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คสานสา

          สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารงานบบุคคล กองอสานวยการรว กษา
ความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร มมหนนาทมสด สาเนสนการดนานการบรสการสสทธสบบุคลากร 
ไดนแกส การจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม  การรว บรองการปฏสบวตสราชการ เหรมยญตรา 
บสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน การชสวยเหลลอ และการสงเคราะหหใหนแกสผผนปฏสบวตส
งาน ดสาเนสนการเกมสยวกวบงานพวฒนาและรว กษาขววญ และงานสววสดสการของบบุคลากร
มมผผนอ สานวยการ     สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารงานบบุคคล กองกอง
อสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรเปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ
          คผสมลอการปฏสบวตสงานฉบวบนมน จวดทสาขขนนเพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานและผผนสนใจไดนรว บ
ความรผนความเขนาใจในบทบาทหนนาทมสความรว บผสดชอบและขว นนตอนการปฏสบวตสงานใน
ทบุกกระบวนงานของสสวนงานสสทธสและสววสดสการ        ส สานว กบรสหารงานบบุคคล กอง
อสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร ซขสงจะเปนนประโยชนหตสอการ
ปฏสบวตสงานของผผนเกมสยวขนองตสอไป

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



สารบบญ

หนน า
บทททค  ๑      บทนสา
                - 
ความเปนนมา / ความจสาเปนน /ความสสาควญ                                                    

๑
                - 
ววตถบุประสงคหการจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงาน                                                     

๑
                - 
ขอบเขต                                            ๒
                - 
นสยามศวพทหเฉพาะ / คสาจสากวดความ                                                      ๒
บทททค  ๒     บทบาทหนน าททคความรบ บผฏดชอบ
              - 
บทบาทหนนาทมสความรว บผสดชอบ                                                                  ๔
                 - ลวกษณะงานทมสปฏสบวตส                                                            
๕
             - 
โครงสรนางการบรสหารจวดการ                                                                     ๗  

- หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส                                              
๘
บททมส ๓ หลบกเกณฑฑวฏธทการปฏฏบบตฏงานและเงมคอนไข

- หลวกเกณฑหการปฏสบวตสงาน ๑๓
- วสธมการปฏสบวตสงาน ๑๕
- เงลสอนไข / ขนอสวงเกต / ขนอควรระววง / สสสงทมสควรคสานขงในการปฏสบวตสงาน
๑๗



- แนวคสด / งานวสจวยทมสเกมสยวขนอง ๒๒
บททมส ๔ เทคนฏคการปฏฏบบตฏงาน

- แผนกลยบุทธหในการปฏสบวตสงาน ๒๕ 
- ขว นนตอนการปฏสบวตสงาน

                   ฝส ายสววสดสการ                                                                     
๒๘
                   ฝส ายทวมคผณ                                                                          
๗๓
                   ฝส ายบสาเหนนจ                                                                       
๘๔
                   ฝส ายธบุรการ ๑๐๔

- วสธมการตสดตามและประเมสนผลการปฏสบวตสงาน ๑๑๗
- จรรยาบรรณ / คบุณธรรม / จรสยธรรมในการปฏสบวตสงาน ๑๑๘

บททมส ๕ ปบ ญหาอบุปสรรคและแนวทางในการแกนใขและพบ ฒนางาน
- แนวความคสดเกมสยวกวบปว จจวยทมสมมปลตสอปว ญหาอบุปสรรคในการปฏสบวตสงาน
๑๒๔
- แนวทางแกนไขปว ญหาและอบุปสรรคในการปฏสบวตสงาน ๑๒๕

                 - ปว ญหาและอบุปสรรคในการปฏสบวตสงานของ สก.สบค.กอ.รมน.    
๑๒๗
                 - ขนอเสนอแนะเพลสอปรว บปรบุงหรลอพวฒนางาน  ๑๓๐

บรรณานบุ กรม  ๑๓๑
                ผนวก แผนปฏสบวตสงานประจสาปม

บทททค  ๑
บทนสา

๑. ความเปนนมา  /  ความจสาเปนน  /  ความสสาควญ
          เมลสอกลสาวถขงกลยบุทธหในการพวฒนาประสสทธสภาพของการปฏสบวตสงานผสาน
การพวฒนาสมรรถนะของบบุคลากรนว นน “การจวดการความรผน” ถลอวสาเปนนกลยบุทธหทมส
สาส ควญอยสางยสสง เพราะการจวดการความรผนนว นนเปนนกลยบุทธห  ทมสเนนนการพวฒนาความรผน 
ความสามารถและความเชมสยวชาญของบบุคลากรในการปฏสบวตสงานภายใตน
กระบวนการการถสายทอดองคหความรผนในการปฏสบวตสงานของบบุคลากรทมสมมความ
เชมสยวชาญในงาน ทว นงความรผนชวดแจนง (Explicit Knowledge) และความรผนทมส
ซสอนอยผ สในตววบบุคคล (Tacit Knowledge) เพลสอพวฒนาสมรรถนะในการปฏสบวตส



งานของบบุคลากรทมสปฏสบวตสงานในสายงานนว นนๆ โดยตรงอยสางเปนนระบบ ซขสงเครลสองมลอ
ในการจวดการความรผนทมสมมประสสทธสภาพเครลสองมลอหนขส งคลอ “การจวดทาส คผ สมลอการปฏสบวตส
งาน (Work Manual)” เพราะองคหความรผนจากคผสมลอการปฏสบวตสงานเปนนองคห
ความรผนทมสยว สงยลนขององคหกรทมสบบุคลากรในแตสละสายงานสามารถเปนนแนวทางในการ
ปฏสบวตสงานและพวฒนาคบุณภาพการปฏสบวตสงานไดนโดยตรง ซขสงองคหความรผนดว งกลสาว
ประกอบไปดนวยรายละเอมยดและเทคนสคในการปฏสบวตสงานทว นงหมด รวมไปถขง
มาตรฐานการปฏสบวตสงานทมสมบุ สงไปสผ สการบรรลบุขนอกาส หนดทมสสาส ควญของกระบวนการ 
คผสมลอการปฏสบวตสงานจขงถลอเปนนหลวกฐานทมสแสดงถขงวสธมการถสายทอดองคหความรผนในการ
ปฏสบวตสงานใหน   ผผนเขนามาปฏสบวตสงานใหมส รวมไปถขงผผนตนองการเรมยนรผนการทาส งานใน
กระบวนการ รวมทว นงยวงมมประโยชนหตสอผผนใชนบรสการในประเดนนการสรนางความเขนาใจ
กระบวนการปฏสบวตสงานขององคหกร ซขสงจะนาส ไปสผ สการสรนางความ     พขงพอใจในการ
เขนารว บบรสการไดนดนวยเชสนกวนทมสสาส ควญอยสางยสสง ในปว จจบุบวนหนสวยงานในระบบราชการ
ไดนใชน “คผสมลอการปฏสบวตสงาน” เปนนผลงานชสนนสาส ควญในการขอกาส หนดตาส แหนสงทาง
วสชาชมพของบบุคลากรตามแผนความกนาวหนนาในสายอาชมพโดยเฉพาะอยสางยสสงใน
ตาส แหนสงสายสนว บสนบุนวสชาการทมสสวงกวด กพอ. ซขสงคผ สมลอปฏสบวตสงานถผกกาส หนด  ใหน
เปนนผลงานรผปแบบหนขส งในการกาส หนดตาส แหนสงในทบุกๆ ระดวบ ทว นงตาส แหนสงชาส นาญ
การ หรลอ เชมสยวชาญ ซขสงเพลสอใหนการจวดทาส คผ สมลอการปฏสบวตสงาน (Work Manual) 
เปนนองคหความรผนทมสยว สงยลนขององคหกรทมสบบุคลากรในแตสละสายงานสามารถเปนนแนวทาง
ในการปฏสบวตสงานและพวฒนาคบุณภาพการปฏสบวตสงานไดนโดยตรงสสวนงานสสทธสและ
สววสดสการ กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร จขงไดนมมการจวดทสา
คผสมลอการปฏสบวตสงานขขนน
๒. ววตถบุประสงคหการจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงาน     (  Work Manual  )

     ๒.๑ เพลสอใหนสสวนราชการมมการจวดคผสมลอการปฏสบวตสงานทมสชวดเจนอยสางเปนนลาย
ลวกษณหอวกษร ทมสแสดงถขงรายละเอมยดขว นนตอนการปฏสบวตสงานของกสจกรรม/
กระบวนการตสาง ๆ ของหนสวยงาน และสรนางมาตรฐานการปฏสบวตสงานทมสมบุ สงไปสผ สการ
บรสหารคบุณภาพทว สวทว นงองคหกรอยสางมมประสสทธสภาพเกสดผลงานทมสไดนมาตรฐานเปนนไป
ตามเปน าหมายไดนผลสตผลหรลอการบรสการทมสมมคบุณภาพและบรรลบุขนอกสาหนดทมสส สาควญ
ของกระบวนการ
    ๒.๒ เพลสอเปนนหลวกฐานแสดงวสธมการทาส งานทมสสามารถถสายทอดใหนกวบผผนเขนามา
ปฏสบวตสงานใหมสพวฒนาใหน       การทาส งานเปนนมลออาชมพและใชนประกอบการประเมสน
ผลการปฏสบวตสงานของบบุคลากรรวมทว นงแสดงหรลอเผยแพรสใหนกวบบบุคคลภายนอกหรลอ
ผผนใชนบรสการใหนสามารถเขนาใจ และใชนประโยชนหจากกระบวนการทมสมมอยผ สเพลสอขอรว บ     
การบรสการทมสตรงกวบความตนองการ



                                                               - ๒ –

๓.  ขอบเขต
     ๓.๑ Work Flow ของกระบวนการ
     ๓.๒ ขว นนตอนการปฏสบวตสงาน 
           ๓.๒.๑ รายละเอมยดวสธมการทสางานของแตสละขว นนตอนยสอย
           ๓.๒.๒ เอกสาร/ระเบมยบ ทมสใชนประกอบการดสาเนสนการ
           ๓.๒.๓ แบบฟอรหม
           ๓.๒.๔ ผผนรว บผสดชอบ
     ๓.๓ มาตรฐานงาน คลอ ขนอกสาหนดในการปฏสบวตสงาน
           ๓.๓.๑ มาตรฐานระยะเวลา
           ๓.๓.๒ มาตรฐานในเชสงคบุณภาพ เชสน ความถผกตนอง ความสมบผรณหของ
ขนอมผล ความผสดพลาด ความคบุนมคสาของงาน เปนนตนน
     ๓.๔ ระบบการตสดตามประเมสนผล 
           ๓.๔.๑ เพลสอใชนตสดตามผลการปฏสบวตสงานเปรมยบเทมยบกวบมาตรฐานทมส
กสาหนด
           ๓.๔.๒ กสาหนดรผปแบบ และระยะเวลาในการตสดตาม เชสน ทบุก ๓ เดลอน 
หรลอทบุก ๖ เดลอน
๔. นสยามศวพทหเฉพาะ   /   คสาจสากวดความ
    ๔.๑ กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร หรลอ กอ.รมน. 
หมายถขง หนสวยงานในสวงกวดส สานว กนายกรว ฐมนตรม มมหนนาทมสเปนนศผนยหประสานงาน
กลาง เพลสอตสอตนานภวยคบุกคามทมสมบุ สงทสาลายผลประโยชนหและความมว สนคงของชาตส มม
นายกรว ฐมนตรมเปนนผผนอ สานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร
(ผอ.รมน.) โดยตสาแหนสง
    ๔.๒ ขนาราชการชสวยราชการหมายถขง เจนาหนนาทมสของรว ฐ นอกสวงกวด กอ.รมน. ทมส 
กอ.รมน. มมคสาสว สงใหนปฏสบวตสหนนาทมสใน กอ.รมน.
    ๔.๓ ขนาราชการพลเรลอนประจสา.กอ.รมน..หมายถขงบบุคคลซขสงไดนรว บการบรรจบุ
แตสงตว นงตามพระราชบวญญวตส    การรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ. 
๒๕๕๑ มตสคณะรว ฐมนตรมในการประชบุมววนทมส ๙ มมนาคม ๒๕๕๓, ววนทมส ๑๒ กบุมภาพวนธห
๒๕๕๖ และคสาสว สง กอ.รมน. ทมส ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงววนทมส ๑๑ ตบุลาคม ๒๕๕๖ เรลสอง ผผนบว งควบ
บวญชาผผนมมอ สานาจสว สงบรรจบุแตสงตว นง



    ๔.๔ ลผกจนางชว สวคราว หมายถขง ลผกจนางรายเดลอน รายววนและรายชว สวโมง ทมสจนางไวน
ปฏสบวตสงานทมสมมลวกษณะชว สวคราว และมมกสาหนดเวลาจนาง แตสทว นงนลน ระยะเวลาการจนาง
ตนองไมสเกสนปม งบประมาณ
    ๔.๕ พนว กงานราชการ กอ.รมน. หมายถขงบบุคคลซขสงไดนรว บการจนางตามสวญญาจนาง
โดยไดนรว บคสาตอบแทนจากงบประมาณของ กอ.รมน. เพลสอเปนนพนว กงานของรว ฐใน
การปฏสบวตสงาน
    ๔.๖ กอ.ปค. หมายถขงกองอสานวยการปน องกวนและปราบปรามคอมมสวนสสตห
    ๔.๗ อผศ. หมายถขง องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก
    ๔.๘ สปน. หมายถขง ส สานว กงานปลวดสสานว กนายกรว ฐมนตรม
    ๔.๙ สก.สบค.กอ.รมน. หมายถขง สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหาร
งานบบุคคล กอ.รมน.

- ๓ -

    ๔.๑๐ ระเบมยบ บ.ท.ช. หมายถขง ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยบสาเหนนจ
ความชอบ คสาทดแทน และการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมสและประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมส
ราชการหรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบ
เรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑

๔.๑๑ ก.บ.ท.ช. หมายถขง คณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจความชอบ คสา
ทดแทน และการชสวยเหลลอ

๔.๑๒ พ.ส.ร. หมายถขง เงสนเพสสมพสเศษสสาหรว บการสผ นรบ



บทททค  ๒
บทบาทหนน าททคความรบ บผฏดชอบ

๑. บทบาทหนนาทมสความรว บผสดชอบ
    สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารงานบบุคคล กองอสานวยการรว กษาความ
มว สนคงภายในราชอาณาจวกร มมหนนาทมสด สาเนสนการดนานการบรสการสสทธสบบุคลากร ไดนแกส 
การจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม  การรว บรองการปฏสบวตสราชการ เหรมยญตรา บสาเหนนจ
ความชอบ คสาตอบแทน การชสวยเหลลอ และการสงเคราะหหใหนแกสผผนปฏสบวตสงาน 
ดสาเนสนการเกมสยวกวบงานพวฒนาและรว กษาขววญ และงานสววสดสการของบบุคลากร มมผผน
อ สานวยการ สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารงานบบุคคล กองอสานวยการ
รว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรเปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ
    ๑.๑ ดนานการปฏสบวตสการ พสจารณา เสนอนโยบาย งานสสวนอสานวยการบรสหาร
งานบบุคคลในขอบเขตเกมสยวกวบ
          ๑.๑.๑ หลวกนสยม แนวความคสด การบรสหารสสทธสและสววสดสการบบุคลากร
          ๑.๑.๒ งานสสวนสสทธสและสววสดสการของกสาลว งพลประจสา และกสาลว งพลชสวย
ราชการ กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร 
          ๑.๑.๓ การแปลงนโยบายระดวบสผงสผ สการปฏสบวตส
    ๑.๒ ดนานการวางแผนวางแผน อสานวยการ ประสานงาน ควบคบุม กสากวบการ 
พวฒนา และดสาเนสนการดนาน



