
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การจัดท าร่างระเบียบ กอ.รมน. 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ 

ภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
จัดท าโดย 

น.อ.นิคม  เต็มแก้ว 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร

๑ สก.สบค.กอ.รมน. ยกร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำร ๑๐-๑๕ วัน

ภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. ... 

๒ สก.สบค.กอ.รมน. หำรือหรือประสำนด้วยวำจำกับผู้บังคับบัญชำ ๘-๑๐ วัน

และหน่วยเกี่ยวข้อง เพือ่ก ำหนดรำยละเอียดของระเบียบและต ำแหน่ง

ผู้ทีจ่ะแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 

๓ สก.สบค.กอ.รมน. ท ำหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ๕-๗ วัน

เพือ่พิจำรณำร่วมร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน 

กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. ... 

๔ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) แจ้งผลกำรพิจำรณำฯ (ให้ควำมเห็นชอบ ๑๐-๑๕ วัน

หรือขอแก้ไขร่ำงระเบียบฯ)

๕ สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำฯ ของ นขต.กอ.รมน.  ๑๐-๑๕ วัน

(ส่วนกลำง)  น ำมำจัดท ำตำรำงสรุป กำรให้ควำมเห็นชอบ    

และกำรขอแก้ไขร่ำงระเบียบ ฯ

๖ สรุปผลกำรพิจำรณำของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) น ำเรียน ๒๐-๒๕ วัน

ผู้บังคับบัญชำ สบค.กอ.รมน. เพือ่หำรือกำรขอแก้ไขร่ำงระเบียบฯ 

Timeline ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. …



และพิจำรณำปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร

๗ สบค.กอ.รมน. น ำเรียน ผอ.รมน. เพือ่ขอควำมเห็นชอบและอนุมัติให้น ำ ๑๕-๒๐ วัน

ร่ำงระเบียบฯ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรักษำ

ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร เพือ่พิจำรณำ

๘ เมื่อได้รับอนุมัติจำก ผอ.รมน. ให้เสนอ สนย.กอ.รมน. เพือ่พิจำรณำ ๕-๗ วัน

น ำร่ำงระเบียบฯ เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรักษำ

ควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ต่อไป

๙ เมื่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ๕-๗ วัน

ให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส ำเนำระเบียบแจกจ่ำยคณะกรรมกำรสวัสดิกำร

ภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) และ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง)

หมำยเหตุ : ขณะนี้กำรยกร่ำงระเบียบฯ อยู่ในขั้นตอนที ่๘

Timeline ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. …

- ๒ -



หมำยเหตุ

ศึกษำระเบียบแบบธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง

สรรหำผู้ทีจ่ะแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรฯ/โดยต ำแหน่ง

Timeline ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. …



หมำยเหตุ

Timeline ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงระเบียบ กอ.รมน. ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) พ.ศ. …

- ๒ -



 
 
 

ขั้นตอนการจัดท าร่างระเบียบ กอ.รมน.  
ว่าด้วยการจัดสวสัดิการภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) พ.ศ. ... 

 
๑. สก.สบค.กอ.รมน. ยกร่างระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) พ.ศ. ...  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ.......(ศึกษาระเบียบแบบธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)........................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
๒. สก.สบค.กอ.รมน. หารือหรือประสานด้วยวาจากับผู้บังคับบัญชา และหน่วยเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดรายละเอียด
ของระเบียบและต าแหน่งผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ.....(ได้ข้อสรุปของต าแหน่งผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ)...................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
๓. สก.สบค.กอ.รมน. ท าหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เพ่ือพิจารณาร่วมร่างระเบียบ กอ.รมน.  
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) พ.ศ. ...  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................  
........................................................................................................................ .................................................... 
 
๔. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) แจ้งผลการพิจารณาฯ (ให้ความเห็นชอบ หรือขอแก้ไขร่างระเบียบฯ) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
๕. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบผลการพิจารณาฯ ของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  น ามาจัดท าตารางสรุป 
การให้ความเห็นชอบและการขอแก้ไขร่างระเบียบ ฯ     
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ....................................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
๖. น าผลการพิจารณาของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) น าเรียนผู้บังคับบัญชา สบค.กอ.รมน. เพ่ือหารือการขอแก้ไข
ร่างระเบียบฯ และพิจารณาปรับแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................... 



............................................................................................................................. ............................................. 
  
๗. สบค.กอ.รมน. น าเรียน ผอ.รมน. เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติให้น าร่างระเบียบฯ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เพ่ือพิจารณา 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
๘. เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผอ.รมน. ให้เสนอ สนย.กอ.รมน. เพ่ือพิจารณาน าร่างระเบียบฯ เสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ต่อไป 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................... 
........................................................................................................... ............................................................... 

- ๒ - 
 
๙. เมื่อคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ส าเนา
ระเบียบแจกจ่ายคณะกรรมการสวัสดิการภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ............................................................................... ................................ 
    .......................................................................................................................... ............................................. 
 
หมายเหตุ 
    แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   ๑. พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย น.อ. นิคม  เต็มแก้ว 

                  ก.ย. ๖๓ 

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

                             



ขั้นตอนการจัดท าร่างระเบียบ กอ.รมน.  
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) พ.ศ. ... 

 
ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
 
- ไม่มี 
 
การประสานการปฏิบัติ 
 
- ติดต่อประสานกับ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) (เบอร์โทรของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง)  
 
 

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






