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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ยศ.ทร. 

หน่วยรับผิดชอบ  กอง สน.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP10.4 กระบวนการให้บริการยานพาหนะสายขนส่ง 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกขนส่ง กองสนับสนุน ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 รับหนังสือจำกหน่วย นขต.ยศ.ทร. ที่ขอรับ
กำรสนับสนุนยำนพำหนะในกำรขนส่ง  

1  หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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 1. ตรวจสอบค ำขอรับกำรสนับสนุน วันที่
ขอรับบริกำร และชนิดยำนพำหนะที่ขอใช้
บริกำร  
2. ตรวจสอบควำมพร้อมของพลขับและ
ยำนพำหนะ ว่ำมีเพียงพอหรือมีควำมพร้อม
ในกำรให้บริกำรหรือไม่  
3. เมื่อตรวจสอบพบว่ำมีพลขับและ
ยำนพำหนะเพียงพอสำมำรถให้กำร
สนับสนุนได้ จึงพิจำรณำจัดพลขบัและ
ยำนพำหนะ เพื่อให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ขอรับ
กำรสนับสนุน 
 
 

1  หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 

A 
หนังสือขอรับกำรสนับสนุนยำนพำหะ 

ในกำรขนส่ง 
 

ตรวจสอบค ำขอรับกำรสนับสนุน และ 
ควำมพร้อมของยำนพำหนะ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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จัดท ำบันทึกเพื่อเสนอขออนุมัติให้พลขับ
พร้อมยำนพำหนะไปให้กำรสนับสนุนแก่ 
ผู้ขอรับบริกำร หำกมีเหตุขัดข้องไม่สำมำรถ
ให้กำรสนับสนุนได้ อำจเนื่องด้วยพลขับ 
ไม่พร้อม มีภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถให้กำร
สนับสนุนได้หรือยำนพำหนะมีไม่เพียงพอ 
จะท ำกำรแก้ปัญหำ ด้วยกำรขอรับกำร
สนับสนุนรถยนต์หรือพลขับจำก ขส.ทร. 
โดยจัดท ำหนังสือขอรับกำรสนับสนุนรถยนต์
เสนอ ขส.ทร. เพื่อขอรับกำรสนับสนุน   

1  หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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 กรณีที่ 1 ผอ.กอง สน.ยศ.ทร. (ได้รับมอบ
อ ำนำจจำก จก.ยศ.ทร.) อนุมัติให้พลขับ
พร้อมยำนพำหนะไปให้กำรสนับสนุนแก่ 
ผู้ขอรับบริกำร 
กรณีที่ 2 ขส.ทร.ให้กำรสนับสนุนได้ จะ 
อนุมัตใิห้พลขับพร้อมยำนพำหนะไปให้กำร
สนับสนุนแก่ผู้ขอรับบริกำร  

3 จก.ยศ.ทร. มอบอ ำนำจ
ให้ ผอ.กอง สน.ยศ.ทร. 
เป็นผู้พิจำรณำให้กำร
สนับสนุน 

หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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1. ประสำนรำยละเอียดกำรปฏิบัติกับพลขับ 
ก่อนกำรไปให้บริกำรยำนพำหนะ  
2. ค ำนวณควำมสิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ให้คิดค ำนวณจำกอัตรำควำมสิ้นเปลือง
น้ ำมันเชื้อเพลิงของยำนพำหนะและ
ระยะทำงไป-กลับ ตำมที่ กบ.ทร.ก ำหนด  

1  1. หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. พลขับ 

ประสำนรำยละเอียดกำรปฏิบัติกับพลขับ และ
เตรียมควำมพร้อมในกำรไปใหบ้ริกำร 

ไม่อนุมัติ 

จัดท ำบันทึกขออนุมัติพลขับพร้อมยำนพำหนะ
ไปให้บริกำรแก่หน่วยที่ขอรับบริกำร 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ
เห็นชอบ 

กรณีที่ 2 
ขส.ทร. 

อนุมัติ
เห็นชอบ 

กรณีที่ 1 
ผอ.กอง สน.

ยศ.ทร. 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

  3. แจ้งพลขับน ำยำนพำหนะไปเติมน้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่ปั๊มบริกำรน้ ำมัน ยศ.ทร. ให้
เรียบร้อย  
4. พลขับรอกำรปฏิบัติตำมก ำหนดเวลำที่ได้
ประสำนไว้กับหน่วยผู้ขอใช้บริกำร 

1   
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 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุน
ยำนพำหนะในกำรขนส่ง พร้อมท้ังแจ้งช่ือ 
พลขับและทะเบียนรถยนต์ ให้ผู้ขอใช้บริกำร
ทรำบ 

1  หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
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พลขับจะน ำยำนพำหนะไปให้บริกำรแก่ 
ผู้ขอรับบริกำร โดยค ำนึงถึงหลัก ประหยัด 
ปลอดภัย ประทับใจ ทันเวลำ  

1  1. หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. พลขับ 
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1. พลขับรำยงำนผลกำรปฏิบัติให ้หน.ขนสง่ 
กอง สน.ยศ.ทร. ทรำบ  
2. ปรนนิบัติบ ำรุงพำหนะหลังกำรใช้งำน 
ก่อนน ำยำนพำหนะไปจอดเก็บในโรงจอดรถ  

1  
  

1. หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 
2. พลขับ 
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 ภำยในวันที่ 5 ของเดือน รวบรวมข้อมูล
สถำนภำพและกำรใช้รถประจ ำเดือน เพ่ือ
รำยงำนตำมล ำดับชั้นจนถึง ขส.ทร. (ผ่ำน 
กบ.ยศ.ทร.) แล้วส ำเนำ 1 ชุด เก็บไว้เป็น
หลักฐำน        

3  หน.ขนส่ง  
กอง สน.ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 14   
 

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
84-EDU-WM-CP10.4 กระบวนการให้บริการยานพาหนะสายขนส่ง 

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนแก่หน่วย
ขอรับบริกำร 

 

ให้บริกำรยำนพำหนะในกำรขนส่ง 

รำยงำนสถำนภำพและข้อมูลกำรใช้รถ
ประจ ำเดอืน B 

พลขับรำยงำนผลกำรปฏิบัติ 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/84-wm-sp10.4.pdf