          ๑.๒.๑ การบรสการสสทธสบบุคลากร ไดนแกส การจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม  การ
รว บรองการปฏสบวตสราชการ เหรมยญตรา บสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน การชสวย
เหลลอ และการสงเคราะหหใหนแกสผผนปฏสบวตสงาน 
          ๑.๒.๒ ดสาเนสนการเกมสยวกวบงานพวฒนาและรว กษาขววญ และงานสววสดสการ
ของบบุคลากร
          ๑.๒.๓ วางแผนหรลอรสวมดาส เนสนการวางแผนงาน โครงการของหนสวยงาน
ระดวบสาส นว กหรลอกองมอบหมายงาน แกนไขปวญหาในการปฏสบวตสงานและตสดตาม
ประเมสนผลเพลสอใหนเปนนไปตามเปนาหมายผลสวมฤทธสห      ทมสกาส หนด 
    ๑.๓ ดนานการประสานงาน   
          ๑.๓.๑ ประสานสวมพวนธภาพกวบสมาชสกในทมมงานโดยมมบทบาทในการ
ชมนแนะ จผงใจ ทมมงานหรลอหนสวยงาน อลสนในระดวบกองหรลอสาส นว ก  เพลสอใหนเกสดความ
รสวมมลอและผลสวมฤทธสหตามทมสกาส หนดไวน
          ๑.๓.๒ ชมนแจง ใหนขนอคสดเหนนในทมสประชบุมคณะกรรมการหรลอคณะทาส งาน
ตสาง ๆ เพลสอเปนนประโยชนหและเกสดความรสวมมลอในการดาส เนสนงานรสวมกวน 
          ๑.๓.๓ ประสานงานและดสาเนสนการดนานงานสสทธสและสววสดสการรสวมกวบ
สสวนราชการภายในและภายนอก กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราช
อาณาจวกร
    ๑.๔ ดนานการบรสการ  
          ๑.๔.๑ ใหนคาส แนะนาส  ตอบปวญหาและชมนแจง ในเรลสองเกมสยวกวบงานสสทธสและ
สววสดสการ ถสายทอดความรผนเรลสองงานสสทธสและสววสดสการ ฝขกอบรมหรลอถสายทอด
ความรผ นแกสหนสวยงานราชการ เพลสอใหนผผนทม สไดนรว บสสทธสและสววสดสการ ไดนทราบขนอมผล 
ความรผนตสาง ๆ และนาส ไปใชนใหนเกสดประโยชนหสผงสบุด 
          ๑.๔.๒ กาส หนดแนวทางการจวดทาส ฐานขนอมผลหรลอระบบสารสนเทศทมสเกมสยว
กวบงานสสทธสและสววสดสการเพลสอใหนสอดคลนองและสนว บสนบุนภารกสจของหนสวยงาน 
และใชนประกอบการพสจารณากาส หนดนโยบาย แผนงานหลวกเกณฑห มาตรการตสาง ๆ

- ๕ -

๒. ลวกษณะงานทมสปฏสบวตส
          ปฏสบวตสงานในฐานะหนสวยฝส ายอสานวยการ ซขสงตนองกสากวบ แนะนาส  ตรวจสอบ
สสทธสบบุคลากร และดสาเนสนการเกมสยวกวบงานพวฒนาและรว กษาขววญ และงานสววสดสการ
ของบบุคลากรการปฏสบวตสงานของผผนรสวมปฏสบวตสงาน ตนองใชนความรผ นความสามารถ
ประสบการณหและความชาส นาญในงานสสทธสและสววสดสการ ตนองตรวจสอบระเบมยบ 



คสาสว สง และอนบุมวตสหลวกการในเรลสองทมสเกมสยวขนองกวบสสทธสและสววสดสการ ตนองตวดสสนใจ 
หรลอแกนปว ญหาทมสยาก และปฏสบวตสงานอลสนตามทมสไดนรว บมอบหมาย
๒.๑ งานประจาส
      ๒.๑.๑ ฝส ายสววสดสการ
               ๒.๑.๑.๑ การตรวจสอบรายชลสอกสาลว งพลทมสไดนรว บเงสนเพสสมพสเศษสสาหรว บ
การสผ นรบ (พ.ส.ร.)
               ๒.๑.๑.๒ การขอมมบวตรประจสาตววผผนไดนรว บพระราชทานเหรมยญ 
ส.ช.และ ช.ด.
               ๒.๑.๑.๓ การขอรว บสสทธสใหนกวบกสาลว งพลของ กอ.รมน. ทมสไดนรว บบาด
เจนบหรลอเสมยชมวสตจากการปฏสบวตสหนนาทมสตามระเบมยบ  บ.ท.ช.
               ๒.๑.๑.๔ อนบุมวตสหลวกการณหกสาหนดแนวทางการลาและการไป
ราชการตสางประเทศ
               ๒.๑.๑.๕ การรายงานสถานภาพการเงสน กองทบุนสววสดสการกอ.รมน.
               ๒.๑.๑.๖ การเสนอขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณหฯ และ
เหรมยญจวกรพรรดสมาลา ประจสาปม
               ๒.๑.๑.๗ จวดพสธมมอบทบุนการศขกษาบบุตรลผกจนางชว สวคราว กอ.รมน 
ประจสาปม  และการประกอบพสธมเกษมยณอายบุราชการ
               ๒.๑.๑.๘ การตรวจสอบเรลสองขอรว บบสานาญพสเศษใหนกวบอดมตราษฎร
อาสาสมวครตสาง ๆ
                ๒.๑.๑.๙ การขอรว บสสทธสใหนกวบกสาลว งพล ของ กอ.รมน. ทมสปฏสบวตสงาน
ในพลนนทมส จชต. ตามระเบมยบ บ.ท.ช.
               ๒.๑.๑.๑๐ สววสดสการเงสนกผนลผกจนางชว สวคราว
               ๒.๑.๑.๑๑ การลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอดบบุตร การลาอบุปสมบท 
การลาไปตสางประเทศของขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.,การลาไปตสาง
ประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอลาพวกผสอน)ของขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.
                ๒.๑.๑.๑๒ ขออนบุมวตสหลวกการมอบของขววญปม ใหมสใหนกวบกสาลว งพล 
กอ.รมน.  ทมสปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. (สสวนกลาง) ประจสาทบุกปม
                ๒.๑.๑.๑๓ การจวดทสาบวตรประจสาคววเจนาหนนาทมสของรว ฐผผนรว บบสาเหนนจ
บสานาญ 
      ๒.๑.๒ ฝส ายววนทวมคผณ
               ๒.๑.๒.๑ รว บรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนรว บเวลา ทวมคผณ ตาม
แบบ๕๓๐๔ ก และ๕๓๐๖ ส สาหรว บกสาลว งพล สวงกวดกอ.รมน.
               ๒.๑.๒.๒ การบวนทขก จวดเกนบ สลบคนน การรว บรองเวลารการเปนนทวมคผณ



               ๒.๑.๒.๓ การรว บรองแบบประววตส องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขกใหน
กวบผผนยลสนคสารนองขอมมบวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสาการ

                                                             - ๖ –

               ๒.๑.๒.๔ รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว งพลของ กอ.รมน.ทมส
เสนอขอรว บการชสวยเหลลอจากองคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก ตาม พ.ร.บ. 
องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก พ.ศ. ๒๕๑๐
      ๒.๑.๓ ฝส ายบสาเหนนจ

               ๒.๑.๓.๑ การพสจารณาบสาเหนนจความชอบ ประจสาปม ครขสงปม แรก (ต.ค.)
ครขสงปม หลวง (เม.ย.) ใหนกวบขนาราชการทมสมาปฏสบวตสงานใน กอ.รมน., ขนาราชการ
พลเรลอนประจสา กอ.รมน., และลผกจนางชว สวคราว
               ๒.๑.๓.๒ การพสจารณาบสาเหนนจความชอบประจสาปม ใหนกวบพนว กงาน
ราชการ
               ๒.๑.๓.๓ ขอเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม  ของลผกจนางชว สวคราวกอ.รมน.
               ๒.๑.๓.๔ ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ ขว นน (นอกเหนลอโควตา
ปกตส) ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
               ๒.๑.๓.๕ ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณณ๊พสเศษแกสเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตส
งานดนานยาเสพตสด
               ๒.๑.๓.๖ จสายบสาเหนนจบสานาญปกตส (ขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน.)
               ๒.๑.๓.๗ การขอถลอจสายบสาเหนนจตกทอด
               ๒.๑.๓.๘ การขอถลอจสายบสาเหนนจดสารงชมพ
               ๒.๑.๓.๙ กรณมขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลาออกหรลอถขงแกส
ความตายทมสเปนนสมชสก กบข.
               ๒.๑.๓.๑๐ เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.และ
ชสวยราชการ
      ๒.๑.๔ ฝส ายธบุรการ
               ๒.๑.๔.๑ การรว บ- สสง หนว งสลอราชการ
               ๒.๑.๔.๒ จวดทสาแผนความตนองการงบประมาณ และพวสดบุ ของ 



สก.สบค.กอ.รมน.
               ๒.๑.๔.๓ การเบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล 
สก.สบค.กอ.รมน.
               ๒.๑.๔.๔ จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตสราชการประจสาปม ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.
               ๒.๑.๔.๕ การจวดการความรผน (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒.๒ งานเชสงพวฒนา
      ๒.๒.๑ การพสจารณาการเพสสมวงเงสนเพลสอใชนจสายเงสนสววสดสการตามระเบมยบเงสน
กองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. สสวนกลางขอปรว บเพสสมวงเงสนสววสดสการ จากเดสม 
๑๐๐,๐๐๐ บาทตสอปม เปนน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตสอปม  (หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร 
๕๑๐๑/๓๖๕๒ลง ๓ พ.ย. ๖๐)
      ๒.๒.๒ ขออนบุมวตสหลวกการมอบอสานาจการลงนามในเอกสารการลาส สาหรว บ
กสาลว งพลทมสสวงกวด สง.ปรมน.ทบ.(หนว งสลอ สบค.ปรมน.ทบ. ดสวนมาก ทมส กห 
๐๔๐๘.๖/๓ลง ๖ พ.ย. ๖๐)

      ๒.๒.๓ การปรว บเพสสมเงสนขววญถบุงใหนแกสลผกจนางชว สวคราว กอ.รมน.เฉพาะกรณม
รว บราชการจนถขงอายบุครบ ๖๐ ปมบรสบผรณหจากเดสม คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนน คนละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร ๕๑๐๑/๔๔๕๖ ลง ๑๒ ธ.ค. ๖๐)

- ๗ –

      ๒.๒.๔ ขออนบุมวตสกสาหนดแบบหนว งสลอรว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสในพลนนทมสยสาน
อวนตราย กรณม  ก.บ.ท.ช. มมมตสใหนทบทวนความถผกตนองของหนวงเวลาทมสปฏสบวตสหนนาทมส
กรณม  ก.บ.ท.ช. มมมตสใหนทบทวนความถผกตนองของหนวงเวลา      ทมสปฏสบวตสหนนาทมส และ
ใหนผผนขอรว บสสทธสเงสน พ.ส.ร. ลงลายมลอชลสอรว บรองคบุณสมบวตสใหนเรมยบรนอย กสอนดสาเนสน
การ(หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ดสวนมาก ทมส นร ๕๑๐๑/๔๓๖๔ลง ๖ ธ.ค. ๖๐)
      ๒.๒.๕ ถสายทอดความรผนเกมสยวกวบ กฎ ระเบมยบทมสมมการเปลมสยนแปลง 
      ๒.๒.๖ การแลกเปลมสยนเรมยนรผนเรลสองการจวดทาส คผ สมลอการปฏสบวตสงาน อนบุมวตสกรอบ
และแนวทางปฏสบวตสใน      การจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงาน และแผนงานการดสาเนสน
การ(หนว งสลอ สก.สบค.กอ.รมน. ทมส นร ๕๑๐๑.๔/๒๘      ลง ๕ มม.ค. ๖๑)
      ๒.๒.๗ ขอเสนอความตนองการระบบจวดเกนบฐานขนอมผลกสาลว งพล กอ.รมน. 
ภาค ๔ สน. พรนอมชบุดอบุปกรณห(หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ดสวนมาก ทมส นร 
๕๑๐๑/๑๐๗๓ ลง ๑๔ มม.ค. ๖๑) จวดทสาระบบสารสนเทศเพลสอการบรสการดนานการ



รว บรองววนทวมคผณ มมระบบการจวดทสาหนว งสลอรว บรองการนว บเวลาราชการเปนนทวมคผณ 
ระบบการจวดเกนบเอกสารหนว งสลอรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณทมสไดนตรวจสอบ
รว บรองไวนแลนวสแกนเกนบเปนนฐานขนอมผล และมมระบบสลบคนนผผนทมสมมสสทธนว บเวลาราชการ
เปนนทวมคผณ
๓. โครงสรนางการบรสหารจวดการ
    สสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารบบุคคล กองอสานวยการรว กษาความ
มว สนคงภายในราชอาณาจวกร แบสงสสวนราชการออกเปนน



- ๘ –
หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส สก.สบค.กอ.รมน.

ตสาแหนสงใน
กอ.รมน.

ประเภท
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ระดวบ
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ยศ – ชลสอ – สกบุล หนนาทมสความรว บผสดชอบ

ชสวยราชการ
๑. ผผนอ สานวยการ อสานวยการ/- สผง /พ.อ.(พ) พ.อ.(พ) อาทสตยหเทพ  

เจรสญชวย
๑. ปกครองบวงควบบวญชาขนาราชการและเจนาหนนาทมสของ
สก.สบค.กอ.รมน.
๒.ดสาเนสนการและกสากวบดผแล งานหนนาทมสรว บผสดชอบทว นง
ปวงของ สก.สบค.กอ.รมน.
๓. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๒. รองผผนอ สานวย
การ

อสานวยการ/- ตนน/พ.อ. พ.อ. ชบุมพล  ทองพวง ๑.ชสวยเหลลอผผนอ สานวยการสสวนในการปกครองบวงควบ
บวญชา และบรสหารงานตามภารกสจของ 
สก.สบค.กอ.รมน.
๒. วางแผน อสานวยการ ประสานงาน ควบคบุม กสากวบ
ดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายบสาเหนนจ
๓. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๓. หววหนนาฝส าย วสชาการ/- ชสานาญการ
พสเศษ/พ.อ.

พ.อ.หญสง กรรณยาภ
รณห
                       
สบุขแยนมศรม

๑. วางแผน อสานวยการ ประสานงาน ควบคบุม กสากวบ
ดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายววนทวมคผณ
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๔. เจนาหนนาทมส วสชาการ/- ชสานาญการ น.อ. ฉว ตรชวย  ชวยศสรส ๑. ควบคบุม กสากวบดผแล และดสาเนสนการเกมสยวกวบงานดนาน



บรสหารงานบรสการ พสเศษ/พ.อ. พงศห ฝส ายอสานวยการ และงบประมาณของ 
สก.สบค.กอ.รมน.
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๕. เจนาหนนาทมส
บรสหารงาน
สววสดสการ

วสชาการ/- ชสานาญการ
พสเศษ/พ.อ.

พ.อ.(พ)หญสง ธราทสพยห
ศสรสรว กษห

๑. วางแผน อสานวยการ ประสานงาน ควบคบุม กสากวบ
ดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายสววสดสการ
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

- ๙ -
หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส สก.สบค.กอ.รมน.

ตสาแหนสงใน
กอ.รมน.

ประเภท
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ระดวบ
พลเรลอน/
ทหาร/
ตสารวจ

ยศ – ชลสอ – สกบุล หนนาทมสความรว บผสดชอบ

๖. เจนาหนนาทมสบรสหาร
งานธบุรการ

วสชาการ/- ชสานาญการ/
พ.ท.

พ.อ.หญสง ฝนทอง ทรง
สบุภาพ

ชสวยราชการ สนง.รองเลขาธสการ กอ.รมน.(๑)

๗. เจนาหนนาทมส
บรสหารงานธบุรการ

วสชาการ/- ชสานาญการ/
พ.ท.

พ.อ.หญสง ภควดม นภา
พงษหรว ชนม

๑. ชสวยหววหนนาฝส ายในการประสานงาน ควบคบุม 
กสากวบดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายววน
ทวมคผณ
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๘. เจนาหนนาทมส
บรสหารงานธบุรการ

วสชาการ/- ชสานาญการ/
พ.ท.

พ.อ.หญสง ชบุตสมา ปทบุมา
นบุสรณห

๑. วางแผน อสานวยการ ประสานงาน ควบคบุม 
กสากวบดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายธบุรการ
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย



๙. เจนาหนนาทมส
บรสหารงานธบุรการ

วสชาการ/- ชสานาญการ/
พ.ท.

