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ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

การด าเนินการออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่        
และพ้นหน้าที่ ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง)



กล่าวน า
กอ.รมน. มีฐานะเปนสวนราชการรูปแบบเฉพาะ อยูภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรง   

ตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ก าหนดอัตราก าลังของ กอ.รมน. แยกเป็น ๒ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ อัตราก าลังประจ า 
เป็นการบรรจุข้าราชการพลเรือน เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจ า ทั้งนี้ ก าลังพลในส่วนนี้ ไม่ต้อง             
มีการด าเนินการออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ เพราะมีค าสั่งบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว

ประเภทที่ ๒ อัตราก าลังช่วยราชการ 
เพื่อบรรจุข้าราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร เข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ คิดเป็น        
ร้อยละ ๙๘ ของก าลังพล กอ.รมน. (ส่วนกลาง)



เพราะฉะนั้นแล้ว การที่ข้าราชการจะมาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ได้นั้น จะต้องมี     
การด า เนินการออกค าสั่ งปฏิบั ติหน้ าที่  และพ้นหน้ าที่ ของ กอ .รมน .  (ส่ วนกลาง )                    
ซึ่งส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ขอแนะน าขั้นตอนการออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ และพ้นหน้าที่
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ดังนี้

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ การออกค าสั่งพ้นหน้าที่

การออกค าสั่งพ้นหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ (เปลี่ยนหน้าที)่



การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ การออกค าสั่ ง ปฏิ บั ติ หน้ าที่  กอ . รมน . 
(ส่วนกลาง) เป็นการออกค าสั่งให้เฉพาะก าลังพล
ประเภทที่ ๒ อัตราก าลังช่วยราชการ มีรายละเอียด
การออกค าสั่ง ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๒ • ป

ขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๔

ขั้นที่ ๕

ขั้นที่ ๖

ขั้นที่ ๗

หน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนก าลังพลช่วยปฏิบัติราชการ

สบค.กอ.รมน. เสนอขอความเห็นชอบโดยภาพรวม

หน่วยเสนอต าแหน่งให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องตาม อฉก. หน่วย

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องตามที่หน่วยเสนอ

สบค.กอ.รมน. ยกร่างค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม

สบค.กอ.รมน. แจกจ่ายค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ และบันทึกลงระบบฐานข้อมูล

หน่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



หน่วยเสนอขอรับการสนับสนุนก าลังพลช่วยปฏิบัติราชการขั้นที่ ๑

ขั้นที่ ๑ หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ขอรับการสนับสนุนก าลังพลช่วยปฏิบัติราชการ กอ.รมน. โดยมีการ
ด าเนินการแต่ละสังกัด ดังนี้

กลุ่มก าลังพลสังกัด ทบ. และข้าราชการสังกัดหน่วยราชอื่น ๆ หน่วยสามารถขอรับการสนับสนุนก าลังพลช่วย
ราชการไปยังหน่วยต้นสังกัดได้โดยตรง และเม่ือหน่วยต้นสังกัดมีหนังสือยืนยันให้การสนับสนุนก าลังพลแล้ว หน่วย
เสนอเรื่องให้ ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการต่อไป

กลุ่มก าลังพลสังกัด นขต.กห. (สป., ทท., ทร., ทอ.) และ ตร. หน่วยเสนอความต้องการก าลังพลให้ ส านัก
บริหารงานบุคคล กอ.รมน. เพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนก าลังพลไปยังหน่วยต้นสังกัด เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบให้ก าลังพลช่วยราชการปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ต่อไป

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



สบค.กอ.รมน. เสนอขอความเห็นชอบโดยภาพรวมขั้นที่ ๒

ขั้นที่ ๒ เมื่อหน่วยต้นสังกัดของกลุ่มก าลังพลสังกัด ทบ. และ ข้าราชการสังกัดหน่วยราชอื่น ๆ ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ส่งหนังสือแจ้งให้ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ทราบ เพ่ือด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบโดย
ภาพรวมไปที่ ทบ. ผ่าน กพ.ทบ. (ส าหรับกลุ่มก าลังพลสังกัด นขต.กห. และ ตร. จะด าเนินการโดยภาพรวมเช่นกัน 
โดยเสนอไปยังแต่ละต้นสังกัด)

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



หน่วยเสนอต าแหน่งให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องตาม อฉก. หน่วยขั้นที่ ๓

ขั้นที่ ๓ เมื่อหน่วยต้นสังกัดของทั้ง ๒ กลุ่ม ได้ส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักบริหารงาน
บุคคล กอ.รมน. ได้ทราบแล้ว จะด าเนินการส าเนาแจ้งหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เพ่ือทราบ และหน่วย
เสนอต าแหน่งให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ ถูกต้องตามอัตราเฉพาะกิจของหน่วย

