAX_INCREASE.TXT” นําขอมลู
เขาระบบจายตรงเงินเดือนหลังจากคํานวณเงินเดือน 

๑ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๖ 
 

 พิมพรายงานประกอบการเบิกจายประจําเดือน (รหัส 20001)  
จากระบบจายตรงเงินเดือนและสงรายงานแจงยอดให กง.ทอ. 
 

๑ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

   

  
 

 

รับใบสําคัญจาก นขต.สง.ปรมน.ทอ. 
 

จัดทําฎีกา 

ขอใชงบประมาณ 

นําเรียนผูบังคับบัญชา 

จัดทํา Taxt file 

พิมพรายงานประจําเดือน 

 



   

           - ๒๖ -  

ชื่องาน  การเบิกคาเชาบาน สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงนิ - ๑๕/๑๘ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อผูบังคับบญัชาอนุมัติใหเบิกจายได สงหนังสือไปยัง กง.ทอ. 
เพื่อดําเนินการเบิกจายใหตอไป 
 

๑ วนั  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง :  พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ กง.ทอ. 
 

 



 
- ๒๗ - 

ชื่องาน  การเบิกคาใชจายตาง ๆ   สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงนิ - ๑๖/๑๘ 
หลักการและเหตุผล : สามารถบงบอกถึงวธีิการและกระบวนการในการเบกิจายคาใชจายตาง ๆ   
วตัถุประสงค :  ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกคาใชจายตาง ๆไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
                   ๒.  เพ่ือเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหทนัสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.สง.ปรมน.ทอ.สงหนังสือมายัง การเงิน สง.ปรมน.ทอ. ๑ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกเงนิตาง ๆ 
(คชจ.เดินทางไปราชการ, ฝกอบรม/ประชุม,คาลวงเวลา, คาเครื่องดื่มและ
อาหารวาง, คาผานทางพิเศษ, คาหนังสือพิมพ)วาถูกตองและครบถวน
หรือไม ถาไมจะสงให นขต.สง.ปรมน.ทอ.ดําเนินการแกไขใหม 

๑ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

จัดทําฎีกาการขอเบิกเงินฯ ๒ ฉบับ เพ่ือขออนมุัติเบิกจาย  ๓ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
 

การเงิน สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมหนงัสือเรียนผูบังคับบัญชา และหัวหนา
คณะ ฝสธ.ฯ เพ่ือลงชือ่ในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 

 ๕ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อดาํเนินการใหตอไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑.  พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐) 
                     ๒.  มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๔ 
                     ๓.  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๖          
   
  

 
 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

รับหนังสือจาก นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

เสนอ กง.ทอ. 

จัดทําฎีกา 

นําเรียนผูบังคับบญัชา 



 
           - ๒๘ -  

ชื่องาน   การยืมเงินทดรองราชการ สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน – ๑๗/๑๘ 
หลักการและเหตุผล: สามารถบงบอกถึงวิธีการและกระบวนการการยมืเงินทดรองราชการ 
วตัถุประสงค:  ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
                   ๒.  เพ่ือเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.สปช.ทอ.สงหนังสอืมายัง กง.สง.ปรมน.ทอ. ๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

  
 

 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการขอ 
ยืมเงนิตาง ๆ วาถูกตองและครบถวนหรือไม ถาไมจะสงให  
นขต.สง.ปรมน.ทอ.ดําเนินการแกไขใหม 

๒ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 

ลงทะเบียนเงินยืมฯ เพื่อออกเลขท่ีผูยืม และบันทึกรายละเอียดตาง ๆ 
เกี่ยวกับการยืมเงนิ (ผูยืม, ผูรับเงิน, ภารกิจ, ชวงเวลา, จํานวนเงิน) 

๑ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔  
 
 

จัดทําหนังสอืประกอบการยืมเงินฯ ๒ ฉบับ 
-  ใบปะหนา 
-  ลงเลขทีผู่ยืมในใบยมืเงิน 
 

๑ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕  
 

  

การเงิน สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมหนงัสือเรียนผูบังคับบัญชาและ หัวหนา
คณะ ฝสธ.ฯ เพ่ือลงชือ่ในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 
 

๓ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๖  
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อดาํเนินการใหตอไป ๒ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๖ 
                     ๒.  ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  

 
 
 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

รับหนังสือจาก นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ลงทะเบียนเงินยืมฯ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดทําหนังสอืประกอบการยืมเงินฯ 

เสนอ กง.ทอ. 