พ.ต.ท.หญสง ณญาตา 
อบุบลววฒนห

๑. จวดทสาขนอมผลบสาเหนนจกสาลว งพล  กลบุสมทมส ๕ ของ 
กอ.รมน., ขอเลลสอนขว นนคสาจนางของลผกจนางชว สวคราว 
และการดสาเนสนการเกมสยวกวบสววสดสการและพสธมการทมส
เกมสยวกวบลผกจนางชว สวคราว
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๐. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

วสชาการ ชสานาญการ/
พ.ต.

น.ท.หญสง ศรมสมร สบุธมร
ธรรม ร.น. 

๑. จวดทสาขนอมผลบสาเหนนจประจสาปม ของ กสาลว งพล 
กอ.รมน.           กลบุสมทมส ๑ – ๔, บสาเหนนจโควตา
พสเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ของ กสาลว งพล กลบุสมทมส 
๑ – ๔
๒. ตรวจสอบเรลสองขอรว บสสทธสเงสน พ.ส.ร., จวดทสา
เรลสองการขอรว บเงสน  คสาทดแทน เงสนชดเชย เจนบปส วย
และตรวจสอบเรลสอง ขอพระราชทานเหรมยญ สช. 
และ เหรมยญ ชด.
๓. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

- ๑๐ –
หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส สก.สบค.กอ.รมน.

ตสาแหนสงใน
กอ.รมน.

ประเภท
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ระดวบ
พลเรลอน/
ทหาร/
ตสารวจ

ยศ – ชลสอ – สกบุล หนนาทมสความรว บผสดชอบ

๑๑. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

วสชาการ ชสานาญการ/ ร.อ. ณฐกร  ปรมชาญา ๑. พสมพหเอกสารการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ



พ.ต. นพานสช ร.น. ตรวจสอบประววตสและรว บรองแบบสอบประววตส บ.๕ 
อผศ.
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๒. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

วสชาการ ชสานาญการ/
พ.ต.

พ.อ.หญสง ถสรดา  
ปว กธงชวย

๑. ชสวยหววหนนาฝส ายในการประสานงาน ควบคบุม 
กสากวบดผแล และตสดตามผลการปฏสบวตสงานฝส ายววน
ทวมคผณ
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๓. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ชสานาญงาน/
ร.อ.

พ.อ. สมจสนตห  อสนทรห
สวา

ชสวยราชการ สนง.ผอ.สบค.กอ.รมน.

๑๔. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

จ.ส.อ. วสรยบุทธ  โพธสห
เรลองรอง

๑. จวดทสาขนอมผลบสาเหนนจทว นงปวงกสาลว งพล กลบุสมทมส ๕, 
บสาเหนนจโควตายาเสพตสด, บสาเหนนจนอกเหนลอ
โควตาปกตส กอ.รมน.ภาค ๔ สน.      กสาลวงพล 
กลบุสมทมส ๕
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๕. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

ร.ต. จสาเรสญ  ทสาโย ๑. จวดทสาหนว งสลอรว บรองราชการเปนนทวมคผณและรว บ-
สสงเอกสาร
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๖. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

ร.ท. เสรสมพร  ยสสงถาวร ๑. จวดเกนบงานรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณลง
ระบบโปรแกรมสลบคนนขนอมผล
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๗. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

ร.ต. อนบุชา  อสนเทมยน ชสวยราชการ ธบุรการ สบค.กอ.รมน.



- ๑๑ –
หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส สก.สบค.กอ.รมน.

ตสาแหนสงใน
กอ.รมน.

ประเภท
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ระดวบ
พลเรลอน/
ทหาร/
ตสารวจ

ยศ – ชลสอ – สกบุล หนนาทมสความรว บผสดชอบ

๑๘. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

จ.ส.อ.หญสง อบุบลวรรณ
า      
                         
เนมยมศสรส

๑. จวดทสาหนว งสลอรว บรองราชการเปนนทวมคผณจวดพสมพห
รายชลสอผผนมมสสทธสหรว บรองราชการเปนนทวมคผณลงระบบ
โปรแกรมสลบคนนขนอมผล
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

๑๙. เจนาหนนาทมส
ธบุรการ

ทว สวไป ปฏสบวตสงาน/
ส.ต.-ร.ท.

จ.ส.ต. นสตสกร  อขนงแสง
ภากรณห

ชสวยราชการ ธบุรการ สบค.กอ.รมน.

ขนาราชการประจสาการ

๒๐. นว กจวดการงาน
ทว สวไป วสชาการ ชสานาญการ

พสเศษ/พ.อ.

น.ส. ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

๑. เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน. และชสวยราชการ
๒. เสนอขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณหใหน
แกสขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน. 
๓. จวดทสาบวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐผผนรว บ
บสาเหนนจบสานาญ
๔. ดสาเนสนการเกมสยวกวบ กบข.
๕. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย



๒๑. นว กจวดการงาน
ทว สวไป

วสชาการ ชสานาญการ/
พ.ท.

ยวงไมสไดนรว บการบรรจบุ

๒๒. นว กจวดการงาน
ทว สวไป

วสชาการ ชสานาญการ/
พ.ต.

ยวงไมสไดนรว บการบรรจบุ

- ๑๒ -
หนนาทมสความรว บผสดชอบของเจนาหนนาทมส สก.สบค.กอ.รมน.

ตสาแหนสงใน
กอ.รมน.

ประเภท
พลเรลอน/

ทหาร/ตสารวจ

ระดวบ
พลเรลอน/
ทหาร/
ตสารวจ

ยศ – ชลสอ – สกบุล หนนาทมสความรว บผสดชอบ

๒๓. เจนาพนว กงาน
ธบุรการ

ทว สวไป ชสานาญงาน/
ส.ต.-ร.ท.

นาง สบุจสตรา  จามาศ ๑. ดสาเนสนการเกมสยวกวบการลาไปตสางประเทศ ของ 
นขต. กอ.รมน. (กรณม  ลาพวกผสอนประจสาปม  และลา
กสจ)
๒. ขอรว บเงสนสววสดสการ ของ นขต.กอ.รมน. สสวน
กลาง
๓. ดสาเนสนการเกมสยวกวบสหกรณหออมทรว พยห 
ส สานว กงานปลวดสสานว กนายกรว ฐมนตรม (การสมวคร
สมาชสก, การยลสนเรลสองขอกผน, เพสสมทบุนเรลอนหบุนน)



๔. การขอรว บและการจสายเบมนยหววด บสาเหนนจบสานาญ
และเงสนอลสนในลวกษณะเดมยวกวนผสานระบบบสาเหนนจ
บสานาญ
๕. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

ลผกจนาง
๒๔. พนว กงานพสมพห
ดมดชว นน ๑

น.ส. สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห

๑. บวนทขกทะเบมยนการรว บ-สสง เอกสารและรว บ-สสง 
เอกสาร
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย

พนว กงานราชการ
๒๕. พนว กงาน
ราชการ

ส.อ.หญสง กวสนทรา 
                      
เพชรประดวบ

๑. จวดทสาหนว งสลอรว บรองราชการเปนนทวมคผณจวดพสมพห
รายชลสอผผนมมสสทธสหรว บรองราชการเปนนทวมคผณลงระบบ
โปรแกรมสลบคนนขนอมผล
๒. ปฏสบวตสงานอลสนๆตามทมสผผนบว งควบบวญชามอบหมาย



บทททค  ๓
หลบกเกณฑฑวฏธทการปฏฏบบตฏงานและเงมคอนไข

๑. หลบกเกณฑฑการปฏฏบบตฏงาน 
    ๑.๑ ฝส ายสววสดสการ หนนาทมสวางแผน ประสานงาน ควบคบุม และดสาเนสนการเกมสยวกวบการสสง
เสรสมการสววสดสการ และ      การบสารบุงขววญของกสาลวงพล สวงกวด กองอสานวยการรวกษาความ
มว สนคงภายในราชอาณาจวกรและครอบครวว มมเจนาหนนาทมสบรสหารงานสววสดสการ เปนนผผนบวงควบบวญชา
รวบผสดชอบ มมกฎ ระเบมยบ ขนอบวงควบ ส สาควญดว งนมน
          ๑.๑.๑ ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสา
ทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวย
เหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของ
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
          ๑.๑.๒ ประกาศสสานว กงานปลวดสสานว กงานนายกรว ฐมนตรม ลง ๒๘ ก.ย. ๒๑ 
เรลสอง กสาหนดเจนาหนนาทมสผผนซขสงจะรว บรองบบุคคลทมสไดนชสวยเหลลอราชการและรายละเอมยด 
เพลสอใหนหนสวยราชการตสาง ๆ ปฏสบวตสในการเสนอขอรว บบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทน
และการชสวยเหลลอ ตามระเบมยบ บ.ท.ช.
          ๑.๑.๓ ระเบมยบกระทรวงการคลวง วสาดนวยการเบสกจสายเงสน ตามระเบมยบ 
บ.ท.ช.  
          ๑.๑.๔ พระราชบวญญวตสบ สาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
          ๑.๑.๕ คสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค. ๕๒
          ๑.๑.๖ หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร ๕๑๐๑/๑๓๑๑ ลง ๒๕ มม.ค.๕๙ 
เรลสอง หลวกเกณฑหการมอบเงสน  ขววญถบุงใหนแกสลผกจนางชว สวคราว 
          ๑.๑.๗ ระเบมยบกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรวสา
ดนวย เงสนกองทบุนสววสดสการลผกจนางชว สวคราว พ.ศ. ๒๕๕๘
          ๑.๑.๘ ระเบมยบกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรวสา
ดนวยเงสนกองทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตรลผกจนางชว สวคราว พ.ศ. ๒๕๕๕
          ๑.๑.๙ ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการขอพระราชทานเครลสองราช
อสสรสยาภรณหอวนเปนนทมสเชสดชผยสสงชนางเผลอก และเครลสองราชอสสรสยาภรณหอวนมมเกมยรตสยศ
ยสสงมงกบุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และทมสแกนไขเพสสมเตสม (ฉบวบทมส ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๑.๑.๑๐ คสาสว สง กอ.รมน. ทมส ๓๔๔/๒๕๕๔ ลง ๙ ก.ย. ๕๔ เรลสอง แตสงตว นง
คณะกรรมการพสจารณาการขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณหของ กอ.รมน.
          ๑.๑.๑๑ พระราชบวญญวตสเหรมยญจวกรมาลา และเหรมยญจวกรพรรดสมาลา 
พบุทธศวกราช ๒๔๘๔



          ๑.๑.๑๒ พ.ร.บ.บวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
          ๑.๑.๑๓ กฎสสานว กนายกรว ฐมนตรม ฉบวบทมส ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
          ๑.๑.๑๔ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. บวตรประจสาตวว
เจนาหนนาทมสของรวฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
          ๑.๑.๑๕ ระเบมยบ กอ.รมน. วสาดนวยเงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. พ.ศ.
๒๕๕๕ และแกนไข (ฉบวบทมส ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๖
          ๑.๑.๑๖ ระเบมยบ กอ.รมน. วสาดนวยเงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. 
(ฉบวบทมส ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๑๔ –

          ๑.๑.๑๗ ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการลาของขนาราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕
           ๑.๑.๑๘ อนบุมวตส ผอ.รมน. เมลสอ ๑๒ เม.ย. ๕๕ ทนายหนวงสลอ สง.ผอ.รมน. ทมส นร. 
๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มม.ค. ๕๕         เรลสอง ขออนบุมวตสหลวกการกสาหนดแนวทางการลา
และไปราชการตสางประเทศ ฯ  กอ.รมน.
          ๑.๑.๑๙ ขนอบวงควบกระทรวงกลาโหมวสาดนวยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          ๑.๑.๒๐ พระราชบวญญวตสการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ.
๒๕๕๑
    ๑.๒ ฝส ายววนทวมคผณ ภารกสจ มมหนนาทมสวางแผน ประสาน ควบคบุม และดสาเนสนการ
เกมสยวกวบการรว บรองสสทธส    การปฏสบวตสราชการ มมหววหนนาฝส าย เปนนผผนบว งควบบวญชารว บ
ผสดชอบ มมกฎ ระเบมยบ ขนอบวงควบ ส สาควญดว งนมน
          ๑.๒.๑ คสาสว สง กอ.รมน. ทลส ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔ เรลสอง การ
ดสาเนสนการรว บรองหลวกฐานการ    มมสสทธสไดนนว บเวลาทวมคผณสสาหรว บกสาลว งพลสวงกวด 
กอ.รมน. และผผนปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.
          ๑.๒.๒ ระเบมยบองคหการทหารผสานศขกวสาดนวยบวตรประจสาตววทหารผสานศขก
นอกประจสาการ ครอบครว วทหารผสานศขกและทหารนอกประจสาการ พ.ศ. ๒๕๔๔
          ๑.๒.๓ พระราชบวญญวตสการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ. 
๒๕๕๑
          ๑.๒.๔ ระเบมยบองคหการทหารผสานศขกวสาดนวยการสงเคราะหห พ.ศ. ๒๕๓๒
    ๑.๓ ฝส ายบสาเหนนจ มมหนนาทมสวางแผน อสานวยการ ประสานงาน กสากวบการ ควบคบุม
และดสาเนสนการเกมสยวกวบการจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม  เบมนยหววด บสานาญ มมรองผผนอ สานวย



การสสวนงานสสทธสหและสววสดสการ เปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ มมกฎ ระเบมยบ ขนอ
บวงควบ ส สาควญดว งนมน
          ๑.๓.๑ คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรลสอง แนวทาง
การพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ของ กอ.รมน.
          ๑.๓.๒ คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรลสอง แตสงตว นง
คณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ขนาราชการและลผกจนางชว สวคราวของ 
กอ.รมน.
          ๑.๓.๓ กฎ ก.พ.วสาดนวยการเลลสอนเงสนเดลอน พ.ศ.๒๕๕๒
          ๑.๓.๔. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๒๓ ก.พ. ๕๔ เรลสอง หลวก
เกณฑหและวสธมการเลลสอนขว นนคสาจนางชว สวคราวประจสาปม
          ๑.๓.๕. หนว งสลอ ส สานว กเลขาธสการคณะรว ฐมนตรม ทมส นร ๐๕๐๖/๖๙๙๐ ลง 
๒๘ เม.ย. ๕๒
          ๑.๓.๖. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ 
          ๑.๓.๗ พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และแกนไขเพสสม
เตสม
          ๑.๓.๘ พ.ร.บ.กองทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
          ๑.๓.๙ ระเบมยบกระทรวงการคลวงวสาดนวยการขอรวบ และการจสายบสาเหนนจบสานาญ
ขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
          ๑.๓.๑๐ กฎกระทรวง การกสาหนดอวตราและวสธมการรว บบสาเหนนจดสารงชมพ 
พ.ศ. ๒๕๔๖
          ๑.๓.๑๑ พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ (ฉบวบทมส ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
          ๑.๓.๑๒ หนว งสลอกระทรวงการคลวงทมส กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๐๘ ลง ๒๓ ก.ย. 
๕๑
          ๑.๓.๑๓ กฎกระทรวง กสาหนดอวตราและวสธมการรว บบสาเหนนจดสารงชมพ (ฉบวบ
ทมส ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
          ๑.๓.๑๔ กฎกระทรวงกสาหนดหลวกเกณฑหและวสธมการจวดการเงสนของกอง
ทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๕ –

          ๑.๓.๑๕ ระเบมยบกระทรวงการคลวงวสาดนวยการหวกเงสนสะสม การเบสกจสาย
เงสนสมทบ เงสนชดเชย และการสสงเสรสมเงสนเขนากองทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑
    ๑.๔ ฝส ายธบุรการ ภารกสจ มมหนนาทมส ดสาเนสนการเกมสยวกวบการธบุรการ การสารบรรณ 
การพวสดบุ ตลอดจนดผแลสถานทมสและเครลสองมลอเครลสองใชนของสสวนงานสสทธสและ
สววสดสการ ส สานว กบรสหารบบุคคล กองอสานวยการรว กษา    ความมว สนคงภายในราช



อาณาจวกร มมเจนาหนนาทมสบรสหารงานธบุรการ เปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ มมกฎ 
ระเบมยบ ขนอบวงควบ ส สาควญดว งนมน
          ๑.๔.๑ ระเบมยบสสานวกนายกรวฐมนตรม วสาดนวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทมส
แกนไขเพสสมเตสม (ฉบวบทมส ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘
          ๑.๔.๒ หนว งสลอกระทรวงการคลวง ทมส กค ๐๕๒๖.๗/๑๐๔๖๖ ลง ๑๒ มส.ย. 
๔๔ เบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล กอ.รมน.

