
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีข้าราชการ 
ครึ่งปีหลัง 

จัดท าโดย 

    พ.อ. ชุมพล  ทองพวง 
    น.อ. นิคม    เต็มแก้ว 
    จ.ส.อ. วิรยุทธ  โพธิ์เรืองรอง 



 
 

    ส.ต. วีระวร    แสนเสร็จ 
 

ขั้นตอนการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของข้าราชการทหาร, ต ารวจ และขา้ราชการอื่น ๆ                     
ที่ช่วยราชการ กอ.รมน. 

ครึ่งปีหลัง 
 

 ๑. อ้างอิงตาม ค าสั่ง กอ.รมน. ๕๗๔/๒๕๖๒ ลง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปีของ กอ.รมน. ซึ่งจะแบ่งก าลังพลออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการทหารและต ารวจสัญญาบัตร ชั้นยศนายพล 
  กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการทหารและต ารวจสัญญาบัตร ชั้นยศ พ.อ.- พ.อ.(พิเศษ) 
  กลุ่มที่ ๓ ข้าราชการทหารและต ารวจสัญญาบัตร ชั้นยศ พ.ต. – พ.ท. 
  กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการทหารและต ารวจสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. 
  กลุ่มที่ 5๕ ข้าราชการทหารและต ารวจชั้นประทวน ชั้นยศ ส.ต. – จ.ส.อ. 
 ๒. ห้วง ๑ – ๓๐ พ.ค. สบค.กอ.รมน. ท าวิทยุราชการแจ้งให้ นขต.กอ.รมน. ด าเนินการขอตัดยอด            
ก าลังพลและอัตราเงินเดือนจากหน่วยต้นสังกัดของก าลังพลที่มีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน.  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๓. ห้วง ๑ – ๓๐ มิ .ย. นขต.กอ.รมน. ท าหนังสือขอตัดยอดและอัตราเงินเดือนของก าลังพล                    
ที่ช่วยราชการ กอ.รมน. ไปที่ต้นสังกัดเพ่ือขอตัดยอดมาพิจารณาบ าเหน็จที่หน่วยรับตัวช่วยราชการ กอ.รมน.    
เพ่ือน ามาพิจารณาบ าเหน็จที่หน่วยรับตัวช่วยราชการ กอ.รมน. ตามเอกสารหมายเลข ๑ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 ๔. ห้วง ๑ – ๓๐ ก.ค เมื่อ นขต.กอ.รมน. ได้รับหนังสือตัดยอดและอัตราเงินเดือนของก าลังพล           
ที่ช่วยราชการ กอ.รมน. แล้ว นขต.กอ.รมน. ด าเนินการรวบรวมน าเรียนผู้บังคับหน่วยเพื่อพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปีให้กับก าลังพลดังกล่าว ตามแนวทางใน ค าสั่ง กอ.รมน. ๕๗๔/๒๕๖๒ ลง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ โดยในครึ่งปีแรก 
อยู่ในวงรอบ ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค. การพิจารณาบ าเหน็จสามารถพิจารณาได้    
๕ ลักษณะ คืองดเลื่อนชั้นเงินเดือน, ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน (๐ ขั้น), เลื่อนชั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น, เลื่อนชั้น
เงินเดือน ๑ ขั้น  ผู้ที่ได้รับการพิจารณา ๑.๕ ขั้น โดยให้เลื่อนชั้นเงินเดือนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๖ ของ
เงินเดือนรวมของข้าราชการในแตล่ะกลุ่มชั้นยศ ณ ๑ ก.ย. โดยให้น าวงเงินที่ใช้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมกับจ านวน
เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในครึ่งปีแรกมาหักลบออกก่อน แล้วให้น าวงเงินที่เหลือมาใช้ส าหรับการเลื่อน



 
 
ชั้นเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ กรณีข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนชั้น
เงินเดือนในครึ่งปีแรก ๑ ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่ใช้ในการเลื่อน
ชั้นเงินเดือน หากในครึ่งปีหลังข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน  
๑ ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงิน และโควตาที่ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน สามารถเลื่อนชั้น
เงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น รวมทั้งปีเป็น ๒ ขั้นได้ ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปี   
เป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้น ภายในหน่วยจะต้องไม่เกินโควตา ร้อยละ ๓๐ ของยอดข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจ  
ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาบ าเหน็จภายในหน่วย ณ ๑ มี.ค. 
 