นําเรยีนผูบังคับบัญชา 



 
              - ๒๙ -  

ชื่องาน  การใชหน้ีเงินยืมทดรองราชการ สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน – ๑๗/๑๘ 
หลักการและเหตุผล: สามารถบงบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการใชหนี้เงนิยืมทดรองราชการ 
วตัถุประสงค:  ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการใชหนี้เงินยืมทดรองราชการไดอยางถูกตอง และมีประสิทธภิาพ 
                   ๒.  เพ่ือเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.สง.ปรมน.ทอ.สงหนังสือมายัง การเงิน สง.ปรมน.ทอ. ๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ 
 

  
 
 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการใชหนี ้
เงินยืมฯ ตาง ๆ วาถูกตองและครบถวนหรือไม ถาไมจะสงให  
นขต.สง.ปรมน.ทอ.ดําเนินการแกไขใหม 
 

๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

จัดทําฎีกาการใชหนี้เงินยืมฯ ๒ ฉบับ เพ่ือขออนุมัติเบิกจาย ๑ วัน  น.การเงนิ  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 
 

การเงิน สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมหนงัสือเรียนผูบังคับบัญชา และหัวหนา 
คณะ ฝสธ.ฯ เพ่ือลงชือ่ในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 

๓ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อดาํเนินการใหตอไป ๒ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๖ 
                     ๒.  ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเงนิ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

รับหนังสือจาก นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดทําฎีกา 
 

เสนอ กง.ทอ. 

นําเรียนผูบังคับบัญชา 



 
- ๓๐ - 

ชื่องาน  การเบิกจายเงนิงบกลาง  สวนราชการ  การเงิน สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - การเงิน – ๑๘/๑๘ 

หลักการและเหตุผล : สามารถบงบอกถึงวธีิการและกระบวนการในการเบิกจาย ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายเงนิงบกลาง   
วตัถุประสงค:  ๑.  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบกลาง ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
                   ๒.  เพ่ือเปนรูปแบบมาตรฐานและเปนคูมือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 

 

นขต.สง.ปรมน.ทอ.สงหนังสือมายัง กง.สง.ปรมน.ทอ. ๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒. 
 

 
 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน
ตาง ๆ (คารักษาพยาบาล, คาการศึกษาบุตร) วาถูกตองและครบถวน
หรือไม ถาไมจะสงให นขต.สปช.ทอ.ดําเนินการแกไขใหม 
 

๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓. 
 

 
 

จัดทําฎีกาการขอเบิกเงินฯ เพื่อขออนุมติัเบิกจาย ประกอบดวย 
-  ใบปะหนา 
-  หนางบใบสําคญัคูจาย (กง.๑๐.๑)  ๒ ฉบับ 
-  หนางบใบสําคญั (แบบ ๗๑๐๖)  ๒ ฉบับ 

๒ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔. 
 

 การเงิน สง.ปรมน.ทอ.นําแฟมหนงัสือเรียนผูบังคับบัญชา และหัวหนา 
คณะ ฝสธ.ฯ เพ่ือลงชือ่ในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 

๓ วัน  น.การเงิน  
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕. 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อดาํเนินการใหตอไป ๒ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 
                     ๒.หนังสอืกรมบัญชีกลาง ที ่กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลง ๒๘ ม.ิย.๕๙ (สถานศึกษาของทางราชการและเอกชน) 

 

     

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

รับหนังสือจาก นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดทําฎีกา 

เสนอ กง.ทอ. 

