
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

ขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่      
และพ้นหน้าที่ ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

(ผู้บริหารระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่า) 

 จัดทำโดย 

น.อ. สมศักดิ์  พลับทอง ร.น. 
 

                                                              จัดทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



ขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติหนา้ที่ และพ้นหน้าที่  
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

(ผู้บริหารระดับชัน้นายพลหรือเทียบเท่า) 
 

1. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)เตรียมแผนการบรรจุกำลังพลตามวาระการปฏิบัติหน้าที่ แล้วดำเนินการ
รวบรวมบัญชีรายชื่อพร้อมหลักฐานประกอบการออกคำสั่งให้ครบถ้วน ได้แก่หลักฐานความยินยอม
ของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ., เหล่าทัพ/เทียบเท่า หรือ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ เนื่องจาก
การออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. จะต้องมีหลักฐานการยินยอมให้ยืมตัวจาก
หน่วยต้นสังกัดระดับเหล่าทัพ หรือเทียบเท่าขึ้นไปของกำลังพลนั้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถ
ดำเนินการได้ โดยผอ.รมน.ได้มอบอำนาจให้ ผอ.สำนัก หรือ รอง ผอ.สำนัก/ผช.ผอ.สำนักที่รับผิดชอบ เป็น
ผู้ลงนามในหนังสือในการขอยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยปฏิบัติงานไปยังส่วนราชการต่าง 
ๆ ได้ ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 311/2553 ลง 30 ก.ค. 53 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1 ยกเว้นกรณี
การขอตัวกำลังพลสังกัด กห. (สป., บก.ทท., ทอ., ทร.) และ ตร.  ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.ซึ่ง
กำหนดให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เสนอเรื่องให้สบค.กอ.รมน. เป็นหน่วยดำเนินการขอตัวกำลังพล
ปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนรวมคราวละไม่เกิน 1 ปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 2 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะกรณีกำลังพลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ สังกัด สป., บก.ทท., ทร., ทอ. และ ตร.
เป็นข้อตกลงตามแนวทางการออกคำสั่งปฏิบัติราชการใน กอ.รมน. ที่กำหนดให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
มีหนังสือขอให้ สบค.กอ.รมน. เป็นหน่วยดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลดังกล่าว
ซึ่งเป็นไปตามที่ส่วนราชการดังกล่าวร้องขอ เพ่ือความสะดวกในการควบคุมกำลังพลของแต่ละส่วนราชการ 
 

2. เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนกำลังพลสังกัด กห. (สป., บก.ทท., ทอ., ทร.) และ ตร.
จาก นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) โดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 3แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบ
ตำแหน่งใน กอ.รมน. ที่กำลังพลจะมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เสนอ โดยให้
ฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นตำแหน่งที่ว่าง อัตราถูกต้อง ตาม อฉก.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) หรือไม่และดำเนินการรวบรวมรายชื่อจัดทำหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนกำลังพลไปยัง
หน่วยต้นสังกัดของกำลังพลดังกล่าวเป็นส่วนรวม เพื่อขอความเห็นชอบให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน  
กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ต่อไปโดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 4 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าตำแหน่งไม่ว่าง หรืออัตราไม่ตรง หรือมีข้อสงสัย
กรณีอื่น ๆ เช่น ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่งปกติ เป็นต้น อาจไม่ถูกต้อง ให้ประสานหน่วยที่เสนอเรื่องมา
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข หรือทำหนังสือส่งเรื่องกลับคืนหน่วยดังกล่าวเพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
จัดทำหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลดังกล่าว 
 