๒. วฏธทการปฏฏบบตฏงาน
    ๒.๑ ฝค ายสวบสดฏการ สสทธสกสาลวงพลของผผนปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. ไดนรวบอยผ สเดสม ตามคสา
สว สงส สานวกนายกรวฐมนตรม ทมส ๒๐๕/๒๕๔๙ ลง ๓๐ ต.ค. ๔๙ เรลสอง การจวดตว นงกองอสานวย
การรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร ปว จจบุบวนไดนโอนมาอยผ สใน บทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๕ ตาม พ.ร.บ. การรว กษาความมว สนคงภายราชอาณาจวกร พ.ศ.๒๕๕๑
          สสทธสทมสจะไดนรว บ
          ๒.๑.๑ ใหนถลอวสาการปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. เปนนการทสาหนนาทมสตามทมส
กระทรวงกลาโหมกสาหนดใหนไปทสาในระหวสางทมสมมการรบ หรลอสงคราม หรลอมมการ
ปราบปรามการจลาจล หรลอในระหวสางเวลาทมสมมประกาศสถานการณหฉบุกเฉสน ใหนนว บ
เวลาราชการทมสปฏสบวตสการตามคสาสว สงเปนนทวมคผณตาม พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญ
ขนาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๔
          ๒.๑.๒ มมสสทธสขอพระราชทานเหรมยญราชการชายแดน ตามคสาสว สงทมสราชการ
กสาหนด
          ๒.๑.๓ ใหนไดนรว บการพสจารณาบสาเหนนจความชอบประจสาปม กรณมพสเศษ ๒ ชว นน
(นอกเหนลอโควตาปกตส)     ในอวตรารนอยละ ๑๕ ของจสานวนผผนทมสมาปฏสบวตสงานใน
พลนนทมส ๓ จชต. และ ๔ อสาเภอใน จว.สงขลา
          ๒.๑.๔ ไดนรว บการพสจารณาสสทธสตามระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวย
บสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน และการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมสและประชาชนผผนปฏสบวตส
หนนาทมสราชการหรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตย และรว กษาความ
สงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบมยบ บ.ท.ช.) ดวงนมน
                   ๒.๑.๔.๑ การขอเลลสอนเงสนเดลอนกรณมพสเศษ
                   ๒.๑.๔.๒ การขอเงสนเพสสมพสเศษสสาหรว บการสผ นรบ (พ.ส.ร.) หรลอ
เงสนรางววลการสผ นรบ
                   ๒.๑.๔.๓ การขอเงสนคสาทดแทนกรณมเสมยชมวสต ทบุพพลภาพ พสการ 
หรลอสผญเสมยอววยวะ
                   ๒.๑.๔.๔ การขอเงสนชดเชยการเจนบปส วย



                   ๒.๑.๔.๕ การขอเงสนคสาจวดการศพขว นนตนน (รายละไมสเกสน 
๒๐,๐๐๐ บาท)
                   ๒.๑.๔.๖ เงสนชสวยเหลลอดสารงชมวสตผผนพสการ ทบุพพลภาพ 
                   ๒.๑.๔.๗ เงสนชสวยเหลลอเปนนคสารว กษาพยาบาล
          ๒.๑.๕ กรณมถขงแกสความตายหรลอไดนรว บบาดเจนบเพราะเหตบุปฏสบวตสราชการทมส
ไมสเขนาขสายตามระเบมยบ      ส สานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวย บ.ท.ช. ตามขนอ ๔ ใหน
หนสวยตนนสวงกวดปกตสสามารถขอรว บสสทธสตามระเบมยบ         ส สานว กนายกรว ฐมนตรมวสา
ดนวยการใหนบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ แทน

- ๑๖ -

          ๒.๑.๖ อนบุมวตส รมว.กห. เมลสอ ๙ ก.พ. ๖๐ ทนายหนวงสลอ สม. ดสวนมาก ทมส กห 
๐๒๐๑/๔๗๙ ลง ๓๐ ม.ค. ๖๐ อนบุมวตสใหนทหารทมสปฏสบวตสหนนาทมสสผ นรบ หรลอตสอสผ นตามแผน หรลอคสาสว สง 
หรลอการสว สงใชนกสาลวงของ กอ.รมน. เปนน “กสาลวงพลทมสปฏสบวตสราชการพสเศษตามทมส กห. กสาหนด” 
ตามขนอบวงควบ กห วสาดนวยการพสจารณาบสาเหนนจพสเศษในเวลาเหตบุฉบุกเฉสน  พ.ศ. ๒๕๒๙
          ๒.๑.๗ เงสนตอบแทนพสเศษใหนกวบกสาลว งพลทมสปฏสบวตสงานในสนาม

ชว นนยศ บาท/ววน

พ.อ.(พ.) ขขนนไป ๒๔๐

จ.ส.อ.(พ.) – พ.อ. ๒๑๐

ส.ต. – จ.ส.อ. ๑๘๐

          ๒.๑.๘ เงสนตอบแทนพสเศษใหนกวบกสาลว งพลทมสมาชสวยราชการในสายงาน กอ.รมน. 

ชว นน บาท/ววน/คน

สวญญาบวตร หรลอ เทมยบเทสา                         ๒๕
ประทวน หรลอ เทมยบเทสา  ๒๐

          ๒.๑.๙ สสาหรว บผผนปฏสบวตสหนนาทมส ๓ จชต. และ ๔ อสาเภอ ของ จว.ส.ข. 
                   - คสาเสมสยงภวย ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดลอน 
          ๒.๑.๑๐ ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวย บสาเหนนจความชอบสสาหรว บ
เจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานในจวงหววดชายแดนภาคใตน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบมยบ บ.จ.ต.) 



                      - มตส ครม. ๑ ธ.ค. ๕๒ การประกวนชมวสตผผนปฏสบวตสงานใน จชต. 
(เสมยชมวสต หรลอ ทบุพพลภาพ) ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตว นงแตส ๑ ต.ค.๕๒)
          ๒.๑.๑๑  สสทธสกสาลว งพลอลสนๆ 
                       ๒.๑.๑๑.๑  ชสวยเหลลอเยมยวยา จากสถานการณหความไมสสงบ 
จชต. 

ลวกษณะ บาท
เสมยชมวสต ๕๐๐,๐๐๐
ทบุพพลภาพ ๕๐๐,๐๐๐
บาดเจนบสาหวส ๕๐,๐๐๐
บาดเจนบ ๓๐,๐๐๐
บาดเจนบเลนกนนอย ๑๐,๐๐๐

                                                          - ๑๗ -

                       ๒.๑.๑๑.๒ ชสวยเหลลอทบุนการศขกษารายปม  และเงสนยวงชมพราย
เดลอนแกสบบุตรเจนาหนนาทมสของรว ฐทมสปฏสบวตสหนนาทมสในการรว กษาความมว สนคง
                                      ทบุนการศขกษารายปม ตสอเนลส อง

ระดวบ บาท/ปม
เดนกเลนก/กศน. ๕,๐๐๐
อนบุบาล/ประถมศขกษา ๖,๐๐๐
มวธยมศขกษา/ปวช.                  ๑๐,๐๐๐
อบุดมศขกษา                  ๒๐,๐๐๐

                                      เงสนยวงชมพรายเดลอน                   
ระดวบ บาท/เดลอน

อนบุบาล/ประถมศขกษา ๑,๐๐๐
เดนกเลนก/ กศน.,
มวธยมศขกษา/ปวช. 

๑,๕๐๐

อบุดมศขกษา ๒,๕๐๐
                       ๒.๑.๑๑.๓ การรว บรองทวมคผณกสอน ๑ เม.ย. ๔๓
                       ๒.๑.๑๑.๔ ขอบสานาญพสเศษอดมตราษฎรอาสาสมวครตสาง ๆ 
                                       -  ทส.ปช., ชขส., รอส., พลนสาทาง และแหลสง
ขสาวไดนรวบบสานาญพสเศษตาม ม.๓๗



                                      - ผอ.รมน.จว.เปนน หน.สสวนราชการจวดทสาแลนว
เสนอเรลสองไป กรมบวญชมกลาง
                                      - ผอ.สปง.กอ.รมน. เปนนผผนก สาหนดสสวน
บสานาญพสเศษ
                       ๒.๑.๑๑.๕  ลผกจนางชว สวคราว
                                      ๒.๑.๑๑.๕(๑) บบุตรลผกจนางชว สวคราวไดนรว บทบุน
การศขกษา

ระดวบ บาท
ประถมศขกษา ๓,๐๐๐
มวธยมศขกษาตอนตนน ๓,๕๐๐
มวธยมศขกษาปลาย/ปวช. ๔,๕๐๐
ปวส./ป.ตรม ๕,๐๐๐

                                      ๒.๑.๑๑.๕(๒) ลผกจนางชว สวคราวทมสรว บราชการ
จนถขงอายบุครบ ๖๐ ปม  บรสบผรณห ไดนรว บเงสนขววญถบุง คนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
          ๒.๑.๑๒ เงลสอนไข/ ขนอสวงเกต / ขนอควรระววง / สสสงทมสควรคสานขงในการ
ปฏสบวตสงาน
                      การยลสนขอรว บสสทธสและสววสดสการตสาง ๆ ควรศขกษาระเบมยบ หลวก
เกณฑห หรลอปรขกษากวบเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงาน จวดทสาเรลสอง แนบเอกสารตามทมสกสาหนด
และตนองตรงกวบความเปนนจรสง เพลสอใหนการขอรว บสสทธสและสววสดสการเปนนไปดนวยความ
เรมยบรนอย รวดเรนว และถผกตนอง

- ๑๘ -

    ๒.๒ ฝค ายวบนทวทคคณ
        การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
         ๒.๒.๑ ผผนมมสสทธสไดนนว บเวลาราชการเปนนทวมคผณ
                   - เปนนขนาราชการประจสา
                   - ไดนรว บการบรรจบุและแตสงตว นงใหนเปนนกสาลว งพลสวงกวด กอ.รมน. 
หรลอเปนนผผนปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.โดยมมคสาสว สงใหนปฏสบวตสหนนาทมสและพนน
หนนาทมสเปนนลายลวกษณหอวกษร
         ๒.๒.๒ การขอรว บสสทธส ไดนแกส
                  - กรณมพนนจากการปฏสบวตสหนนาทมสตามวาระ
                  - กรณมตาย



                  - กรณมออกจากราชการ
         ๒.๒.๓ การเสนอขอ
                   ๒.๒.๓.๑ หนสวยในสายงาน กอ.รมน. ทมสผผนนว นนปฏสบวตสงาน เปนนผผน
จวดพสมพหรายละเอมยดตามคสาสว สงทมส   ใหนปฏสบวตสหนนาทมสและพนนหนนาทมส ลงในแบบบวญชม
รายชลสอผผนไดนนว บเวลาราชการเปนนทวมคผณ (แบบ ๕๓๐๔ ก) เปนนรายบบุคคล สสงใหน 
กอ.รมน. จสานวน ๔ ฉบวบ โดยใหน จนท.ทมสรว บผสดชอบดนานการบรสหารบบุคคล (ระดวบ 
พวนโท หรลอเทมยบเทสาขขนนไป ) ลงนามรว บรอง ๑ ฉบวบ อมก ๓ ฉบวบวสางไวน เพลสอใหนผผน
ด สารงตสาแหนสงทมสไดนรว บมอบหมายจาก ผผนอ สานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราช
อาณาจวกรลงนามรว บรอง
                   ๒.๒.๓.๒ กรณมทมสผผนมมสสทธสไดนนว บเวลาทวมคผณ พนนหนนาทมสกลวบไป
ปฏสบวตสงานทมสตนนสวงกวดแลนว ใหนหนสวยตนนสวงกวดของผผนนว นนดสาเนสนการเชสนเดมยวกวบขนอ 
๒.๒.๓.๑ โดยคสาสว สงหนสวยสสวนกลาง ใหนสสงโดยตรงทมส กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.) 
สสาหรว บคสาสว สงหนสวยสสวนภผมสภาค ใหนเสนอเรลสองผสาน กอ.รมน.ภาค นว นน ๆ เพลสอตรวจ
สอบความถผกตนองในขว นนตนนกสอนเสนอ กอ.รมน.   
          ๒.๒.๔ หลวกฐานประกอบการพสจารณา
                    ๒.๒.๔.๑ หนวงสลอนสาจากหนสวยสสวนกลาง ใหนสสงโดยตรงทมส กอ.รมน. 
สสวนหนสวยสสวนภผมสภาค เสนอเรลสองผสาน กอ.รมน.ภาค เพลสอตรวจสอบความถผกตนองในขว นน
ตนนกสอนเสนอ กอ.รมน.
                   ๒.๒.๔.๒ คสาสว สงปฏสบวตสหนนาทมส
                   ๒.๒.๔.๓ คสาสว สงพนนหนนาทมส ส สาหรว บผผนเสมยชมวสตใหนใชนส สาเนามรณบวตร
แทน
          ๒.๒.๕ การรว บรอง 
                   ๒.๒.๕.๑ ผผนมมอ สานาจรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณคลอ 
ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. และ รอง ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.
                   ๒.๒.๕.๒ เมลสอรว บรองแลนวจะสสงบวญชม ฯ ใหนกวบหนสวย
                   ๒.๒.๕.๓ หนสวยเสนอขอรว บรอง จสานวน ๑ ชบุด
                   ๒.๒.๕.๔ หนสวยทมสมมหนนาทมสบวนทขกและเกนบรว กษาสมบุดประววตสรว บ
ราชการ จสานวน ๑ ชบุด
                   ๒.๒.๕.๕ สก.สบค.กอ.รมน. จสานวน ๑ ชบุด

- ๑๙ –



          ๒.๒.๖. เงลสอนไข/ ขนอสวงเกต / ขนอควรระววง / สสสงทมสควรคสานขงในการ
ปฏสบวตสงาน
                   ๒.๒.๖.๑ ผผนเสมยชมวสต หรลอผผนพนนหนนาทมสกรณมใด ๆ  กนตาม เจนาหนนาทมสผผนรวบผสดชอบ
จวกตนองรมบดสาเนสนการใหนทวนทม
                    ๒.๒.๖.๒ กรณมเกษมยณอายบุราชการ ถนายวงไมสมมค สาสว สงใหนพนนหนนาทมส 
ใหนเสนอขอรว บรองไดนลสวงหนนากสอนเกษมยณอายบุราชการเปนนเวลา ๘ เดลอน โดยใชน
แบบบวญชมของผผนเกษมยณอายบุ
                    ๒.๒.๖.๓ ในบวญชม ฯ ตนองพสมพหชวดเจนทว นง ๔ ฉบวบ หนามมมรอยลบ 
ขมดฆสาแกน หรลอเขมยนตสอเตสมในขนอความสสาควญ เชสน ชลสอ ชลสอสกบุล หรลอ ววน เดลอน ปม  ทมส
ไดนปฏสบวตสหรลอใหนพนนจากการปฏสบวตสหนนาทมส 
                    ๒.๒.๖.๔  ผผนปฏสบวตสหนนาทมสหลายครว นง จะตนองทสาบวญชมรวบรองหลายแผสน ใหน
พสมพหชลสอ ชลสอสกบุลไวนในแผสนตสอไปทบุกแผสนดนวย
                         ๒.๒.๖.๕  มมขนอขวดขนองหรลอเหตบุทมสจะสอบถาม ใหนโทร.ไปทมสหมายเลข 
๐๒ ๒๔๑๒๗๔๖, ๘๓๔๒              (พ.อ. อาทสตยหเทพ  เจรสญชวย) หรลอ ๐๒ ๒๔๑๔๐๗๔, 
๘๓๔๖๒ (พ.อ. หญสง ภควดม  นภาพงษหรวชนม)
   ๒.๓ ฝค ายบสาเหนนจ 
          ๒.๓.๑ แจนงเตลอน นขต.กอ.รมน. ดสาเนสนการจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม ของ
หนสวย แลนวสสงผลการพสจารณาใหน สบค.กอ.รมน. ตามกสาหนดเวลา 
          ๒.๓.๒ รวบรวมตรวจสอบความถผกตนองของขนอมผลจาก นขต.กอ.รมน. 
เพลสอจวดทสาเอกสารประกอบการพสจารณาบสาเหนนจ แยกเปนนประเภท ดว งนมน
                   ๒.๓.๒.๑ ขนาราชการทหาร ตสารวจ พสจารณาบสาเหนนจปม ละ ๒ ครว นง 
โดยแบสงประเภทกสาลวงพลออกเปนนเปนน ๕ กลบุสม คลอ กลบุสม ๑ (ชว นนนายพล), กลบุสมทมส ๒
(พ.อ. – พ.อ.(พ.)), กลบุสมทมส ๓ (พ.ต. – พ.ท.), กลบุสมทมส ๔ (ชว นนนายรนอย) และ 
กลบุสมทมส ๕ (ชว นนประทวน) โดยพสจารณา ดวงนมน
                               - ขนาราชการทหาร ตสารวจ ครขสงปม แรก (๑ ต.ค.- ๓๑ 
มม.ค.) พสจารณา ๑ ขว นน จากยอด  ๓๐% ของกสาลว งพลทมสตวดยอดมาพสจารณาบสาเหนนจ
ทมส กอ.รมน. นอกนว นน พสจารณาตามผลการปฏสบวตสงานของ   กสาลว งพล เปนน ๐.๕ ขว นน,
๒% หรลองดแลนวแตสกรณม
                               - ขนาราชการทหาร ตสารวจ ครขสงปม หลวง (๑ เม.ย. – ๓๐ 
ก.ย.) พสจารณา ๑ ขว นน ใหน   กสาลว งพลทมสตวดยอดมาพสจารณาบสาเหนนจทมส กอ.รมน. 
โดยนสาเงสนในอวตรา ๖% จากฐานเงสนเดลอนรวม ณ ๑ ก.ย. มาพสจารณาใหนกสาลว งพล
สสวนทมสเหลลอพสจารณาตามผลการปฏสบวตสงานของกสาลว งพล เปนน ๐.๕ ขว นน, ๒% หรลอ
งดแลนวแตสกรณม