นําเรียนผูบังคับบัญชา 



- ๓๑ - 

๒.  ฝายธุรการ 

     ๒.๑  ภารกิจ  
 มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับ การธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ การขนสง ตลอดจน ดูแลสถานที่
และเครื่องมือเครื่องใชของ สํานักงานประสานภารกิจดานความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ มีหัวหนาฝายธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

๒.๒  กระบวนงานที่รบัผิดชอบ   

ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ การรับหนังสือราชการ ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การสงหนังสือราชการ ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ 

 

การรับหนังสือราชการที่สงให สบ.ทอ.ผานทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) โดยไมสงตนฉบับ (สีสม) 

ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๔ 

 
การรับหนังสือราชการที่สงให สบ.ทอ.ผานทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) โดยสงตนฉบับตามมา (สฟีา) 

ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๕ การจัดการประชุม สง.ปรมน.ทอ.ประจําเดือน ธุรการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๖ งานพัสดุ สง.ปรมน.ทอ. พัสดุ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

๗ การจัดยานพาหนะสนับสนุนภารกิจของ นขต.สง.ปรมน.ทอ. ขนสง ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

     ๒.๓  มาตรฐานงานของสวนบังคบับัญชา 

 

 

 

 

 



 

- ๓๒ - 

ชื่องาน การรับหนังสือราชการ                      สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. -  ฝธก. - ๑/๗ 

หลักการและเหตุผล : การรับหนังสือราชการ 

วตัถุประสงค : ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสอืราชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพรวดเรว็ถูกตอง 

                   ๒. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  
 

เจาหนาที่รับสงหนังสือ สง.ปรมน.ทอ. 
ไปรับ - สง หนังสอื ณ จุดรับ-สงหนังสือ 
บก.ทอ. 

๖๐ นาท ี  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ เจาหนาที่บันทึกแยกหนังสือสงใหหนวย
เก่ียวของ 

๑๕ นาท ี แยกเร่ืองนําเสนอ       
ไดอยางถูกตอง 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือ 
ในทะเบียนรับ-สงหนังสือ 

๑.๓๐ ชม.  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 

 

เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสง  
นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

๒๐ นาท ี  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕ เจาหนาที่สงหนังสือให ธุรการ 
นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

๑๐ นาท ี  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
                      ๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสอืราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

              ๓. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกหนังสือราชการ นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

บันทึกสมุดสง นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

สงหนังสอืไปยัง นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

สงหนังสอืไปยัง นขต.สง.ปรมน.ทอ. 



 
 

- ๓๓ - 

ชื่องาน การสงหนังสอืราชการ                      สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๒/๗ 

หลักการและเหตุผล : การสงหนังสือราชการ 

วตัถุประสงค : ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสอืราชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพรวดเรว็ถูกตอง 

                   ๒. เพื่อใหการสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  เสมียนแตละกอง เสนอแฟมนําเรียน ผบช.
ผาน ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. ผบช.ลงชือ่แลว 
ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. ดําเนินการตอ 

๑๐ นาที  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือ
สง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๒๐ นาที  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสง นขต.ทอ. ๑๐ นาท ี  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 

 

เจาหนาที่รบัสงหนังสือ สง.ปรมน.ทอ.
ดําเนินการสงหนังสือใหเจาหนาทีรั่บสง
หนังสือ นขต.ทอ. 

๓๐ นาที  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
                      ๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสอืราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

              ๓. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนสงหนังสือ 

บันทึกสมุดสง นขต.ทอ. 

สงหนังสอืไปยัง นขต.ทอ. 

รับแฟมเสนอลงชือ่จาก ผบช. 



 
- ๓๔ - 

 

ชื่องาน  การรับหนังสอืราชการที่สงให สง.ปรมน.ทอ.ผานทางระบบ 
         สารบรรณอิเลกทรอนิกส (e-admin) โดยไมสงตนฉบับ (สีสม)   

สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๓/๗ 

หลักการและเหตุผล : การรับหนังสือราชการ ผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) เปนงานที่ตองปฏิบัติทุกระดับของสวนราชการ ซึ่งตองถอืปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  
                            วาดวยงานสารบรรณ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ผูปฏบิัติงานสารบรรณจึงจําเปนตองมีความรูและความสามารถในการรับ-สงหนังสือราชการดวยความชํานาญ 
วตัถุประสงค : ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสอืราชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
                   ๒. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม ตดิตาม และตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงานได 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  -  จนท.ธุรการ เปดดูรายละเอียดของหนังสอืที่สงให  
สง.ปรมน.ทอ. ผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-admin 
ไมสงตนฉบับ  (สีสม) แตสามารถรบัตนฉบับ โดยพิมพหนังสอืผาน
ระบบเพ่ือดําเนินการไดทันท ี