3. เมื่อหน่วยต้นสังกัด (สป., บก.ทท., ทอ., ทร. และ ตร.) อนุมัติความเห็นชอบให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่
ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และมีหนังสือแจ้งกลับมาให้ สบค.กอ.รมน. ทราบ สบค.กอ.รมน. จะดำเนินการ
จัดทำหนังสือประทับตรา แจ้งให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ที่ขอรับการสนับสนุนกำลังพลดังกล่าวทราบ 
เพ่ือดำเนินการเสนอขออนุมัติให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง อัตราของหน่วยต่อไป โดยมี
ตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 5 
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บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะกรณีหน่วยต้นสังกัดดำเนินการล่าช้าเกินกว่า ๒ เดือน หรือตามเวลาที่
พิจารณาแล้วว่าหน่วยจะดำเนินการล่าช้า สบค.กอ.รมน.จะทำหนังสือทวงถามหน่วยดังกล่า ว โดยมีตัวอย่าง
ตามเอกสารที่แนบ 6 ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการด้านธุรการ 
 

4. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)ทำหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. เพ่ือขออนุมัติให้กำลังพลสัญญาบัตรชั้นนายพล
หรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานประกอบการออกคำสั่ง
ให้ครบถ้วน ได้แก่หลักฐานความยินยอมของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ., เหล่าทัพ/เทียบเท่า
หรือกระทรวง ทบวง กรม (กรณีขอปฏิบัติหน้าที่) หรือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ (กรณีขอพ้นหน้าที่) โดยจัดทำ
เป็นบัญชีรายชื่อแยกเฉพาะผู้บริหารระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่า โดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 7 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควรประสานกับ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ให้จัดทำบัญชีแยกเฉพาะผู้บริหารระดับชั้นนายพลหรือ

เทียบเท่าออกจากบัญชีรวมของหน่วย เพ่ือง่ายต่อการดำเนินการของ สบค.กอ.รมน. ทั้งนี้ หาก นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) จัดทำเป็นบัญชีรวมจะต้องแยกเอกสารมาถ่ายสำเนาเพ่ือดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้ได้รับข้อมูลไม่
ครบถ้วน และอาจเกิดความล่าช้า หรือเอกสารสูญหายได ้

4.2 หนังสือหลักฐานความยินยอมของหน่วยต้นสังกัดของกำลังพล ทบ. (กรณีขอปฏิบัติหน้าที่)จะต้อง
เป็นหนังสือยินยอมระดับ นขต.ทบ. เท่านั้น หนังสือของหน่วยระดับต่ำกว่า นขต.ทบ. ไม่สามารถใช้ประกอบการ
ดำเนินการได ้
 

5. เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือขออนุมัติให้กำลังพลสัญญาบัตรชั้นนายพลหรือเทียบเท่า ปฏิบัติ
หน้าที่/พ้นหน้าที่ จาก นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) แล้ว จะดำเนินการส่งให้ฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบกับ
ฐานข้อมูลว่ากำลังพลที่ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เสนอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการขอให้ปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งว่าง อัตราถูกต้องตาม อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) หรือไม่และบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ฐานข้อมูลเบื้องต้น และเมื่อฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบเรียบร้อย จะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในภาพรวมอีกครั้งว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ก่อนดำเนินการยกร่างคำสั่งปฏิบัติหน้าที่/
พ้นหน้าที่ต่อไป 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ 



5.1 การตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการยกร่างคำสั่งฯ
จึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด ตั้งแต่ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่งปกติ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ ใน
กอ.รมน. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที ่ วันพ้นหน้าที ่ อัตราถูกต้องหรือไม่ (โดยปกติจะอนุโลมให้
สามารถบรรจุในอัตราได้สูงกว่า 1 ระดับ หรือต่ำกว่า 1 ระดับ กรณีมีความจำเป็น) บรรจุซ้ำซ้อนหรือไม่
มีหนังสือยินยอมจากหน่วยต้นสังกัดถูกต้องหรือไม่ กรณีรายใดมีข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างหนังสือเสนอขออนุมัติ
ของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) กับหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดต้องมีหลักฐานประกอบ เช่น หลักฐานการเลื่อนยศ
หรือเปลี่ยนตำแหน่ง เป็นต้น รวมถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในการออกคำสั่งทั้งนี้หากตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้องและแจ้งหน่วยให้แก้ไขแล้ว แต่หน่วย
ไม่ดำเนินการ ให้เสนอเรื่องกลับคืนหน่วยเพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป 
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5.2 การบรรจุกำลังพลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน. และที่ปรึกษา ศปป.กอ.รมน. 