                   ๒.๓.๒.๒ ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. พสจารณาเลลสอน
เงสนเดลอนปม ละ ๒ ครว นง โดยแบสงประเภทขนาราชการเปนน ประเภทบรสหาร ประเภทวสชาการ และ
ประเภททว สวไปพสจารณาจากผลการประเมสนการปฏสบวตสงานแตสละรอบ ครขสงปมแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ 
มม.ค.) และ ครขสงปมหลวง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) ไมสตสสากวสา รนอยละ ๖๐ ใชนหลวกเกณฑหเดมยวกวน 
โดยใชนเงสนจากฐานเงสนเดลอนรวม ณ ๑ มม.ค. และ ๑ ก.ย. ในอวตราไมสเกสน รนอยละ ๓ และ
พสจารณาเลลสอนเงสนเดลอนใหนแตสละคนไดนไมสเกสน      รนอยละ ๖ ของฐานในการคสานวณเพลสอเลลสอน
เงสนเดลอนในแตสละรอบการประเมสน
                   ๒.๓.๒.๓ ลผกจนางชว สวคราวของ กอ.รมน. พสจารณาบสาเหนนจ ๒ 
ครว นง
                               - ครขสงปม แรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มม.ค.) พสจารณา ๑ ขว นน 
จากยอด ๑๕% ของกสาลว งพล นอกนว นน พสจารณาตามผลการปฏสบวตสงานของกสาลว งพล
เปนน ๐.๕ ขว นน, ๒%หรลองดแลนวแตสกรณม
                               - ครขสงปม หลวง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) พสจารณา ๑ ขว นน
จากยอด ๑๕% ของกสาลว งพล  นอกนว นน พสจารณาตามผลการปฏสบวตสงานของกสาลว ง
พล เปนน ๐.๕ ขว นน, ๒%หรลองดแลนวแตสกรณม

- ๒๐ –

                  ๒.๓.๒.๔ พนว กงานราชการของ กอ.รมน. พสจารณาเลลสอนคสา
ตอบแทนปมละ ๑ ครว นง ทบุก (๑ ต.ค.)
                              - พสจารณาจากผลการประเมสนการปฏสบวตสงานในรอบ 
ครขสงปม แรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มม.ค.) และผลการประเมสนการปฏสบวตสงานในรอบครขสงปม
หลวง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) มาพสจารณา โดยตนองมมผลการประเมสนฯ เฉลมสย ไมสตสสา
กวสา ระดวบ ดม (๗๕ คะแนนขขนนไป) พสจารณาใหนไดนไมสเกสน ๖% ของฐานเงสนคสา
ตอบแทนของแตสละคน แตสทว นงนมน ตนองไมสเกสน ๔% ของฐานเงสนคสาตอบแทนรวม ณ 
๑ ก.ย.
          ๒.๓.๓ รวบรวมตรวจสอบความถผกตนองของขนอมผลจาก นขต.กอ.รมน. 
เพลสอจวดทสาเอกสารประกอบ     การพสจารณาบสาเหนนจ
          ๒.๓.๔ ขออนบุมวตส เลขาธสการ กอ.รมน. จวดการประชบุมคณะกรรมการ
พสจารณาบสาเหนนจของ กอ.รมน. เพลสออนบุมวตสผลการพสจารณาของ นขต.กอ.รมน. 
          ๒.๓.๕ สสงผลการพสจารณาบสาเหนนจของ กอ.รมน.ใหนหนสวยทมสเกมสยวขนองใน
การดสาเนสนการออกคสาสว สงเลลสอนชว นนเงสนเดลอน
          ๒.๓.๖ เงลสอนไข/ ขนอสวงเกต / ขนอควรระววง / สสสงทมสควรคสานขงในการปฏสบวตส
งาน
                   ในการพสจารณาบสาเหนนจ เจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสตนองตรวจสอบหลวก
เกณฑหตาม คสาสว สง กอ.รมน. ทมส ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕  เรลสองแนวทางการ
พสจารณาบสาเหนนจของ กอ.รมน. ตรวจสอบโควตา ผลการประเมสนการปฏสบวตสงาน 



พฤตสกรรมของผผนรว บการพสจารณาบสาเหนนจ ใหนไดนรว บสสทธสถผกตนองเปนนธรรม และสสงใหน
สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ทวนตามกสาหนด และตรวจสอบความถผกตนอง
ของเอกสารทมสสสงมาประกอบ   การพสจารณาบสาเหนนจ ถลอเปนนความรว บผสดชอบของ
หนสวยผผนสสง เมลสอไดนรว บการพสจารณาเรมยบรนอยแลนว ตนองสสงผล     การพสจารณา
บสาเหนนจของ กอ.รมน. ใหนหนสวยทมสเกมสยวขนองในการดสาเนสนการออกคสาสว สงเลลสอนชว นน
เงสนเดลอน ถผกตนองทวนเวลา
    ๒.๔ ฝค ายธบุรการ
          ๒.๔.๑ ขอบขสายของฝส ายธบุรการ
                    ๒.๔.๑.๑ รว บ-สสงหนว งสลอ
                    ๒.๔.๑.๒ รสางหนว งสลอ
                    ๒.๔.๑.๓ พสมพหหนว งสลอ
                    ๒.๔.๑.๔ ผลสตสาส เนาเอกสาร
                    ๒.๔.๑.๕ จวดเกนบเอกสาร/แฟน มเสนอ
                    ๒.๔.๑.๖ บวนทขกเสนอหนว งสลอ
                    ๒.๔.๑.๗ ตรวจทานหนว งสลอ
                    ๒.๔.๑.๘ การทาส ลายหนว งสลอ
           ๒.๔.๒ เงลสอนไข/ ขนอสวงเกต / ขนอควรระววง / สสสงทมสควรคสานขงในการปฏสบวตส
งาน
                    ๒.๔.๒.๑ ขนอควรคาส นขงในการรสางหนว งสลอราชการ
                                ๒.๔.๒.๑ (๑) ตนองรผนความนสยมของผผนลงนามวสา นสยม
หรลอใชนถนอยคาส หรลอสาส นวนอยสางใดกนควรใชนอยสางนว นน เพราะผผนลงนามเปนนผผนรว บผสด
ชอบขนอความในหนว งสลอนว นน พผดงสาย ๆ กนคลอ การรสางหนว งสลอนว นนตนองเอาใจของผผนลง
นามมาใสสใจผผนรสาง
                                ๒.๔.๒.๑ (๒) ตนองคาส นขงถขงผผนรว บวสาเขนาใจความ
ประสงคหของเราหรลอไมส เพราะผผนรว บเปนนผผนทมสเราตนองการใหนเขนาใจ และทาส ตามในสสสงทมส
เราตนองการ ดว งนว นน นอกจากจะเอาใจผผนลงนามมาใสสใจผผนรสางแลนวยวงตนองเอาใจของ
ผผนรว บมาใสสใจเราอมกดนวย

- ๒๑ -

                                ๒.๔.๒.๑ (๓) การใชนคาส  เนลส องจากคาส เปนนเครลสองมลอทมส
ชสวยใหนการตสดตสอสลสอสารประสบผลสาส เรนจ ทาส ใหนเกสดความเขนาใจ โดยเฉพาะอยสางยสสง
ภาษาทมสใชนในหนว งสลอราชการเปนนภาษาแบบแผนหรลอภาษาเขมยน จขงตนองรผนจวกใชนคาส
ใหนถผกตนองและใหนมมนานส หนว ก
                                ๒.๔.๒.๑ (๔) ตนองระววงอวกขรวสธม ตว วสะกด การว นตห 
ใหนถผกตนองตามพจนานบุกรมฉบวบราชบวณฑสตยสถาน



                                ๒.๔.๒.๑ (๕) เวนนวรรคตอนใหนถผกตนอง ภาษาไทย
ไมสใชนเครลสองหมายวรรคตอน เปนนเครลสองหมายแบสงตอนของขนอความ แตสใชนวสธมเวนน
วรรค เพลสอใหนเขนาใจวสาจบความตอนหนขส ง ๆ การเวนนวรรคตอน   จขงสาส ควญมาก 
เพราะถนาเวนนวรรคผสดทมสกนจะทาส ใหนเสมยความไป
                                ๒.๔.๒.๑ (๖) ใชนภาษาเขมยน ไมสใชนภาษาพผด
                                ๒.๔.๒.๑ (๗) สาส นวนภาษาและขนอความทมสใชน ควร
ใชนถนอยคาสว นน ๆ ชวดเจน กะทวดรว ด เขนาใจงสายไดนใจความ ไมสใชนภาษาฟบุส มเฟล อย 
เยสสนเยนอ
                                ๒.๔.๒.๑ (๘) ลาส ดวบความ ไมสวกวน และมมขนอความ
ครบถนวนตามทมสตนองการใหน       ผผนรว บทราบ
                                ๒.๔.๒.๑ (๙) ถนอยคาส สบุภาพ อสอนโยน นบุ สมนวล และ
ตนองใหนเหมาะสมกวบผผนรว บ
                                ๒.๔.๒.๑ (๑๐) ผผนรสาง ควรเขมยนใหนชวดเจน อสานงสาย 
เพลสอสะดวกแกสการพสมพหและ  ตรวจแกน 
                    ๒.๔.๒.๒ ขนอควรคาส นขงในการพสมพหหนว งสลอราชการ
                                 การพสมพหหนว งสลอราชการ ผผนพสมพหหนว งสลอราชการ
นอกจากตนองมมความชาส นาญในการพสมพหเปนนอยสางดมแลนว ควรมมความรผน ความเขนาใจ
เกมสยวกวบการพสมพ ห ดว งนมน
                                 ๒.๔.๒.๒ (๑) เขนาใจขนอความในหนว งสลอฯ ทมสจะพสมพห
อยสางแจสมแจนง หากไมสเขนาใจหรลอสงสวยความตอนใดควรสอบถามเจนาของเรลสอง ผผนท สา
หนว งสลอ ฯ
                                 ๒.๔.๒.๒ (๒) รผนจวกวางรผปแบบหนว งสลอราชการใหน
เหมาะสม สวยงาม และถผกตนองตามระเบมยบงานสารบรรณ เชสน การวางตาส แหนสง
สสวนตสาง ๆ ของหนว งสลอราชการ การยสอหนนา การเวนนวรรค การจวดระยะหสางระหวสาง
บรรทวด เปนนตนน
                                 ๒.๔.๒.๒ (๓) มมความรผนเกมสยวกวบตววสะกดการว นตห 
หากไมสแนสใจควรตรวจสอบจากพจนานบุกรมฉบวบราชบวณฑสตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
                                 ๒.๔.๒.๒ (๔) รผนจวกชลสอบบุคคล ตาส แหนสง ชลสอสสวนราชการ 
และหนสวยงานตสาง ๆ  อยสางถผกตนอง
                                 ๒.๔.๒.๒ (๕) รผนจวกเลลอกใชนกระดาษและซองทมสเหมาะสม
กวบหนวงสลอราชการแตสละประเภท
                                 ๒.๔.๒.๒ (๖) รผนจวกเรมยงลาส ดวบงานทมสจะพสมพหตาม
ความเรสงดสวน เพลสอมสใหนเสมยหาย เชสน เมลสอมมงานทมสจะตนองพสมพหเปนนจาส นวนมาก ควรพสจารณา
วสางานใดมมความเรสงดสวนมากกวสากนควรจะพสมพหกสอนงานอลสน ๆ
                                 ๒.๔.๒.๒ (๗) มมความสวงเกตทมสดมและทาส งานดนวย
ความละเอมยดรอบคอบ



                                 ๒.๔.๒.๒ (๘) ลงชลสอผผนพสมพหไวนในหนว งสลอราชการ
เพลสอเปนนหลวกฐาน

- ๒๒ -

๔. แนวคสด/งานวสจวยทมสเกมสยวขนอง 
    ๔.๑ บทความ “การไดนมาซขสงการไดนนวบเวลาราชการเปนนทวมคผณ” ของ กอ.รมน. โดย 
น.อ. ธานสนทรห  เกมยรตสกบุลไพบผลยห ร.น.
เจนาหนนาทมสบรสหารงานบรสการ สก.สบค.กอ.รมน.  เมลสอ ๒๑ ก.พ. ๕๗
              ๔.๑.๑ หลวกฐานอนางอสง (อาศวยอสานาจตามทมสกฎหมายกสาหนด)  มาตรา ๒๔ 
วรรคแรก แหสง พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ กสาหนดวสา “ผผนซขสงกระทสา
หนนาทมสตามทมสกระทรวงกลาโหมกสาหนด ในระหวสางทมสมมการรบ หรลอการสงครามหรลอมมการปราบ
ปรามการจลาจล หรลอในระหวสางเวลา ทมสมมพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ ฉบุกเฉสน
หรลอในระหวสางเวลาทมสสว สงใหนเปนนนวกดาส เรลอดาส นส นาใหนนวบเวลาราชการทมส ปฏสบวตสการตามสว สงเปนน
ทวมคผณแมนวสาในระยะเวลาดวงกลสาวนว นน จะไม ได รวบเงสนเดลอนจากเงสนงบประมาณประเภท 
เงสนเดลอนกนตาม”
              ๔.๑.๒ กรณมภารกสจตามแผนงานปราบปราม ผกค  . (  หนวงทมส ๑  ) ไดนนวบเวลา
ราชการเปนนทวมคผณ ตว นงแตส ๑๗ ธ  .  ค  .  ๐๘   –   ๓๑ มม  .  ค  .  ๔๓ โดยอาศวยอสานาจตามนวยแหสง 
พ.ร.บ. บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพลสอใหนสามารถดสาเนสนการขอเวลาราชการ
ทวมคผณ และบสาเหนนจบสานาญพสเศษสสาหรวบผผนปฏสบวตสงานเสมสยงอวนตราย โดย
                        ๔.๑.๒.๑ กระทรวงกลาโหม ไดนมมค สาสว สง กห.  (เฉพาะ) ทมส ๔๙/๑๐ ลง 
๑๒ มส.ย. ๑๐ กสาหนดหนนาทมสของ           ผผนปฏสบวตสราชการปราบปราม ผกค. ตามคสาสว สงผผน
บวญชาการปราบปรามคอมมสวนสสตห (ผบ.ปค.) ทว นงทมสไดนสว สงการปฏสบวตสไปแลนวหรลอจะสว สงการปฏสบวตส
ในโอกาสตสอไป เปนนผผนทมสกระทสาหนนาทมสตามทมส กห  .   กสาหนดใหนไปทสา  
                        ๔.๑.๒.๒  ครม. ลงมตสเมลสอ ๑๘  ก.ค. ๑๐ เหนนชอบวสา การปราบปราม 
ผกค. ตาม คสาสว สง ส สานวกนายกรวฐมนตรม ทมส ๒๑๙/๒๕๐๘  ลง ๑๔ ธ.ค.๐๘ เปนนการรบ (ตาม
หนวงสลอ ส สานวกเลขาธสการคณะรวฐมนตรม ทมส สร ๐๔๐๓/๙๗๒๖, ๙๗๒๗ ลง ๒๐ ก.ค.๑๐)
                        ๔.๑.๒.๓  เรสสมรวบรองยนอนหลวง ตว นงแตส ๑๗ ธ.ค.๐๘ (ววนจวดตว นง 
กอ.รมน.)