๒ นาที  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ - พิมพหนังสอืที่สงให สง.ปรมน.ทอ.ทางระบบฯ และประทับตรา
รับ สง.ปรมน.ทอ.ทีมุ่มบนดานขวามือ สงให น.ธุรการฯ หรอืผูที่
ไดรับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาบันทึกแยกเร่ืองให นกข.ปฏบิัต ิ

๓ นาที  เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ กรณีมี นกข.เพียงหนวยเดียว 
-  น.ธรุการฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายตรวจสอบรายละเอียดของ
หนังสือบันทึกแยกเร่ืองใหหนวยท่ีเก่ียวของปฏิบติัและสงคืนให 
เสมียน ฝธก.ฯ ลงทะเบียนรบัหนังสือ และบันทึกรายละเอียดใน
การปฏิบัติ 
กรณีมี นกข. ๒ หนวยขึ้นไป 
-  น.ธรุการฯ หรือผูไดรับมอบหมาย ตรวจสอบรายละเอียดของ
หนังสือซึ่งมีหนวยเกี่ยวของ ๒ หนวยขึ้นไป น.ธุรการฯ รางบันทึก
สั่งการให นกข.ปฏิบัตินาํเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ.ลงชือ่ สงคืน 
เสมียน ฝธก.ฯ เพ่ือพิมพ 

๕ นาที 
 
 
 
 

๑๐ นาท ี

ปฏิบัติได 
ถูกตอง 

และรวดเร็ว 

น.ธรุการ ฝธก.
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

 
 
 

น.ธรุการฯ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

พิจารณาบันทึกแยก
หนังสือ 

พิมพหนังสือผานทางระบบฯ 

รับหนังสือทางระบบ e-admin    
ไมสงตนฉบับ (สีสม) 

ปรับแกขอมูล 



 
- ๓๕ - 

 

ชื่องาน  การรับหนังสอืราชการที่สงให สง.ปรมน.ทอ.ผานทางระบบ
สารบรรณอิเลกทรอนิกส (e-admin) โดยไมสงตนฉบับ (สีสม)                                            

สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๓/๗ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๔ 
 

 กรณีมี นกข.เพียงหนวยเดียว 

-  เสมียน ฝธก.ฯ ลงทะเบียนรับหนังสือ บันทึกขอมูลการปฏิบัติ
ตอหนังสือลงระบบฯ และกรอกรายละเอียดลงในตราประทับ
หนังสือ และ Scan เอกสารไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

กรณีมี นกข. ๒ หนวยขึ้นไป 
-  เสมียน ฝธก.ฯ ลงทะเบียนรับหนังสือ บันทึกขอมูลการปฏิบัติ
ตอหนังสือลงระบบฯ และกรอกรายละเอียดลงในตราประทับ
หนังสือ และสงใหจนท.พิมพบันทึกสั่งการ 

๕ นาท ี การบันทึกขอมลู
และการปฏิบัติ
ตอหนังสือลง
ระบบฯ จะตอง
เปนขอมลูที่
ตรวจสอบและ
คนหาไดงาย 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕ 
 
 
 
 
 

 กรณีมี นกข.หนวยเดียว 

เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว เสมียน ฝธก.ฯ จะ Scan และบันทึก
การปฏิบัติไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ แลวสงให นกข.เพื่อ
ดําเนินการตอไป 
กรณีมี นกข. ๒ หนวยขึ้นไป 
เสมียน ฝธก.ฯ จะจัดทําสําเนาให น.ธุรการฯ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายลงชือ่ เสนอ นกข.Scan หนังสือพรอมทั้งบันทึกไวเปน
หลักฐานในการตรวจสอบ แลวสงให นกข.เพ่ือดําเนินการตอไป 

๕ นาท ี สงหนังสอืถึง
หนวยเก่ียวของ
ดวยความ
รวดเร็ว 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
                      ๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสอืราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

              ๓. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 

 
 
 
 

 

พิมพหนังสือผานทางระบบฯ 

สงหนังสอืทางระบบให นกข. 