รวม 7 อัตรา หน่วยสามารถดำเนินการเสนอบรรจุนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลแต่งกาย ทบ. รวมกันได้ 
จำนวนไม่เกิน 3 นาย และนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ไม่ใช่แต่งกาย ทบ. (ทร. หรือ ทอ.) ได้อีก 1 นาย ส่วน
ที่เหลือให้บรรจุข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตำรวจชั้นนายพลหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นไปตามสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 8 ดังนั้นจะต้องตรวจสอบว่าการบรรจุกำลังพลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่ง รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน. และที่ปรึกษา ศปป.กอ.รมน. หน่วยได้ดำเนินการตามทีผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หรือไม่ เช่น หากหน่วยเสนอบรรจุนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลแต่งกาย ทบ. รวมกันได้ จำนวนเกินกว่า3 นาย 
ให้ถือว่าไม่เป็นไปตามสั่งการของผู ้บังคับบัญชา ให้เสนอเรื ่องกลับคืนเพื่อให้หน่วยพิจารณาทบทวนและ
ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 9 

5.3 กรณีการขออนุมัติให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลสังกัด ทบ.ได้รับ
แจ้งจากกพ.ทบ. ว่าในการเสนอขออนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่จาก ทบ. จะต้องแนบหนังสือให้ความเห็นชอบจาก 
รอง ผอ.รมน. มาด้วย หากเสนอโดยไม่แนบหนังสือความเห็นชอบจาก รอง ผอ.รมน. ตามตัวอย่างเอกสารที่แนบ 10
กพ.ทบ.จะไม่ดำเนินการให้และจะเสนอเรื่องคืนเพ่ือให้สบค.กอ.รมน. ดำเนินการตามที่ กพ.ทบ. แจ้งไว้ก่อนโดยมี
ตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 11ดังนั้น การเสนอขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลของ ทบ. 
ปฏิบัติหน้าที่จาก ทบ. จะดำเนินการหลังจาก ผอ.รมน. (รอง ผอ.รมน. รับคำสั่งฯ) เรียบร้อยแล้ว 

5.4ตามแนวทางการบริหารจัดการกำลังพล ทบ. ใน สง.ปรมน.ทบ. กำหนดให้กำลังพลที่บรรจุ ใน
ตำแหน่งผู้บริหาร (อัตรา พล.อ.-ผอ.กอง (พ.อ.(พ.)) ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องเป็นผู้ที่ไป
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารตามโครงสร้างของ กอ.รมน. จริง และปฏิบัติงานเต็มเวลาเท่านั้น รายละเอียด
ตามหนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/3407 ลง 4 ก.ย. 60 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 12 ดังนั้น
กรณีที่มีนขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) บางหน่วยอาจเสนอขออนุมัติให้กำลังพล สังกัด สง.ปรมน.ทบ. ที่บรรจุใน



ตำแหน่งผู้บริหาร (อัตรา พล.อ.-ผอ.กอง (พ.อ.(พ.)) ไปช่วยราชการหน่วยอ่ืนนอก กอ.รมน. จึงไม่สามารถ
ดำเนินการได้ จึงควรต้องตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวด้วย 
 

6. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อย สบค.กอ.รมน. จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อกำลังพล
สัญญาบัตรชั้นนายพลหรือเทียบเท่า ตามที่หน่วยเสนอ เพื่อเสนอขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพล
ปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ ตามลำดับชั้นต่อไป ทั้งนี้ การบรรจุกำลังพลในตำแหน่งผู้บริหาร ระดับชั้นนายพล
หรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.รมน. ก่อน ตามคำสั่ง 
กอ.รมน. ที่ 311/2553 ลง 30 ก.ค. 53 (เอกสารที่แนบ 1) และ ผอ.รมน. ได้มอบอำนาจให้ รอง ผอ.รมน.
อนุมัติ ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 321/2561 ลง 4 พ.ค. 61 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 13จึง
จะดำเนินการได้ และการออกคำสั่งให้ข้าราชการสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่า ปฏิบัติ
หน้าที่/พ้นหน้าที่ ใน กอ.รมน. อยู่ในอำนาจของ ผอ.รมน. ซึ่งมอบให้ เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม 
ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 311/2553 ลง 30 ก.ค. 53 (เอกสารที่แนบ 1)และเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว
และลดขั้นตอนในการดำเนินการ สบค.กอ.รมน.จะเสนอขอความกรุณารอง ผอ.รมน. ให้ความ
เห็นชอบตัวบุคคลแล้ว และมอบให้ เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามในร่างคำสั่ง ในคราวเดียวกันโดยมี
ตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 14 

 
 
 
 

- 4 - 
 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ 

6.1 การเสนอขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพลสัญญาบัตรชั้นนายพลปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ 
จะต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย เอกสารใดที่เป็นสำเนาจะต้องรับรองสำเนาก่อน และเรียงเอกสาร
พร้อมทั้งติดรายการเอกสารอ้างอิงและสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เรียบร้อยเปิดหาง่าย รวมทั้งเขียนหมายเลขลำดับ
ของกำลังพลในคำสั ่งฯในเอกสารอ้างอิงและสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ชัดเจน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชาสำหรับการกำหนดรายการแจกจ่ายคำสั่งฯ ควรกำหนดรายการแจกจ่ายเฉพาะหน่วยที่
เสนอเรื่องมาและหน่วยที่เก่ียวข้องเท่านั้นโดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 15 

6.2 กระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบตามที่ กอ.รมน. ขอทำความตกลงการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ของผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. ที่จะครบเกษียณอายุราชการล่วงหน้าให้ก่อนถึงวันครบเกษียณอายุราชการ
เป็นเวลา 8 เดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว สามารถนำใบรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณไปแสดงต่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่กค 0513/38096 ลง 23 ก.ย. 36 ตามเอกสารที่แนบ 16 ดังนั้น นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จึงสามารถเสนอ
ขออนุมัติให้กำลังพลที่จะครบเกษียณอายุราชการ พ้นหน้าที่ล่วงหน้าได้ ตามที่หนังสือดังกล่าว โดยดำเนินการ



เสนอขออนุมัติให้กำลังพลพ้นหน้าที่ล่วงหน้าเนื่องจากจะครบเกษียณอายุราชการ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน 
เม.ย. ของแต่ละปี โดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 17 
 

7. เมื่อผู้มีอำนาจได้ลงนามอนุมัติและลงนามในคำสั่งปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว สบค.กอ.รมน.จะ
ดำเนินการสำเนาแจกจ่ายคำสั่งฯ ให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีตัวอย่างตาม
เอกสารที่แนบ 18พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในทำเนียบ และดำเนินการจัดเก็บคำสั่งดังกล่าว ไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะการแจกจ่ายคำสั่งให้แจกจ่ายเฉพาะหน่วยที่เสนอมาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น  
 

8. สบค.กอ.รมน. ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอขอรับการสนับสนุนกำลังพลที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นนายพลสังกัด ทบ. ไปยัง ทบ. เพื่อดำเนินการอนุมัติตัวบุคคลตามขั้นตอนต่อไป โดยมีตัวอย่าง
ตามเอกสารที่แนบ 19 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะการดำเนินการขอรับการสนับสนุนกำลังพลดังกล่าว เป็นไปตามที่ กพ.ทบ. 
ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไว้ตามข้อ 5.3และเมื่อ ทบ. มีหนังสือแจ้งผลการอนุมัติตัวบุคคลกลับมาให้ สบค.กอ.รมน. 
ทราบแล้วสบค.กอ.รมน. จะดำเนินการจัดทำหนังสือประทับตรา แจ้งให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ที่ขอรับการ
สนับสนุนกำลังพลดังกล่าวทราบ เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี
ตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ 20 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย น.อ. สมศักดิ์  พลับทอง  ร.น. 
รอง จก.สบค.กอ.รมน. 