                        ๔.๑.๒.๔  หลวกฐานการมมสสทธสไดนนวบเวลาทวมคผณ ส สาหรวบผผนปฏสบวตสราชการ
ปราบปราม ผกค. ซขสงรวบรองโดย   กอ.รมน. ใชนแบบ ๕๓๐๖ ตามระเบมยบ กค. วสาดนวยการ
ขอรวบและการจสายบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ขนอ ๗.๑๑
                        ๔.๑.๒.๕  การดสาเนสนการเสนอขอรวบรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ 
เนลสองจากปราบปราม ผกค. ใหนปฏสบวตสตาม                         คสาสว สง กอ.ปค. ทมส ๕ /๒๕๑๒ ลง 
๓๑ ก.ค. ๑๒
                        ๔.๑.๒.๖  สสนนสบุดการรวบรอง ตว นงแตส ๓๑ มม.ค.๔๓ ตามคสาสว สง ส สานวกนายก
รวฐมนตรม ทมส ๑๘๗/๒๕๔๒              ลง ๕ ธ.ค. ๔๒ โดยใหนยกเลสกคสาสว สงอลสนทมสเกมสยวขนองกวบการ
จวดตว นง กอ.รมน. เดสม และจวดตว นง กอ.รมน. ใหมส กสาหนดใหน นรม. หรลอ     รอง นรม. ทมสไดนรวบ
มอบหมายเปนน ผอ.รมน. และปรวบเขนาโครงสรนางใหมส ตว นงแตส ๑ เม.ย.๔๓ (จบภารกสจแผน
งานปราบปราม ผกค. และไมสมม ผอ.ปค. จขงไมสอยผ สในหลวกเกณฑหในขนอ ๔.๑.๒.๑ และขนอ 
๔.๑.๒.๒ ทมสจะไดนรวบสสทธสการนวบเวลาราชการเปนนทวมคผณ)
              ๔.๑.๓ กรณมภารกสจเกมสยวกวบการรวกษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร   (  หนวงทมส 
๒  ) ไดนนวบเวลาราชการเปนนทวมคผณ ตว นงแตส ๑ ธ  .  ค  .  ๔๙ ถขง ปว จจบุบวน  
                        ๔.๑.๓.๑ โดยอาศวยคสาสว สงส สานวกนายกรวฐมนตรม ทมส ๒๐๕/๒๕๔๙ ลง ๓๐ 
ต.ค.๔๙ เรลสอง การจวดตว นง กอ.รมน. โดยสสทธสการไดนนวบเวลาราชการเปนนทวมคผณ กสาหนดไวนใน 
ผนวก ง “ขนอ ๑  ใหนถลอวสาการปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. เปนนการทสาหนนาทมสตามทมส กห. กสาหนดใหน
ไปทสาในระหวสางเวลาทมสมมการรบหรลอสงครามหรลอมมการปราบปรามการจลาจล หรลอในระหวสาง
ทมสมม

- ๒๓ -

ประกาศสถานการณหฉบุกเฉสน ใหนนวบเวลาราชการทมสปฏสบวตสตามคสาสว สงเปนนทวมคผณ ตาม 
พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ         พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๒๔”  ไดนบรรจบุกสาลวงพลเขนา
โครงสรนางใหมส ตว นงแตส ๑ ธ.ค. ๔๙ เปนนตนนมา และไดนโอนมาอยผ สในมาตรา ๒๕ แหสง พ.ร.บ. 
การรวกษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ.๒๕๕๑ เมลสอ ๒๐ ส.ค.๕๒ ตามคสาสว สง 
กอ.รมน. ทมส ๒๓๗/๒๕๕๒             ลง ๑๑ ส.ค. ๕๒   
                        ๔.๑.๓.๒ หลวกฐานการมมสสทธสไดนนวบเวลาทวมคผณสสาหรวบกสาลวงพลสวงกวด 
กอ.รมน. และผผนปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน. ซขสงรวบรองโดย กอ.รมน. ใชนแบบ ๕๓๐๔ 
ก  . ตามระเบมยบ กค.วสาดนวยการขอรวบและการจสายบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ (ฉบวบทมส ๑๐ ) 



พ.ศ.๒๕๕๔ ขนอ ๗.๑๐/๑  (ประกาศใน รกจ. เลสม ๑๒๘ ตอนพสเศษ ๖๐ ง หนนา ๑ ลง ๓๐ 
พ.ค.๕๔)
                        ๔.๑.๓.๓ การดสาเนสนการรวบรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนนวบเวลาทวมคผณ 
ใหนปฏสบวตสตามคสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔
                        ๔.๑.๓.๔ เดสมการรวบรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนนวบเวลาทวมคผณของ 
กอ.รมน. ตว นงแตส ๑ ธ.ค.๔๙ และ           กองอสานวยการเสรสมสรนางสวนตสสบุขจวงหววดชายแดนใตน 
(กอ.สสส.จชต.) เรลสองสสทธสตาม พ.ร.ก. การบรสหารราชการในสถานการณหฉบุกเฉสน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ตว นงแตส ๒๑ ก.ค. ๔๘ กรมบวญชมกลาง กสาหนดใหนใชนแบบ ๕๓๐๔ ซขสงรวบรองโดย 
กง.กห.  หรลอแบบ ๕๓๐๔ ก  .   รวบรองโดย กอ  .  รมน  .ตามระเบมยบ กค. (หนวงสลอ กรมบวญชม
กลาง ทมส กค. ๐๔๓๐.๗/๑๒๑๐๐ ลง ๒๑ พ.ค. ๕๐ และ                    ทมส กค 
๐๔๓๐.๗/๒๖๗๔๖ ลง ๑๗ ต.ค. ๕๐)
                       ๔.๑.๓.๕ สรบุปการรวบรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ กอ.รมน. หนวงระยะ
เวลา กฎระเบมยบทมสเกมสยวขนอง และแบบฟอรหมการดสาเนสนการดวงนมน 
                                   ๔.๑.๓.๕ (๑) หนวง ๑๗ ธ.ค.๐๘ – ๓๑ มม.ค.๔๓ (ปราบ
ปราม ผกค.)
                                                     - ใชนแบบ ๕๓๐๖
                                   ๔.๑.๓.๕ (๒) หนวง ๑ เม.ย.๔๓ – ๓๐ พ.ย.๔๙  (งด
รวบรอง) 
                                   ๔.๑.๓.๕ (๓) หนวง ๑ ธ.ค.๔๙ - ปว จจบุบวน (กอ.รมน.)
                                                     - ใชนแบบ ๕๓๐๔ ก
                                   ๔.๑.๓.๕ (๔) พ.ร.บ. บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๑ (มาตรา ๒๔)
                                   ๔.๑.๑.๕ (๕) พ.ร.ก. การบรสหารราชการในสถานการณห
ฉบุกเฉสน พ.ศ. ๒๕๔๘ (กอ.สสส.จชต.)
                                                     - ใชนแบบ ๕๓๐๔
                                   ๔.๑.๑.๕ (๖) กรณมประกาศกฎอวยการศขก
                                                     - ใชนแบบ ๕๓๐๒
                                                     -  หนวง ๕ ม.ค.๔๗ – ๒๐ ก.ค.๔๘
                                                     - หนวง ๒๖ ม.ค.๔๗ – ๒๐ ก.ค.๔๘
                                                     -  หนวง ๒๐ พ.ค.๕๗ – ๑ เม.ย.๕๘
                                         - หนวงอลสน ๆ



- ๒๔ –

    ๔.๒ สรบุปผลการสวมมนาเชสงปฏสบวตสการ เรลสอง สสทธสและสววสดสการ ส สาหรว บ 
ขนาราชการพลเรลอนประจสา       กอ.รมน. ตามหนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร 
๕๑๐๑/๔๔๕๒ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ การหาแนวทางรสวมในการจวดทสาสววสดสการใหนแกส 
ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. สรบุปขนอเสนอความตนองการไดนดว งนมน
          ๔.๒.๑ กสาหนดหลวกเกณฑหการเลลสอนเงสนเดลอนทมสเปนนระบบ และจวดใหนมมเงสน
คสาตอบแทนพสเศษสสาหรว บขนาราชการประจสา กอ.รมน. (ทบุกคนไดนรว บ) เชสน เพสสม
ระดวบละ ๑,๐๐๐ บาท เปนนตนน รวมถขง จวดใหนมมเงสน        เพสสมพสเศษ (ไดนรว บเฉพาะ
ตสาแหนสง) เชสน กสาหนดตสาแหนสงใหมส เปนนตสาแหนสง นว กวสชาการความมว สนคงภายใน
ราชอาณาจวกร เปนนตนน
         ๔.๒.๒ สสทธสในการเบสกจสายตสาง ๆ ใหนยขดหลวกเกณฑหของขนาราชการพลเรลอน
เชสน คสาทมสพวก/คสาเดสนทางไปราชการคสาโทรศวพทห เปนนตนน
         ๔.๒.๓ ปรว บปรบุงบวตรประจสาตววขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. ใหนมม
ขนอความทมสครบถนวนตามระเบมยบทมสกสาหนด และพสจารณารผปแบบการถสายภาพตสดบวตร
ฯ ใหนมมความเหมาะสมและสวยงาน 
         ๔.๒.๔ ในเรลสองสถานทมส ควรจวดใหนมมหนองสมบุด กอ.รมน. รนานกาแฟทมสไดน
มาตรฐาน สวยงาม สถานทมสจอดรถ      ทมสเพมยงพอตสอความตนองการของขนาราชการ
พลเรลอนประจสา กอ.รมน. ทมสพวกอาศวยส สาหรว บขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. มม
เสมยงตามสายประชาสวมพวนธหภายใน กอ.รมน. รวมถขงกสาหนดเวลาในการเปสดใหน
บรสการโรงยสมในเวลา ๖ โมงเชนา
         ๔.๒.๕ ในเรลสองเครลสองแบบขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. ควรจวดใหน
มมการแจกผนาตวดชบุดเครลสองแบบขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. ใหนมมเนลน อผนา/สม
ผนา ในแนวทางเดมยวกวน เพลสอความเหมาะสม สวยงาม โดยการแตสงเครลสองแบบ
ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. ใหนเปนนไปตามระเบมยบเครลสองแบบขนาราชการ
พลเรลอน รวมถขง การออกระเบมยบชบุดเครลสองแบบปฏสบวตสการ มมววนทมสใสสเหมลอนกวน ทว นง
ขนาราชการชสวยราชการและขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. และประชาสวมพวนธห
ใหนทราบโดยทว สวกวน
         ๔.๒.๖ จวดพสธมถวายสวตยห ฯ ของขนาราชการประจสา กอ.รมน. ในววนทมส ๑ 
เม.ย.ของทบุกปม  (ววนขนาราชการ         พลเรลอน) รวมถขง จวดใหนมมการเสนอรายชลสอ
ขนาราชการพลเรลอนดมเดสน สสงใหนส สานว กงาน ก.พ.



        ๔.๒.๗ กสาหนดแนวทางพวฒนาขนาราชการทมสสอดคลนองกวบความจสาเปนนของ
แตสละหนสวย โดยใหนเปนนแผนงานทมสชวดเจน รวมถขง จวดโครงการพวฒนาคบุณภาพ
ชมวสต/โครงการพวฒนาองคหกร และจวดใหนมมการศขกษาดผงานตสางประเทศ
         ๔.๒.๘ จวดใหนมมการอบรมหลวกสผตรนว กบรสหารระดวบตนน/กลาง และหลวกสผตร
พวฒนาสมรรถนะขนาราชการ       พลเรลอน รวมถขง จวดสรรทมสนว ส งอบรมภาษาตสาง ๆ ทมส 
ยศ.ทบ./เชสญอาจารยหมาสอนฝขกอาชมพ
         ๔.๒.๙ ขอตว นงคณะอนบุกรรมการขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. และ
คณะกรรมการสววสดสการ     กอ.รมน.

บททมส ๔
เทคนสคในการปฏสบวตสงาน

๑. แผนกลยบุทธฑในการปฏฏบบตฏงาน
          แนวทางในการแปลงนโยบายไปสผ สการปฏสบวตส โดยมมความเชลสอมโยงรองรว บ
กวบยบุทธศาสตรหชาตส ๒๐ ปม  นโยบายความมว สนคงแหสงชาตส นโยบายรว ฐบาล แผนการ
บรสหารราชการแผสนดสน แผนพวฒนาเศรษฐกสจและสวงคมแหสงชาตส และนโยบายการ
บรสหารและการพวฒนาจวงหววดชายแดนภาคใตน โดยมบุสงเนนนใหนความสสาควญ กวบการ  
บผรณาการการประสานการปฏสบวตสกวบสสวนราชการ การปกปน องสถาบวนหลวกของชาตส 
และ สรนางความสามวคคมของคนในชาตสดนวยพลวงประชารว ฐ ภายใตนการปกครอง
ระบอบประชาธสปไตยอวนมมพระมหากษว ตรสยหทรงเปนนประมบุข   ซขสงการดสาเนสนการดว ง
กลสาวจะบรรลบุตามยบุทธศาสตรหทมสจวดทสาขขนนไดนนว นน จะตนองอาศวยความรสวมมลอรสวมใจ
จาก     ทบุกภาคสสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเขนามามมสสวนรสวมกวบหนสวยงาน
ภาครว ฐ เพลสอนสาไปสผ สการรว กษาความมว สนคงภายในใหนเปนนไปอยสางยว สงยลน 
          ยบุทธศาสตรหกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร  พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเดนนยบุทธศาสตรหทมส ๑ บผรณาการ การวางแผน อสานวยการ 
ประสานงาน กสากวบดผแล และเสรสมการปฏสบวตสในการรว กษาความมว สนคงภายในราช
อาณาจวกร
          เปน าประสงคหทมส ๕ มมการพวฒนาบบุคลากร
          ๑. ตววชมนววด 
              ๑.๑ ระดวบความสสาเรนจของการจวดทสาแผนการพวฒนาบบุคลากร 



              ๑.๒ จสานวนคผสมลอการปฏสบวตสงาน 
          ๒. กลยบุทธห 
              ๒.๑ สสงเสรสมการพวฒนาบบุคลากรและพวฒนาระบบการบรสหาร
ทรว พยากรบบุคคล 
              ๒.๒ จวดทสาคผสมลอในการปฏสบวตสงาน 
              ๒.๓ สสงเสรสมความกนาวหนนาในวสชาชมพ (Career Path)
          ตามคสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค. ๕๒ เรลสอง 
การจวดโครงสรนาง การแบสงสสวนงาน อสานาจหนนาทมสของสสวนงาน และอวตรากสาลวง ของ กอ.รมน. 
สสานวกบรสหารงานบบุคคล ขขนนตรงตสอ เลขาธสการ กอ.รมน.         มมอสานาจหนนาทมส ดว งตสอ
ไปนมน
          (๑) กสาหนดนโยบาย วางแผน อสานวยการ ประสานงาน และกสากวบดผแล
เกมสยวกวบกสจการดนานบบุคลากร รวมทว นงงานดนานกฎหมาย และสสทธสมนบุษยชน ของ 
กอ.รมน.
          (๒) ดสาเนสนการเกมสยวกวบกฎหมาย ขนอบวงควบ ระเบมยบ คสาสว สง ประกาศ  
แถลงการณห และแบบธรรมเนมยมดนานบบุคลากรของ กอ.รมน.
             (๓)  ดสาเนสนการเกมสยวกวบการรวกษาสถานภาพบบุคคลากร การบรรจบุ แตสงตว นง  โอน 
ยนาย และการชสวยราชการของขนาราชการ ลผกจนาง และพนวกงานราชการของ กอ.รมน.
             (๔) จวดทสาแผนงานและโครงการ และดสาเนสนการเกมสยวกวบงบประมาณดนาน
บบุคลากร
             (๕) ดสาเนสนการดนานการบรสการสสทธสบบุคลากร ไดนแกส การจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม 
การรวบรองสสทธส รวบรองการปฏสบวตสราชการ เหรมญตรา บสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน การชสวย
เหลลอ และการสงเคราะหหใหนแกสผผนปฏสบวตสงาน
             (๖) ดสาเนสนการเกมสยวกวบงานพวฒนาและรวกษาขววญ และงานสววสดสการของบบุคลากร
             (๗) ดสาเนสนการพวฒนาบบุคลากร และการประเมสนผลการปฏสบวตสงานของบบุคลากร 
เพลสอเพสสมประสสทธสภาพใน             การปฏสบวตสงาน