 

- ๒ - 
 
 ๕. ห้วง ๑ – ๑๕ ส.ค. เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับเอกสาร ผลการพิจารณาบ าเหน็จจาก นขต.กอ.รมน.   
แล้วด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือสรุปและขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ        
กอ.รมน. เป็นส่วนรวม ตามเอกสารหมายเลข ๒ และ ๓ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

๖. ห้วง ๑ – ๑๕ ก.ย. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน. พิจารณาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว สบค.กอ.รมน. จะด าเนินการส่งผลการประชุมพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน. พร้อม
บัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป ของก าลังพลที่ช่วยราชการ กอ.รมน. ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนชั้น
เงินเดือน โดยขอให้หน่วยต้นสังกัดเมื่อออกค าสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว ส่งส าเนาค าสั่งให้ สบค.กอ.รมน. ทราบ
ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ตามเอกสารหมายเลข ๔ และ ๕ ดังนี้ 

- ข้าราชการชัน้สัญญาบตัร ส่งไปที ่สบ.ทบ. 
- ขา้ราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ส่งไปที่ นขต.ปรมน.ทบ. (ผบ.นขต.ปรมน.ทบ. เป็นผู้ออกค าสั่ง)        
  และให้ นขต.ปรมน.ทบ. สง่ส าเนาค าสั่งฯ ให้ สง.ปรมน.ทบ. ทราบ  
- ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด สง.ปรมน.ทบ. (ส่วนบังคับบัญชา) ส่งไปที่ สง.ปรมน.ทบ.            
  (เสธ.สง.ปรมน.ทบ. เปน็ผูอ้อกค าสัง่)  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีข้าราชการ 
ของ กอ.รมน. ครึ่งปีหลัง 

 

 
      ห้วง     

 
    ๑- ๓๐ พ.ค. เริ่มด าเนินการออก ว.แจ้งเตือนให้ นขต.กอ.รมน. ตัดยอดก าลังพลและอัตราเงินเดือน              

มาพิจารณาบ าเหน็จประจ าประจ าปีที่หน่วยรับตัวช่วยราชการ 
  
 
 

    
         

๑ – ๓๐ มิ.ย. 
 
 
      
 

นขต.กอ.รมน. 
ท าหนังสือขอตัดยอดและอัตราเงินเดือนของก าลังพล               
ไปต้นสังกัดเพ่ือขอตัดยอดมาพิจารณาบ าเหน็จที่หน่วย          

ช่วยราชการ กอ.รมน. 

นขต.กอ.รมน. 
ได้รับหนังสือยืนยันการตัดยอดและอัตราเงินเดือนแล้ว รวบรวมด าเนินการพิจารณาบ าเหน็จของหน่วยตาม         

แนวทางการพิจารณาฯ ใน ค าสั่ง กอ.รมน.ท่ี ๕๗๔/๒๕๖๒ ลง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ และส่งผลการพิจารณาฯ 
 (บัญชีสรุปยอดและบัญชขีอบ าเหน็จทั่วไป) พร้อมทั้งแนบหนังสอืยืนยันการตัดยอดและอัตราเงินเดือน  

ส่งให้ สบค.กอ.รมน. 

 

สบค.กอ.รมน. 
ออก ว.แจ้งเตือน นขต.กอ.รมน. ในการ

จัดท าบ าเหน็จประจ าปี  



 
 
 
 

๑ – ๓๐ ก.ค. 

           
 
 
         
 

๑ – ๑๕ ส.ค. 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

๑ ก.ย. (ไม่เกิน ๑๕ ก.ย.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ าเหน็จประจ าปี (ครึ่งปีหลัง) ของ กอ.รมน. 
 ๑ มิ.ย.     เริ่มด าเนินการออก ว.แจ้งเตือนให้ นขต.กอ.รมน. ในการจัดท าบ าเหน็จประจ าปี 
              (ครึ่งปีหลัง) 
๑ ส.ค. (ไม่เกิน ๑๔ ส.ค.)  รวบรวมเอกสาร จัดท าบัญชีขอบ าเหน็จ เพื่อขออนุมัติจัดประชุม        
             คณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน.    
๑ ก.ย.     ส่งอนุมัติผลการประชุมพร้อมบัญชีของบ าเหน็จทั่วไปให้กับหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
   

สบค.กอ.รมน. 
ตรวจสอบเอกสารของ นขต.กอ.รมน. แล้วรวบรวม เพ่ือสรุปและขออนุมัติจัดประชุม