 
- ๓๖ - 

 

ชื่องาน  การรับหนังสอืราชการที่สงให สง.ปรมน.ทอ.ผานทาง  
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส (e-admin) (สีฟา) 

สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๔/๗ 

หลักการและเหตุผล : การรับหนังสือราชการ ผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-admin) เปนงานที่ตองปฏิบัติทุกระดับของสวนราชการ ซึ่งตองถอืปฏิบัตติามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  
                            วาดวยงานสารบรรณ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ผูปฏบิัติงานสารบรรณจึงจําเปนตองมีความรูและความสามารถในการรับ-สงหนังสือราชการดวยความชํานาญ 
วตัถุประสงค : ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสอืราชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
                   ๒. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม ตดิตาม และตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลการดําเนินงานได 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  - เสมียน ฝธก.ฯ ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือที่สงให นขต.ทอ.ผานทาง
ระบบสารบรรรอิเล็กทรอนิกส e-admin สงตนฉบับ (สีฟา) ซึ่งเปนหนังสือ 
ที่ตองรอเอกสารตนฉบับ  

๒ นาที ความถูกตอง 
ของหนังสือ 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒ กรณีเปนหนังสือที่มชีั้นความเร็ว หรือมีกําหนดเวลา เมือ่ตรวจสอบรายละเอียด
ของหนังสอื ทราบวาเปนหนังสือท่ีไมมชีั้นความเร็ว (แตรายละเอียดในหนังสือมี
กําหนดเวลาในการปฏิบัต ิเสมียน ฝธก.ฯ จะตองพิมพหนังสือฉบับนัน้ 
น.ธรุการฯหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาสงให นกข.เตรียมดําเนินการกอน 
(เมื่อไดรับตนฉบบัจาก จนท.นําสง จึงแยกเรื่องให นกข.ตอไป) 

๑๐ นาท ี ความถูกตอง 
ของหนังสือ 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

กรณีเปนหนังสือที่ไมมีชั้นความเร็วและไมมีกําหนดเวลา 
เมื่อไดรับตนฉบับจาก จนท.นําสง เสมียน ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.จะตองตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารฉบับนั้นและประทับตรารับหนังสือที่มุม
ขวามอื น.ธุรการฯ หรอืผูที่ไดรับมอบหมาย บันทึกแยกเรื่องให นกข.ปฏิบัต ิ
กรณีเปนหนังสือที่มชีั้นความเร็วหรือมีกําหนดเวลา 
เมื่อไดรับตนฉบับจาก จนท.นําสง เสมียน ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.จะตองตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารฉบับนั้นและประทับตรารับหนังสือทีมุ่ม
ขวามอื  น.ธุรการฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายลงชือ่ยอกํากับ 

๕ นาที ถูกตอง 
และรวดเร็ว 

 

น.ธุรการ ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 
 
 
 
 

พิมพหนังสือผานทางระบบฯ 

รับหนังสือทางระบบ e-admin    
สงตนฉบับ (สีฟา) 

รับหนังสือตนฉบับจาก จนท.นําสง 



 
- ๓๗ - 

ชื่องาน  การรับหนังสอืราชการที่สงให สง.ปรมน.ทอ.ผานทาง  
ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส (e-admin) (สีฟา) 

สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๔/๗ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๔  
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมี นกข.หนวยเดียว 
น.ธุรการฯ หรือผูไดรบัมอบหมายพิจารณาบันทึกแยกเรื่องให นกข.ปฏิบัต ิ
กรณีมี นกข. ๒ หนวยขึ้นไป 
น.ธุรการฯ หรือผูไดรบัมอบหมายพิจารณาบันทึกแยกเรื่อง 
พรอมกับรางบันทึกสั่งการให นกข.ปฏิบัตินําเรียน  
ผอ.สง.ปรมน.ทอ.ลงชือ่ 

๕ นาที ถูกตอง 
และรวดเร็ว 

น.ธุรการ 
ฝธก. 