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องตามที่หน่วยเสนอขั้นที่ ๔

ขั้นที่ ๔ หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ยืนยันและเสนอต าแหน่งที่เหมาะสม เสนอเรื่องให้ สบค.กอ.รมน. โดยเจ้าหน้าที่ 
จก.สบค.กอ.รมน. จะด าเนินการตรวจสอบต าแหน่งดังกล่าวว่า มีอัตราเฉพาะกิจที่ได้รับอนุมัติรองรับหรือไม่ 
รายละเอียดการตรวจสอบ เช่น ชื่อต าแหน่ง ประเภท ระดับหรือชั้นยศตรงตามอัตราที่ก าหนด และตรวจสอบ     
จากเจ้าหน้าที่ท าเนียบนั้นด้วยว่า ต าแหน่งดังกล่าวว่างสามารถบรรจุได้ จึงด าเนินการยกร่างค าสั่งปฏิบัติ       
หน้าที่ต่อไป

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



สบค.กอ.รมน. ยกร่างค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามขั้นที่ ๕

ขั้นที่ ๕ ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ด าเนินการยกร่างค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม         
ตามค าสั่ง กอ.รมน.ที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน        
ในการให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ พ้นหน้าที่ เปลี่ยนต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ กอ .รมน. โดย เลขาธิการ กอ.รมน.        
เป็นผู้ลงนามในการออกค าสั่งข้าราชการสัญญาบัตร ชั้นนายพลหรือเทียบเท่า , รองเลขาธิการ กอ.รมน. (ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นผู้ลงนามในการออกค าสั่งข้าราชการสัญญาบัตรต่ ากว่าชั้นนายพลหรือเทียบเท่า และ              
ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้ลงนามในการออกค าสั่งข้าราชการระดับต่ ากว่าสัญญาบัตรและลูกจ้าง

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



สบค.กอ.รมน. แจกจ่ายค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลขั้นที่ ๖

ขั้นที่ ๖ เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว สบค.กอ.รมน. จะด าเนินการส าเนา
แจกจ่ายค าสั่งนั้นให้ หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน และด าเนินการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ให้กับก าลังพล
หน่วยต่อไป ในส่วนของ สบค.กอ.รมน. จะบันทึกข้อมูลลงในท าเนียบ และจัดเก็บค าสั่งดังกล่าวไว้รูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ หรือสืบค้น ได้ต่อไป

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



หน่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขั้นที่ ๗

ขั้นที่ ๗ เมื่อหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ได้รับค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยด าเนินการ ดังนี้
๑. ขอให้แจ้งข้าราชการที่มีรายชื่อในค าสั่งในสังกัดตนเองได้ทราบ และแจ้งการรายงานตัว เพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่
๒. ด าเนินการตามสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. เมื่อก าลังพลต้องพ้นหน้าที่ ขอให้หน่วยเสนอเรื่องให้ ส านักบริหารงานบุคคล กอ .รมน. เพื่อด าเนินการ    

ออกค าสั่งพ้นหน้าที่ และขอรับรองสิทธิวันทวีคูณ

การออกค าสั่งปฏิบัติหน้าที่



การออกค าสั่งพ้นหน้าที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เป็นการออกค าสั่งให้เฉพาะก าลังพลประเภทที่ ๒ 
อัตราก าลังช่วยราชการ ที่ต้องมีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว จึงจะออกค าสั่งพ้นหน้าที่ดังกล่าวนั้นได้ โดยมี
สาเหตุที่ต้องพ้นหน้าที่ ดังนี้

๑. จบภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. กลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยต้นสังกัดเดิม และ/หรือ หน่วยใหม่
๓. ครบวาระจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยที่จัดตั้งตามแผนรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ประจ าปีงบประมาณ
๔. ครบเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค.
๕. การเปลี่ยนต าแหน่งหลักท่ีบังคับต้องบรรจุต าแหน่งที่ กอ.รมน.

การออกค าสั่งพ้นหน้าที่



การออกค าสั่งพ้นหน้าที่

การออกค าสั่งพ้นหน้าที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) มีขั้นตอนการด าเนินการ ๕ ขั้น

ขัน้ที่ ๑

ขัน้ที่ ๒ • ป

ขัน้ที่ ๓

ขัน้ที่ ๔

ขัน้ที่ ๕

หน่วยแจ้งความต้องการ/สาเหตุการพ้นหน้าที่ พร้อมแนบหลักฐาน และบัญชีรายชื่อก าลังพลที่ต้องพ้นหน้าที่

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องตามที่หน่วยแจ้งมา

สบค.กอ.รมน. ยกร่างค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม

สบค.กอ.รมน. แจกจ่ายค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ และบันทึกลงระบบฐานข้อมูล

หน่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอรับรองวันทวีคูณ



การออกค าสั่งพ้นหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ (เปลี่ยนหน้าที่)

เป็นการด าเนินการทั้งการขอพ้นหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) อยู่ภายในการค าสั่งฉบับ
เดียวกัน พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าบัญชีรายชื่อก าลังพลพ้นหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่  โดยจะแยกเป็นกลุ่มบัญชีรายชื่อ
ผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผอ.ส่วน ขึ้นไป) (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อทั่วไป รูปแบบของบัญชีรายชื่อเป็นไปตามค าสั่ง 
กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่ (แจกจ่าย) และต าแหน่งตรงตาม อฉก. ของแต่ละหน่วย



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     
ส่วนบริหารจัดการบุคคล ส านักบริหารงานบุคคล กอ .รมน. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๑๔ หมายเลขภายใน ๘๓๑๖๔ 
ทุกวันภายในเวลาท าการ