พิจารณาบ าเหน็จประจ าปีเป็นสว่นรวมต่อไป 

สบค.กอ.รมน. 
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน. พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สบค.กอ.รมน. จะด าเนินการ
ส่งผลการประชุมพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน. พร้อมบัญชีขอบ าเหนจ็ทั่วไป ของก าลงัพลที่ช่วยราชการ 
กอ.รมน. ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ดังนี้ 

- ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ส่งไปที่ สบ.ทบ. 
- ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ส่งไปที่ นขต.ปรมน.ทบ. (ผบ.นขต.ปรมน.ทบ. เป็นผู้ออกค าสั่ง)            

และให้ นขต.ปรมน.ทบ. ส่งส าเนาค าสั่งฯ ให้ สง.ปรมน.ทบ. ทราบ  
- ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร สังกัด สง.ปรมน.ทบ. (ส่วนบังคบับัญชา) ส่งไปที่ สง.ปรมน.ทบ.          

(เสธ.สง.ปรมน.ทบ. เป็นผู้ออกค าสั่ง)  
 

 

- รายละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
 
                             

เรียบเรียงโดย พ.อ. ชุมพล  ทองพวง 
                  ก.ย. ๖๓ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ

1 สบค.กอ.รมน. ท ำวิทยุรำชกำรแจ้งให้ นขต.กอ.รมน. ด ำเนินกำรขอตัดยอด ๑-๓๐ พ.ค.

ก ำลังพลและอัตรำเงินเดือนจำกหน่วยต้นสังกัดของก ำลังพลทีม่ีค ำส่ัง

ปฏิบัติหน้ำทีใ่น กอ.รมน. 

2 นขต.กอ.รมน. ท ำหนังสือขอตัดยอดและอัตรำเงินเดือนของ ๑-๓๐ ม.ิย.

ก ำลังพลทีช่่วยรำชกำร กอ.รมน. ไปทีต้่นสังกัดเพือ่ขอตัดยอดมำพิจำรณำ

บ ำเหน็จทีห่น่วยรับตัวช่วยรำชกำร กอ.รมน. เพือ่น ำมำพิจำรณำบ ำเหน็จ

ทีห่น่วยรับตัวช่วยรำชกำร กอ.รมน.

3 นขต.กอ.รมน. พิจำรณำบ ำเหน็จให้กับก ำลังพลทีม่ำช่วยรำชกำร ๑-๓๑ ก.ค.

และส่งผลกำรพิจำรณำให้ สบค.กอ.รมน.

4 สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบควำมถูกต้อง เพือ่สรุปและขออนุมัติ ๑-๑๕ ส.ค.

จัดประชุมพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี 

5 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ กอ.รมน. ๑๖-๒๘ ส.ค.

6 สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรขออนุมัติผลกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ ๑-๑๕ ก.ย.

และส่งบัญชีขอบ ำเหน็จของก ำลังพลทีช่่วยรำชกำร กอ.รมน. ให้หน่วย

Timeline กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีข้ำรำชกำร คร่ึงปีหลัง



ทีเ่กี่ยวข้องด ำเนินกำรออกค ำส่ังเล่ือนชั้นเงินเดือน 



ขั้นตอนการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของข้าราชการทหาร, ต ารวจ และข้าราชการอื่นๆ 
ที่ช่วยราชการ กอ.รมน. 

ครึ่งปีหลัง 
 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 
๑. จนท.บ ำเหน็จของ นขต.กอ.รมน. ไม่ใช่ จนท.ประจ ำ มีกำรผลัดเปลี่ยนตำมวำระ ท ำให้ขำดควำมช ำนำญงำน 
และท ำให้กำรจัดท ำข้อมูลบัญชีขอเลื่อนบ ำเหน็จมีควำมคลำดเคลื่อน 
๒. หน่วยจัดส่งบัญชีบ ำเหน็จถึง สบค.กอ.รมน. ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ท ำให้เกิดข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติตำมแผนงำน 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน (Work manual) รำยบุคคล เพ่ือให้ผู้ที่มำปฏิบัติหน้ำที่ได้ศึกษำ และฝึกปฏิบัติจนเกิด
ควำมช ำนำญ 
๒. ผู้ที่ปฏิบัติอยู่เดิมควรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้ที่มำผลัดเปลี่ยนด้วยควำมตั้งใจ และไม่หวงควำมรู้ 
๓. ผู้มำปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ต้องมีควำมกระตือรือร้นในกำรศึกษำหำควำมรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
 
การประสานการปฏิบัติ 
- ติดต่อประสำนกับ นขต.กอ.รมน. (เบอร์โทรของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง)  
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