สง.ปรมน.
ทอ. 

 

๕ 
 

 เมื่อหนังสอืดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของเรยีบรอยแลว  
สงให นกข.ปฏิบติั 
กรณีมี นกข.หนวยเดียว 
เสมียนธุรการจะ Scan และบันทึกการปฏิบัติไวเปนหลักฐาน  
และให จนท.นําสงโดยบันทึกขอมลูการสงไวในสมดุสงหนังสอื 
กรณีมี นกข. ๒ หนวยขึ้นไป 
เสมียนธุรการ จะจัดทําสําเนาเสนอ นกข. โดย Scan และบันทึกการปฏิบัติ
ไวเปนหลักฐาน และให จนท.นําสงโดยบันทึกขอมูลสงไวในสมุดสงหนังสือ 

๑๐ นาท ี สงหนังสอืถึง
หนวยเก่ียวของ
ดวยความรวดเร็ว 

เสมียน ฝธก. 
สง.ปรมน.

ทอ. 

 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
              ๒. ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
              ๓. ขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ 

 

 
 
 
 
 

ปรับแกขอมูล 

น.ธรุการฯ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

พิจารณาบันทึกแยก
เร่ือง 

สงหนังสอืทางระบบให นกข. 



 
- ๓๘ - 

 

ชื่องาน  การจัดประชุม สง.ปรมน.ทอ.ประจําเดือน   สวนราชการ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๕/๗ 

หลักการและเหตุผล : รายงานการประชุมเปนหลักฐานในการปฏิบติัราชการ และการสั่งการของ ผบช. เพ่ือเปนเคร่ืองมือติดตามงานของ ผบช.และใชเปนหลักฐานในการอางอิง รวมทั้งเพ่ือรับทราบปญหา และ

ขอขัดของการปฏิบัติงาน 

วตัถุประสงค : เพ่ือบันทึกความคดิเห็นของผูมาประชมุ ผูเขารวมประชุม และมติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 

 
ลําดับ

ที ่
ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน 

เวลา
ดําเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  -  ผอ.สง.ปรมน.ทอ.กําหนดวันประชุม สง.ปรมน.ทอ. 
-  แจงกําหนดการประชุม ผานทางระบบ e-mail เฉพาะองคประชมุ 

 
 

๒ วัน  น.ธรุการ ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๒  -  จดัทําหนังสอืเชิญผานทาง e-admin ให นขต.สง.ปรมน.ทอ.ผูเก่ียวของ  

-  จัดทําหนังสือแจง นกข.เพ่ือดําเนินการตามสั่งการ สง.ปรมน.ทอ.ตามสั่งการ
สงผานทาง e-admin จัดทําหนังสอืแจงใหหนวยจดั จนท.ชี้แจงตามระเบียบ

วาระการประชุม สง.ปรมน.ทอ. 
 

๑ วัน 
 
 
 

 น.ธรุการ ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓     ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.พิจารณาจัดเปนระเบียบวาระการประชุม  

สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

 

 

๑ วัน 

 

 

 

 น.ธุรการ ฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

 

 
  
 

ผอ.สง.ปรมน.ทอ.กําหนดวนั 
ประชุม สง.ปรมน.ทอ. 

 

จัดทําหนังสอืเชิญแจง  
นขต.สง.ปรมน.ทอ.และผูเก่ียวของ 

 

 

จัดทําระเบียบ
วาระการประชุม 



 

- ๓๙ – 

 ชื่องาน  การจัดประชุม สง.ปรมน.ทอ.ประจําเดือน   
 

สวนราชการ  ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. รหัสเอกสาร : สง.ปรมน.ทอ. - ฝธก. - ๕/๗ 

ลําดับ
ที ่

ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๔      จัดหองประชุม ตั้งปายชือ่ จัดแฟมตรวจความเรียบรอย 
 

๑ ชม. 
 
 

 เสมียน ฝธก. 

สง.ปรมน.ทอ. 
 

๕      จดบันทึกประชุม 
 

๓ - ๔ ชม. 

 
 
 

 น.ธุรการ ฝธก. 

สง.ปรมน.ทอ. 
 

๖     จัดทํารายงานการประชุมนําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. เพ่ือตรวจและลงชื่อ ๑๘ วัน  น.ธุรการ ฝธก. 

สง.ปรมน.ทอ. 
 

๗     แจกจายรายงานการประชุม สง.ปรมน.ทอ. สงระบบ  
e-mail เฉพาะองคประชุม 

 

๑ ชม. 
 
 
 

 น.ธุรการ ฝธก. 

สง.ปรมน.ทอ. 
 

เอกสารอางอิง:   

๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘        ๒.  ระเบียบ กห.วาดวยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗    

๓.  ขอบังคับ กห. วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗                                        ๔.  ระเบียบ ทอ. วาดวยการกําหนดหนาท่ีของขาราชการตําแหนงตางๆ ใน บก.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒   

๕.  คาํสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เร่ืองมอบอํานาจหนาที่ทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.               

 
 

 
 

จัดหองประชุม 

 

จัดการประชุม 

 

จัดทํารายงานการประชุม 

แจกจาย 
รายงาน 

การประชุม 



 
- ๔๐ - 

ชื่องาน  งานพัสดุ สง.ปรมน.ทอ.                     สวนราชการ  พัสดุ ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.                     รหัสเอกสาร  : สง.ปรมน.ทอ. - พัสด ุฝธก.– ๖/๗ 

หลักการและเหตุผล  :  งานพัสดขุอง สง.ปรมน.ทอ.เปนการดําเนินงานระดับคลังหนวยตนสังกัดขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

วตัถุประสงค  :  เพ่ือใหการดําเนินงานดานพัสด ุการเบิก การสะสม การเก็บรักษา การควบคุม การสงคืน การสงซอม และการจําหนายพัสดุมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงให นขต.สง.ปรมน.ทอ.สํารวจพัสดุ
ประจําป 
 

๑ เดือน      
ก.ค.ของทุกป 

ดําเนินการสงเอกสาร 
อยางถูกตอง 

น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ.                    

 

๒ 
 
 

ขอรายชือ่ของ นขต.สง.ปรมน.ทอ.เพ่ือแตงตั้ง 
คณก.สาํรวจพัสดุประจําปพรอมแตงตั้ง  
น.การพัสด,ุ เจาหนาที่การพัสด,ุ  
คณก.ตรวจรบัพัสดุประจําป 

๒ เดือน 
ระหวาง 

พ.ย.-ธ.ค. ทุกป 

รวบรวมรายชื่อและดําเนินการจัดแบง 
คณก. อยางถูกตอง 

น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 
 

เบิกจายอาภรณภณัฑครบอายุ  
เบิกจายอาภรณภณัฑประจําป 

๑ เดือน 
ก.ย.ของทุกป 

ดําเนินการเบิกจายใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบ 

น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ 
 

รายงานสถานภาพครุภัณฑสาย พธ.ทอ. 
รายงานการสํารวจพัสดุประจําป  

๑ เดือน 
ม.ีค.ของทุกป 

ดําเนินการรายงาน 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๕  
 
 

แจงความตองการพัสดุพัสดุประจําป  
พัสด ุส.ส.ต., พัสด ุซอมบํารุง  

๑ เดือน 
ม.ีค.ของทุกป 

ดําเนินการสงเอกสารแจงความตองการ
ตรงเวลา 

น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๖  
 

จัดสงเอกสารตามสายงานและจัดเก็บเอกสาร
เขาแฟมตางๆ ของการพัสด ุ
 

๑ สัปดาห เก็บเอกสารอยางถูกตอง น.พัสด ุฝธก. 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสด ุพ.ศ.๒๕๓๕ 
                      ๒. ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการพัสด ุพ.ศ.๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

สํารวจพัสดุประจําป 

แตงตั้งนายทหารการพัสด ุ
และเจาหนาที่การพัสด ุ

เบิกจายอาภรณภณัฑประจําป 

รายงานสถานภาพครุภัณฑ สาย พธ.ทอ. 