- ๒๖ –

             (๘) ดสาเนสนการปกครอง การรวกษาวสนวย และการพสจารณาความรวบผสดของ
บบุคลากร
             (๙) รวบผสดชอบงานจวดการภายในสสานวกงาน งานพสธมของ กอ.รมน. รวมทว นงงานอลสน
 ๆทมสไดนรวบมอบหมาย  

วฏสบยทบ ศนฑ สบค.กอ.รมน.
          จวดหาและบรรจบุคนทมสมมขมดความสามารถใหนเพมยงพอแกสการปฏสบวตสงาน 
พวฒนาขนาราชการทว นงความรผน ความสามารถควบคผสกวบการพวฒนาดนานจสตใจ บผรณาการ
งานดนานกฎหมายความมว สนคงใหนมมประสสทธสภาพ และดสาเนสนการดนานสสทธสกสาลว งพล
ใหนครบถนวนตามสสทธสทมสไดนรว บ



พบ นธกฏจ สก.สบค.กอ.รมน.
          ๑. เสรสมสรนางการบรสการสสทธสบบุคลากร ไดนแกส การจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม การ
รวบรองสสทธส รวบรองการปฏสบวตสราชการ เหรมญตรา บสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน การชสวย
เหลลอ และการสงเคราะหหใหนแกสผผนปฏสบวตสงาน
            ๒. เสรสมสรนางงานพวฒนาและรวกษาขววญ และงานสววสดสการของบบุคลากร
เปน าหมาย สก.สบค.กอ.รมน.
         ๑. พวฒนาการบรสการสสทธสบบุคลากรใหนมมประสสทธสภาพ
         ๒. มมการพวฒนาองคหความรผนของบบุคลากรภายในหนสวย และสรนางแรงจผงใจ
ในการปฏสบวตสงาน
ปบ จจบ ยแหคงความสสาเรนจ  
         ยบุทธศาสตรหกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร  พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  ประเดนนยบุทธศาสตรหทมส ๑ บผรณาการการวางแผน อสานวยการ 
ประสานงาน กสากวบดผแล และเสรสมการปฏสบวตสในการรว กษาความมว สนคงภายในราช
อาณาจวกร เปน าประสงคหทมส ๕ มมการพวฒนาบบุคลากร ตววชมนววดทมส ๑.๒ จสานวนคผสมลอ        
การปฏสบวตสงาน กลยบุทธ (๓) จวดทาส คผ สมลอในการปฏสบวตสงาน ปว จจวยแหสงความสาส เรนจใน
การจวดทาส คผ สมลอปฏสบวตสงาน 
          • ความเขนาใจในความสาส ควญของการจวดทาส คผ สมลอปฏสบวตสงาน 
          • การมมสสวนรสวมจากผผนปฏสบวตสงานทว สวทว นงองคหการ 
          • การสนว บสนบุนจากผผนบรสหารอยสางจรสงจว งและตสอเนลส อง 
          • การสลสอสารสรนางความตระหนว กและความเขนาใจทว สวทว นงองคหการ 
          • การปรว บปรบุงกระบวนการปฏสบวตสงานอยสางตสอเนลส อง 
          • การจวดทสาคผสมลอปฏสบวตสงานใหนหนนสาสนใจ 
          • ความถผกตนอง ครบถนวน และเปนนปว จจบุบวนของเนลน อหา 
          • การปฎสบวตสตามคผสมลอการปฏสบวตสงานอยสางเครสงครว ด
หลวกเกณฑห
          หลวกทมสใชนในการการเขมยนคผสมลอการปฏสบวตสงาน เปนนไปตามทมสสาส นว กงานคณะ
กรรมการพวฒนา ระบบขนาราชการ (ก.พ.ร.) กาส หนดซขสงหลวกนมน  ไดนถผกกาส หนดเปนนก
รอบและแนวทางปฏสบวตสในการจวดทสาคผสมลอ             การปฏสบวตสงาน โดยถลอเปนนแนว
ในการจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสสาส หรว บหนสวยงานภายใน ส สานว กบรสหารงานบบุคคล      
กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรทบุกหนสวยงาน  
          สาส นว กงานคณะกรรมการพวฒนาระบบขนาราชการ(ก.พ.ร.) ใหนความสาส ควญ
กวบการจวดทาส คผ สมลอ             การปฏสบวตสงาน และประโยชนหของการจวดทาส คผ สมลอการ
ปฏสบวตสงาน ไวนดว งนมน  
          ๑. เพลสอใหนการปฏสบวตสงานในปว จจบุบวนเปนนมาตรฐานเดมยวกวน 
          ๒. ผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจวสาควรทาส อะไรกสอนและหลวง 
          ๓. ผผนปฏสบวตสงานทราบวสาควรปฏสบวตสอยสางไร เมลสอใด กวบใคร 



          ๔. เพลสอใหนการปฏสบวตสงานสอดคลนองกวบนโยบาย วสสวยทวศนห ภารกสจ และ
เปน าหมายขององคหกร 

- ๒๗ –

          ๕. เพลสอใหนผผนบรสหารตสดตามงานไดนทบุกขว นนตอน 
          ๖. เปนนเรลสองมลอในการฝขกอบรม 
          ๗. ใชนเปนนเอกสารอนางอสงในการทาส งาน 
          ๘. ใชนเปนนสลสอในการประสานงาน 
          ๙. ไดนงานทมสมมคบุณภาพตามกาส หนด 
          ๑๐. ผผนปฏสบวตสงานไมสเกสดความสวบสน
          ๑๑. แตสละหนสวยงานรผนงานซขสงกวนและกวน 
          ๑๒. บบุคลากร หรลอเจนาหนนาทมสสามารถทาส งานแทนกวนไดน 
          ๑๓. สามารถเรสสมปฏสบวตสงานไดนอยสางถผกตนองและรวดเรนว เมลสอมมการโยกยนาย
ตาส แหนสงงาน 
          ๑๔. ลดขว นนตอนการทาส งานทมสซวบซนอน 
          ๑๕. ลดขนอผสดพลาดจากการทาส งานทมสไมสเปนนระบบ 
          ๑๖. ชสวยเสรสมสรนางความมว สนใจในการทาส งาน 
          ๑๗. ชสวยใหนเกสดความสมาส ส เสมอทมสอาจเกสดขขนนในการทาส งาน 
          ๑๘. ชสวยลดการตอบคาส ถาม หลวกเกณฑหการปฏสบวตสงาน
          ๑๙. ชสวยลดเวลาสอนงาน 
          ๒๐. ชสวยใหนการทาส งานเปนนมลออาชมพ 
          ๒๑. ชสวยในการออกแบบระบบงานใหมสและปรว บปรบุงงาน 
          ๒๒. ผผนปฏสบวตสงานทราบรายละเอมยดและทาส งานไดนอยสางถผกตนอง 
          ๒๓. ทราบถขงตาส แหนสงงานทมสรว บผสดชอบ 
          ๒๔. ทราบถขงเทคนสคในการทาส งาน 
การเขมยนผวงงาน : ขว นนตอนการเขมยนผวง 
          ๑. กาส หนดกระบวนการทาส งาน (เรสสมตนน - สสนนสบุด)
          ๒. เขมยนรายละเอมยดขว นนตอนการทสางาน
          ๓. กสาหนดลสาดวบขว นนตอนการทสางาน 
          ๔. กาส หนดสวญลวกษณหทมสเหมาะสมแตสละขว นนตอน
          ๕. ลงมลอเขมยนผวงงานตามหลวกการ
          ๖. กาส หนดเสนนทางการเดสนของกระบวนการ   
 มมสวญญลวกษณหในการคผสมลอแทนกระบวนการในการทสางานดวงนมน

    แทนจบุดเรสสมตนนและสสนนสบุดกระบวนการ



    แทนกสจกรรมและการปฏสบวตสงาน

    แทนการตวดสสนใจ

- ๒๘ –

    แทนทสศทางการเคลลสอนทมสของงาน

                   จบุดเชลสอมตสอระหวสางขว นนตอน             

๒. ขบ นนตอนการปฏฏบบตฏงาน
    ๒.๑ ฝส ายสววสดสการ
             ๒.๑.๑ ภารกจ มมหนนาทมสวางแผน ประสานงาน ควบคบุม และดสาเนสนการเกมสยวกวบการ
สสงเสรสมการสววสดสการ และ       การบสารบุงขววญของกสาลวงพล สวงกวด กองอสานวยการรวกษาความ
มว สนคงภายในราชอาณาจวกรและครอบครวว มมเจนาหนนาทมสบรสหารงานสววสดสการ เปนนผผนบวงควบบวญชา
รวบผสดชอบ
          ๒.๑.๒ กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ
ลสาดว
บ

กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ผผนรว บผสดชอบ

  ๑. การเสนอขอ และการไดนรว บเงสน พ.ส.ร. พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห
พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุมา
นบุสรณห
น.ท.หญสง ศรมสมร สบุธมร
ธรรม ร.น.

  
๒.

เงสนคสาทดแทน พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห

  
๓.

เงสนชดเชยการปส วยเจนบเปนนรายววน พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห

  ๔ เงสนชสวยเหลลอจวดการศพ พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห

  
๕.

เงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรม (เฉพาะ อส.ทพ.) พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห



๖. บสานาญพสเศษ เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขา
อาสาสมวคร)

พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห

๗. บสานาญพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต (ราษฎร ชาวเขาอาสา
สมวคร)

พ.อ.หญสง ธราทสพยห  ศสรส
รว กษห

๘. ของขววญปม ใหมสประจสาปม  กอ.รมน. พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุมา
นบุสรณห

๙. การประกอบพสธมเกษมยณอายบุราชการ น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรสพงศห
๑๐. สววสดสการเงสนกผนลผกจนางชว สวคราว พ.ต.ท.หญสง ณญาตา  

อบุบลววฒนห
๑๑. มอบทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตรลผกจนางชว สวคราว พ.ต.ท.หญสง ณญาตา  

อบุบลววฒนห
๑๒. การเสนอขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณห

ประจสาปม  ใหนแกสขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

๑๓. การเสนอขอพระราชทานเหรมยญจวกรพรรดสมาลา 
ใหนแกสขนาราชการ          พลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

๑๔. จวดทสาบวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐผผนรว บบสาเหนนจ
บสานาญ

น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

๑๕. เงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. นางสบุจสตรา  จามาศ
๑๖. การลาอบุปสมบทประจสาปม ของขนาราชการพลเรลอน

ประจสา กอ.รมน.
นางสบุจสตรา  จามาศ

๑๗
.

การลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอดบบุตรของ
ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.

นางสบุจสตรา  จามาศ

๑๘. ลาพวกผสอนไปตสางประเทศของขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน. 

นางสบุจสตรา  จามาศ

- ๒๙ -

ลสาดว
บ

กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ผผนรว บผสดชอบ

๑๙. การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอลา
พวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ 
กอ.รมน.ชว นนนายพลขขนนไป

นางสบุจสตรา  จามาศ

๒๐. การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอลา นางสบุจสตรา  จามาศ



พวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ 
กอ.รมน.ชว นนตสสากวสาระดวบนายพล

หมายเหตบุ กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ลสาดวบทมส ๕ เงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรมปว จจบุบวนใน
สสวนขนาราชการทหาร สามารถขอไดนตามขนอบวงควบ กห วสาดนวย การปผนบสาเหนนจพสเศษ
ในเวลาฉบุกเฉสน พ.ศ. ๒๕๒๑ จขงใหนสสงเรลสองขอรว บเงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรมไปทาง
เหลสาทวพ ยกเวนน เงสนรางววลส สาหรว บการสผ นรบของ อส.ทพ. ยวงคงสสงใหน 
กอ.รมน.ดสาเนสนการ

   ๒.๑.๓ มาตรฐานงานของฝส ายสววสดสการ



                      - ๓๐ -

ชมคองาน :  การเสนอขอ และการไดนรว บเงสน 
พ.ส.ร.

สควนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหบ สเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๑/๒๐

หลบกการและเหตบุผล : เปนนการใหนบสาเหนนจความชอบ คสาตอบแทน และการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมสและประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ
หรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตย และรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ
ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนกสาลว งพลทมสปฏสบวตสงานในหนสวย กอ.รมน.ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานการเสนอขอ และการไดนรว บเงสน 
พ.ส.ร.
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการเสนอขอ และการไดนรว บเงสน พ.ส.ร.
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๑. หนสวยทมสเสนอขอรว บเงสน พ.ส.ร.แตสงตว นง
คณะกรรมการเพลสอพสจารณาคบุณสมบวตส
ของผผนมมสสทธส แลนวจวดทสาคสาขอ 
พ.ส.ร.เสนอไปยวง กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.)

๗ ววน -  รผปแบบเปนน
ไปตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

จนท.หนสวย
เสนอ

เอกสาร   
ไมสถผกตนอง

หนสวย เสนอ
ขอ

รว บเงสน 
พ.ส.ร.

เอกสารถผกตนอง



๒. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 
(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ตรวจ
สอบเอกสาร และประชบุมคณะกรรม
การฯ เพลสอพสจารณากลว สนกรอง แลนว
รวบรวมเอกสารสสทธส นสาเรมยน 
ผอ.รมน.ภาค ๔ เพลสอลงนามเสนอไปยวง
กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.รมน.)

๓ ววน -  รผปแบบเปนน
ไปตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน. ภาค ๔
สน.

(สบค.กอ.รมน.ภา
ค ๔ สน.)

กอ.รมน.ภาค ๔
สน.ตรวจสอบเอกสาร

หลวกฐานจวดประชบุม
เอกสาร     
ไมสถผกตนอง

เอกสารถผกตนอง



                        - ๓๑ -

ชลสองาน :  การเสนอขอ และการไดนรว บเงสน 
พ.ส.ร.

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๑/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๓. กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจ
สอบเอกสารตามทมส กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.เสนอ รวบรวมสรบุปนสาเรมยน 
เลขาธสการ กอ.รมน.เพลสอลงนามเสนอ
ไปยวง ก.บ.ท.ช. 

๑๐ ววน สก.สบค.กอ.รม
น.ตรวจสอบ
เอกสาร      
พ.อ.หญสง ธรา
ทสพยห
ศสรสรว กษหพ.อ.หญสง
ชบุตสมา
ปทบุมานบุสรณห
น.ท.หญสง ศรม
สมร
สบุธมรธรรม ร.น. 

๔. ฝส ายเลขา ฯ ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสารแลนวจวดประชบุมคณะกรรมการ 
บ.ท.ช.ใหนความเหนนชอบ จากนว นนจขง
ประชบุม ก.บ.ท.ช.เพลสอพสจารณาอนบุมวตส 
แลนวสสงเรลสองแจนงสสทธสการไดนรว บเงสน 

๑๕ ววน ฝส ายเลขา ฯ
ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสารหลวกฐานและ
นสาเรมยน      เสนอ

อนบุมวตส

เอกสารถผกตนอง
เอกสาร   
ไมสถผก
ตนอง



พ.ส.ร.กลวบไปยวง กอ.รมน.

๕. กอ.รมน. เสนอเอกสารการอนบุมวตส 
และแจนงสสทธสไปยวง กอ.รมน. ภาค ๔ 
สน.พรนอมสสงเอกสารขออนบุมวตสทว นงหมด
คลน

๓ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รม
น.)
พ.อ.หญสงธรา
ทสพยห
  ศสรสรว กษห

- ๓๒ -

ชลสองาน : การเสนอขอ และการไดนรว บเงสน 
พ.ส.ร.

สสวนราชการ:  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๑/๒๐

ลสาดว
บทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน ผผนรว บผสดชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๖.