 



ขั้นตอนการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ และพ้นหน้าที่  

ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

(ผู้บริหารระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่า) 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

๑ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เตรียมแผนการบรรจุกำลังพลตาม

วาระการปฏิบัติหน้าที่ แล้วดำเนินการรวบรวมบัญชีรายชื่อ

พร้อมหลักฐานประกอบการออกคำสั ่งให้ครบถ้วน ได้แก่

หลักฐานความยินยอมของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ., 

เหล่าทัพ/เทียบเท่า หรือ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งนี้ เนื่องจาก

การออกคำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. จะต้องมี

หลักฐานการยินยอมให้ยืมตัวจากหน่วยต้นสังกัดระดับเหล่าทัพ 

หรือเทียบเท่าขึ้นไปของกำลังพลนั้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะ

สามารถดำเนินการได้ โดย ผอ.รมน. ได้มอบอำนาจให้ ผอ.สำนัก หรือ 

รอง ผอ.สำนัก/ผช.ผอ.สำนักที ่รับผิดชอบ เป็นผู ้ลงนามใน

หนังสือในการขอยืมตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วย

ปฏิบัติงานไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ได้ ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ 

๓๑๑/๒๕๕๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๕๓ รายละเอียดตามเอกสารที ่แนบ ๑ 

ยกเว้นกรณีการขอตัวกำลังพลสังกัด กห. (สป., บก.ทท., ทอ., ทร.) และ 

ตร. ให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ ใน กอ.รมน.ซ ึ ่งกำหนดให้ นขต.กอ.รมน. 

(ส่วนกลาง) เสนอเรื่องให้ สบค.กอ.รมน. เป็นหน่วยดำเนินการ

ขอตัวกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนรวมคราวละไม่เกิน ๑ ปี  

ตั้งแต่เริ่มต้น

วงรอบปฏิบัติ

หน้าที่ของแต่ละ

ปีงบประมาณ 

 

๒ เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนกำลังพล

สังกัด กห. (สป., บก.ทท., ทอ., ทร.) และ ตร.จาก นขต.กอ.รมน. 

(ส ่วนกลาง) โดยม ีต ัวอย ่างตามเอกสารท ี ่แนบ ๓ แล้ว  

จะดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งใน กอ.รมน. ที ่กำลังพล 

จะมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เสนอ โดย

๒-๓ วันทำการ 

 



ให้ฝ ่ายทำเนียบ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลเบื ้องต้นว่าเป็น

ตำแหน่งที่ว่าง อัตราถูกต้อง ตาม อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

หรือไม่ และดำเนินการรวบรวมรายชื ่อจัดทำหนังสือเสนอ

ขอรับการสนับสนุนกำลังพลไปยังหน่วยต้นสังกัดของกำลังพล

ดังกล่าวเป็นส่วนรวม เพื่อขอความเห็นชอบให้กำลังพลปฏิบัติ

หน้าที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

๓ เมื่อหน่วยต้นสังกัด (สป., บก.ทท., ทอ., ทร. และ ตร.) อนุมัติ

ความเห็นชอบให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน (ส่วนกลาง) 

และมีหนังสือแจ้งกลับมาให้ สบค.กอ.รมน. ทราบ สบค.กอ.รมน. 

จะดำเนินการจัดทำหนังสือประทับตรา แจ้งให้ นขต.กอ.รมน. 

(ส่วนกลาง) ที ่ขอรับการสนับสนุนกำลังพลดังกล่าวทราบ 

เพื ่อดำเนินการเสนอขออนุมัต ิให้กำลังพลปฏิบัต ิหน ้าที่  

ตามตำแหน่ง อัตราของหน่วยต่อไป 

๑-๒ วันทำการ 

 

๔ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)ทำหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. 