แจงความตองการพัสดุประจําป 

 

จัดสงและเก็บเอกสาร 



 

- ๔๑ - 

ชื่องาน  การจัดยานพาหนะสนับสนุนภารกิจของ นขต.สง.ปรมน.ทอ. สวนราชการ  ขนสง ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.                     รหัสเอกสาร  : สง.ปรมน.ทอ. – ขนสง ฝธก. – ๗/๗ 

หลักการและเหตุผล  :  เพ่ือใหภารกิจของ นขต.สง.ปรมน.ทอ. บรรลุตามวัตถุประสงค 

วตัถุประสงค  : ๑. เพ่ือใหการสนบัสนุนยานพาหนะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง   ๒. เพื่อใหการจัดยานพาหนะเปนไปอยางมีระบบ 

ลําดับที ่ ผังขัน้ตอนการดําเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผดิชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 หนวยผูขอใช (นขต.สง.ปรมน.ทอ.) รายงาน
การ ขอใชยานพาหนะ (ใบขอใชยานพาหนะ  
สง.ปรมน.ทอ.) 

๕ นาที ระเบียบงานสารบรรณ นขต.สง.ปรมน.
ทอ. 

 

๒ 
 
 
 

ฝธก.สง.ปรมน.ทอ.พิจารณาจัดยานพาหนะ
สนับสนุนพรอมพลขับรถ 

๕ นาที ความถูกตอง รอง หน.ฝธก 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๓ 
 

 

นําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ.(ผาน รอง ผอ.
สง.ปรมน.ทอ.) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

๑ วัน  รอง หน.ฝธก 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

๔ จัดยานพาหนะสนับสนุน นขต.สง.ปรมน.ทอ. ๕ นาท ี  รอง หน.ฝธก 
สง.ปรมน.ทอ. 

 
 

๕ 
 
 

 

สรุปการใชจายเชื้อเพลิงและการใชยานพาหนะ
ประจําเดือน นาํเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 

๑ วัน ความถูกตอง น.ธุรการ 
สง.ปรมน.ทอ. 

 

เอกสารอางอิง : 

 

         

    
 

สรุปการใชเชือ้เพลิงและการใชยานพาหนะ 

หนวยผูขอใชยานพาหนะ นขต.สง.ปรมน.ทอ. 

ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 

นําเรียน ผอ.สง.ปรมน.ทอ. 

ฝธก.สง.ปรมน.ทอ. 



- ๔๒ - 

๓.  สํานักอํานวยการ  
๓.๑  ภารกิจ 

 มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับ
การประสานภารกิจดานความม่ันคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเรื่อง
นโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง การขาว กิจการมวลชนและสารสนเทศ มีผู อํานวยการสํานัก
อํานวยการ เปนผูบังคบับัญชารับผิดชอบ 

๓.๒  กระบวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ การประสานภารกิจดานนโยบายและยุทธศาสตร ดาน
การชาว ดานมวลชนและสารสนเทศ กับกองบิน 

สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ การพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของ 
สง.ปรมน.ทอ. 

สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การจัดทําโครงการศึกษา สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

๓ การประชุมสัมมนาดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สอก.สง.ปรมน.ทอ. 

     ๓.๓  มาตรฐานงานของสํานักอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๘ - 

๔.  สํานักประสานการปฏิบัติดานความม่ันคง 
๔.๑  ภารกิจ 

  มีหนาท่ี วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนาและดําเนินการเก่ียวกับ
การประสานการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
ใน เรื่ องความมั่ นคงของรัฐ  ความมั่ นคงทางสังคม ความมั่ นคงแบบพิ เศษ ความมั่ นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงาน อาหาร และความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ มีผูอํานวยการสํานัก
ประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
    ๔.๒  กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ลําดับ กระบวนงานที่รับผดิชอบ หนวยที่รับผิดชอบ 

๑ จัดทําแผนและดําเนินการประสานภารกิจดานความมั่นคงกับ 
กอ.รมน. 

สปม.สง.ปรมน.ทอ. 

๒ ขั้นตอนการเดินทางประสานภารกิจดานความมั่นคงกับ  
กอ.รมน. 

สปม.สง.ปรมน.ทอ. 

     ๔.๓  มาตรฐานงานของสํานักประสานการปฏิบัติดานความมั่นคง 

 