เพื่อขออนุมัติให้กำลังพลสัญญาบัตรชั้นนายพลหรือเทียบเท่า 

ปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที ่ ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแนบ

หลักฐานประกอบการออกคำสั่งให้ครบถ้วน ได้แก่หลักฐาน

ความยินยอมของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ., เหล่าทัพ/

เทียบเท่าหรือกระทรวง ทบวง กรม (กรณีขอปฏิบัติหน้าที่) 

หรือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ (กรณีขอพ้นหน้าที่) โดยจัดทำเป็นบัญชี

รายชื่อแยกเฉพาะผู้บริหารระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่า 

- 

 

๕ เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือขออนุมัติให้กำลังพลสัญญา

บัตรชั้นนายพลหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ จาก 

นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) แล้ว จะดำเนินการส่งให้ ฝ ่าย

ทำเนียบ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลว่ากำลังพลที่ นขต.กอ.รมน. 

(ส่วนกลาง) เสนอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการขอให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ตำแหน่งว่าง อัตราถูกต้องตาม อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

๑-๒ วันทำการ 

 



หรือไม่และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และเม่ือ

ฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบเรียบร้อย จะต้องดำเนินการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลในภาพรวมอีกครั้งว่าถูกต้อง ครบถ้วน

หรือไม่ ก่อนดำเนินการยกร่างคำสั่งปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่

ต่อไป 

๖ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อย สบค.กอ.รมน. 

จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อกำลังพลสัญญาบัตรชั้นนายพล

หรือเทียบเท่า ตามที่หน่วยเสนอ เพื่อเสนอขออนุมัติและออก

คำสั่งให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ ตามลำดับชั้นต่อไป 

ทั้งนี้ การบรรจุกำลังพลในตำแหน่งผู้บริหาร ระดับชั้นนายพล

หรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. จะต้องได้รับความ

เห็นชอบจาก ผอ.รมน. ก่อน ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๑๑/๕๓ 

ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓ (เอกสารที่แนบ ๑) และ ผอ.รมน. ได้มอบ

อำนาจให้ รอง ผอ.รมน.อนุมัติ ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๒๑/๒๕๖๑ 

ลง ๔ พ.ค. ๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที ่แนบ ๑๓ จึงจะ

ดำเนินการได้ และการออกคำสั ่งให้ข้าราชการสัญญาบัตร

ระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่าปฏิบัติหน้าที่/พ้นหน้าที่ ใน กอ.รมน. 

อยู่ในอำนาจของ ผอ.รมน. ซึ่งมอบให้ เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม 

ตามคำสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๑๑/๕๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๓ (เอกสาร

ที่แนบ ๑) และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการ

ดำเนินการ สบค.กอ.รมน.จะเสนอขอความกรุณารอง ผอ.รมน.

ให้ความเห็นชอบตัวบุคคลแล้ว และมอบให้ เลขาธิการ กอ.รมน. 

ลงนามในร่างคำสั่ง ในคราวเดียวกัน 

๑๔ วันทำการ 

 

๗ เมื ่อผู ้มีอำนาจได้ลงนามอนุมัติและลงนามในคำสั ่งปฏิบัติ

หน้าที่/พ้นหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว สบค.กอ.รมน.จะดำเนินการ

สำเนาแจกจ ่ายคำสั่ งฯ ให ้  นขต.กอ.รมน. (ส ่วนกลาง) 

ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีตัวอย่างตามเอกสารที่แนบ ๑๘ พร้อม

ทั ้งบันทึกข้อมูลในทำเนียบ และดำเนินการจัดเก็บคำสั่ง

๒-๕ วันทำการ 

 



ดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น

หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป  

๘ สบค.กอ.รมน. ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอขอร ับการ

สนับสนุนกำลังพลที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลสังกัด 

ทบ. ไปยัง ทบ. เพื่อดำเนินการอนุมัติตัวบุคคลตามขั้นตอน

ต่อไป 

๑-๒ วันทำการ 

 

 

 

                              
เรียบเรียงโดย น.อ. สมศักดิ์  พลับทอง  ร.น. 

รอง จก.สบค.กอ.รมน. 

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

สง.ผบช.กอ.รมน. และ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ทุกหน่วย 
 

 