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจนงหนสวยทมส
เสนอขอ พ.ส.ร.เพลสอจวดทสาบวญชมควด
แยก สสงใหนหนสวยตนนสวงกวดทมสมมอ สานาจ
ออกคสาสว สง พ.ส.ร.(เวนน กองกสาลว ง
ตสารวจ ควดแยกเอง แลนวขนามไปดสาเนสน
การในขว นนตอนทมส ๙)

๓ ววน

กอ.รมน. ภาค ๔
สน.
(สบค.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.)

สสงเอกสารการอนบุมวตส
ใหนกอ.รมน.ภาค ๔

สน.

ทสาบวญชมควดแยก
หนสวย     ออกคสา

สว สง พ.ส.ร.



๗. หนสวยทมสเสนอขอ พ.ส.ร.จวดทสาบวญชมควด
แยก แยกตามหนสวยทมสออกคสาสว สง 
พ.ส.ร.แลนวสสงคลนใหน กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.

๓ ววน หนสวยทมสเสนอขอ
พ.ส.ร.

๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน.นสาเรมยน 
ผอ.รมน.ภาค ๔ ลงนามบวญชมรายชลสอ
ตามทมสหนสวยเสนอขอจวดสสงมา

๓ ววน -  รผปแบบเปนน
ไปตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน. ภาค ๔
สน.
(สบค.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.)

๙. หนสวยทมสมมอ สานาจออกคสาสว สง 
พ.ส.ร.ตรวจสอบความถผกตนองแลนว
ออกคสาสว สงใหนกสาลว งพลไดนรว บ พ.ส.ร.

๗ ววน -  รผปแบบเปนน
ไปตามกสาหนด

หนสวยทมสมมอ สานาจ
ออกคสาสว สง
พ.ส.ร.

- ๓๓ -

ชลสองาน : การเสนอขอ และการไดนรว บเงสน 
พ.ส.ร.

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๑/๒๐

ลสาดว
บทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน ผผนรว บผสดชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

ทสาบวญชมควดแยก
หนสวย     ออกคสา

สว สง พ.ส.ร.

ผอ.รมน.ภาค ๔
ลงนาม

ออกคสาสว สงใหนกสาลว ง
พลไดนรว บ พ.ส.ร.



๑๐. หนสวยตนนสวงกวดปกตสของกสาลว งพลทมสไดน
รว บ พ.ส.ร.ของบประมาณเพสสมเตสมตาม
สายงานปกตส (ตามระบบงบประมาณ
ของหนสวย) เพลสอไดนรว บอนบุมวตสงบ
ประมาณมาแลนวจขงดสาเนสนการเบสกจสาย
เงสน พ.ส.ร.

๓ ววน หนสวยตนนสวงกวด

เอกสารอนางอฏง :  ๑.  ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชน
ผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอ
ราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

                     ๒.  ประกาศสสานว กงานปลวดสสานว กงานนายกรว ฐมนตรม ลง ๒๘ ก.ย.๒๑ เรลสอง กสาหนดเจนาหนนาทมสผผนซขสงจะรว บรองบบุคคล
ทมสไดนชสวยเหลลอราชการและรายละเอมยด เพลสอใหน
หนสวยราชการตสาง ๆ ปฏสบวตสในการเสนอขอรว บบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทน และการชสวยเหลลอ ตามระเบมยบ บ.ท.ช.

                       ๓.  ระเบมยบกระทรวงการคลวง วสาดนวยการเบสกจสายเงสน ตามระเบมยบ บ.ท.ช.  

- ๓๔ –

หนสวยตนนสวงกวด  
    ของบ
ประมาณ



ชลสองาน : เงสนคสาทดแทน สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส ายสววสดสการรหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ-๐๒/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ผผนใดได รว บอวนตรายหรลอป วยเจนบเนลส องจากการต อสผ หรลอจากการกระทสาของศวตรผ    ให ได รว บเงสนคสาทดแทน 
โดยจสายครว นงเดมยวในอวตราทมสก สาหนดไวนในระเบมยบ   ส สานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนา
หนนาทมส และประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของ
ประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนคสา
ทดแทน
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนคสาทดแทน
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส  

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑. กอ.รมน.ภาค แตสงตว นงคณะกรรรม
การสอบสวน รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.ภาค

๒. กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

กอ.รมน.ภาค
สอบสวนตรวจ
รวบรวมเอกสาร

กอ.รมน.ตรวจสอบ
เอกสาร

(สก.สบค.กอ.รมน.



๓. สปน./ฝส ายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสาร เพลสอเสนอทมสประชบุม

๗ ววน ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.

- ๓๕ –
ชลสองาน : เงสนคสาทดแทน สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส ายสววสดสการ) รหวสเอกสาร สบค-สก-

สววสดสการ-๐๒/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๔.
ไมสอนบุมวตสคลน
สก.สบค.ฯ

อนบุกรรมการ บ.ท.ช.พสจารณา 
อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส

๗ ววน อนบุกรรมการ
บ.ท.ช.

๕. ก.บ.ท.ช.พสจารณา อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส ๗ ววน คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.ตรวจ
สอบเอกสารจวด

อนบุกรรมก
าร 

บ.ท.ช.อ
นบุมวตสอนบุมวตส

ไมสอนบุมวตส

ก.บ.ท.ช.
อนบุมวตส

อนบุมวตส



๖. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) 
เสนอเอกสารการอนบุมวตส และแจนง
สสทธสไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอมสสง
เอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

๓ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๗. กอ.รมน.ภาค แจนงการอนบุมวตส และสสทธสใหน
หนสวยตนนสวงกวดของผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ 
หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบและดสาเนสน
การเบสกจสายเงสนใหนแกสผผนมมสสทธส

๑ ววน กอ.รมน.ภาค

เอกสารอนางอฏง:   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชนผผน
ปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๓๖ -

ชลสองาน : เงสนชดเชยการปส วยเจนบเปนน
รายววน

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ- 
๐๓/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ผผไดรว บอวนตรายหรลอปวยเจนบเนลส องจากการตอสผหรลอจากการกระทสาของศวตรผใหไดรว บเงสนสงเครา
ะหเรมยกวสาเงสนชดเชยการปสวยเจนบเปนรายววน
ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนชดเชย
การปส วยเจนบเปนนรายววน
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนชดเชยการปส วยเจนบเปนนรายววน
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส  

ลสาดวบทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน

รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

มาตรฐาน หนสวย/ผผนรว บผสด หมายเห

กอ.รมน.ตรวจสอบ
เอกสาร

(สก.สบค.กอ.รมน.

กอ.รมน.ภาค 
แจนงสสทธส

กอ.รมน.ภาค 
แจนงสสทธส



การ คบุณภาพงาน ชอบ ตบุ
๑. กอ.รมน.ภาค แตสงตว นงคณะกรรรม

การสอบสวน รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.ภาค

๒. กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๓. สปน./ฝส ายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจ
สอบเอกสาร เพลสอเสนอทมสประชบุม

๗ ววน ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.

- ๓๗ -
ชลสองาน : เงสนชดเชยการปส วยเจนบเปนน
รายววน

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ--๐๓/๒๐

ลสาดวบทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

กอ.รมน.ภา
ค สอบสวน

ตรวจ
รวบรวม
เอกสาร

กอ.รมน.ตรวจ
สอบเอกสาร

ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.ตรวจ
สอบเอกสาร จวด



๔. ไมสอนบุมวตส อนบุกรรมการ บ.ท.ช.พสจารณา 
อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส

๗ ววน อนบุกรรมการ
บ.ท.ช.

๕. อนบุมวตสไมสอนบุมวตส

อนบุมวตส

ก.บ.ท.ช.พสจารณา อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส ๗ ววน คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

๖. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) 
เสนอเอกสารการอนบุมวตส และแจนง
สสทธสไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอมสสง
เอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

๓ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๗. กอ.รมน.ภาค แจนงการอนบุมวตส และ
สสทธสใหนหนสวยตนนสวงกวดของ  ผผนปฏสบวตส
หนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ
ทราบและดสาเนสนการเบสกจสายเงสนใหน
แกสผผนมมสสทธส

๑ ววน กอ.รมน.ภาค

เอกสารอนางอฏง:   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชนผผน
ปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๓๘ -
ชลสองาน :  เงสนชสวยเหลลอจวดการศพ สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ- 

บ.ท.ช.อ
นบุมวตส

ก.บ.ท.ช.อ
นบุมวตส

กอ.รมน.เสนอ
เอกสาร

การอนบุมวตส และแจนง

กอ.รมน.ภาค 
แจนงสสทธส



สววสดสการ) ๐๔/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : การชวยเหลลอกรณมเสมยชมวสตเนลส องจากการปฏสบวตสหนาทมสราชการหรลอชสวยเหลลอราชการใหไดรว บเงสนชสวยเห
ลลอคาจวดการศพ รายละไมเกสน ๒๐,๐๐๐ บาท

ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนชสวยเหลลอ
จวดการศพ
                  ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสนชสวยเหลลอจวดการศพ
                  ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส  

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑. กอ.รมน.ภาค แตสงตว นงคณะกรรรม
การสอบสวน รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.ภาค

๒. กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห  ศสรส

รว กษห
๓. สปน./ฝส ายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจ

สอบเอกสาร เพลสอเสนอทมสประชบุม
๗ ววน ฝส ายเลขา

ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน.ภาค
สอบสวนตรวจ
รวบรวมเอกสาร

กอ.รมน.ตรวจสอบ
เอกสาร

ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสาร จวดประชบุม



ไมสอนบุมวตส
๔. อนบุกรรมการ บ.ท.ช.พสจารณา 

อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส
๗ ววน อนบุกรรมการ

บ.ท.ช.

                                                                                                     - ๓๙ -

ชลสองาน :  เงสนชสวยเหลลอจวดการศพ สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ- 
๐๔/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๕.

อนบุมวตส                  ไมส
อนบุมวตส     

อนบุมวตส

ก.บ.ท.ช.พสจารณา อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส ๗ ววน คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

๖. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) 
เสนอเอกสารการอนบุมวตส และแจนง
สสทธสไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอมสสง
เอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

๓ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

บ.ท.ช.อนบุ
มวตส

ก.บ.ท.ช.อ
นบุมวตส

กอ.รมน.เสนอ
เอกสาร

การอนบุมวตส และแจนง



๗. กอ.รมน.ภาค แจนงการอนบุมวตส และ
สสทธสใหนหนสวยตนนสวงกวดของผผนปฏสบวตส
หนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ
ทราบและดสาเนสนการเบสกจสายเงสนใหน
แกสผผนมมสสทธส

๑ ววน กอ.รมน.ภาค

เอกสารอนางอฏง :   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชนผผน
ปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ
เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๔๐ -

ชลสองาน :  เงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรม 
(เฉพาะ อส.ทพ.)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ- ๐๕/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ผผนทมสไดนรว บเงสนเพสสมพสเศษสาส หรว บการสผ นรบ (พ.ส.ร.) เปนนพลทหารประจาส การ อาสาสมวครทหารพราน ลผกจนาง
ชว สวคราว และ พนว กงานราชการ จะไดนรว บเปนนเงสนกนอนเพมยงครว นงเดมยวในแตสละภารกสจ และใหนเรมยกวสาเงสนรางววลสาส หรว บการสผ นรบแทน เปนน
จาส นวน ขว นนละ ๑,๒๐๐ บาท

ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสน 
พ.ส.ร.พฤตสกรรม
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอเงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรม
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส 

กอ.รมน.ภาค 
แจนงสสทธส



ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑. กอ.รมน.ภาค แตสงตว นงคณะกรรรม
การสอบสวน รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.ภาค

๒. กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๓. สปน./ฝส ายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจ
สอบเอกสาร เพลสอเสนอทมสประชบุม

๗ ววน ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.

- ๔๑ –

ชลสองาน :  เงสน พ.ส.ร.พฤตสกรรม สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ-๐๕/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

กอ.รมน.ภาค
สอบสวนตรวจ
รวบรวมเอกสาร

กอ.รมน.ตรวจสอบ
เอกสาร

ฝส ายเลขา
ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสาร จวดประชบุม



๔.                            
ไมสอนบุมวตส

อนบุกรรมการ บ.ท.ช.พสจารณา 
อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส

๗ ววน อนบุกรรมการ
บ.ท.ช.

๕. อนบุมวตส                  ไมส
อนบุมวตส   

อนบุมวตส

ก.บ.ท.ช.พสจารณา อนบุมวตส/ไมสอนบุมวตส ๗ ววน คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

๖. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) 
เสนอเอกสารการอนบุมวตส และแจนง
สสทธสไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอมสสง
เอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

๓ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๗. กอ.รมน.ภาค แจนงการอนบุมวตส และ
สสทธสใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมส
ราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ 
ทราบ

๑ ววน กอ.รมน.ภาค

เอกสารอนางอฏง :   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยบสาเหนนจความชอบ คสาทดแทนและการชสวยเหลลอเจนาหนนาทมส และประชาชนผผน
ปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ เนลส องในการปน องกวนอธสปไตยและรว กษาความสงบเรมยบรนอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๔๒ –
ชลสองาน : บสานาญพสเศษ เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร ชาว สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย รหวสเอกสาร สบค-สก-

บ.ท.ช.อนบุ
มวตส

ก.บ.ท.ช.อ
นบุมวตส

กอ.รมน.เสนอ
เอกสาร

การอนบุมวตส และแจนง

กอ.รมน.ภาค 
แจนงสสทธส



เขาอาสาสมวคร) สววสดสการ) สววสดสการ-๐๖/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ขนาราชการ พลทหารกองประจาส การ หรลอบบุคคลทมสทาส หนนาทมสทหารตามทมสกระทรวงกลาโหมกาส หนด ผผนใดรว บอวนตราย
จนพสการ เสมยแขนหรลอขาหผหนวกทว นงสองขนาง ตาบอด หรลอไดนรว บการปส วยเจนบ ซขสงแพทยหทมสทางราชการรว บรองไดนตรวจแลนว และแสดงวสาถขง
ทบุพพลภาพไมสสามารถจะรว บราชการตสอไปไดนอมกเลย ทว นงนมน เพราะเหตบุปฏสบวตสราชการในหนนาทมสหรลอถผกประทบุษรนายเพราะเหตบุกระทาส การตาม
หนนาทมส ใหนผผนนว นนไดนรว บบาส นาญปกตสกวบทว นงไดนรว บบสานาญพสเศษดนวย เวนนแตสการไดนรว บอวนตราย ไดนรว บการปส วยเจนบ หรลอการถผกประทบุษรนาย
นว นนเกสดขขนนจากความประมาทเลสนเลสออยสางรนายแรงหรลอจากความผสดของตน
ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหนประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอบสาเหนนจพสเศษ 
เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมวคร)                  
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอบสาเหนนจพสเศษ เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร 
ชาวเขาอาสาสมวคร)
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส  

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑.

                        ไมส
อนบุมวตส

กอ.รมน.จวงหววด รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร
(เฉพาะผผนปฏสบวตสหนนาทมสตามคสาสว สง 
กอ.รมน. ซขสงเปนนราษฎร หรลออาสา
สมวครทมสไมสมมสวงกวด)     

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน.จวงหววด

๒. กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.จวงห
ววด

กอ.รมน.ภาค



                           
ไมสอนบุมวตส

-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

๓. สก.สบค.กอ.รมน. คนนหารายงาน
การประชบุม จสายเงสนทดแทน เพลสอ
ประกอบการพสจารณาและตรวจสอบ
หลวกฐาน

๗ ววน -  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

 (สก.สบค.กอ.ร
มน)พ.อ.หญสง

ธราทสพยห ศสรสรว กษห

- ๔๓ –

ชลสองาน : บสานาญพสเศษ เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร 
ชาวเขาอาสาสมวคร)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๖/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๔.
                           
ไมสอนบุมวตส

อนบุมวตส                  

สปง.กอ.รมน. กสาหนดสสวน เงสน
เดลอน เพลสอจสายบสานาญพสเศษขอ
อนบุมวตส บ สาเหนนจพสเศษ เหตบุ
ทบุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสา
สมวคร) กราบเรมยน นายกรว ฐมนตรม
(ผสาน ผอ.สปง.กอ.รมน.)อสานาจ
นายกรว ฐมนตรม มอบอสานาจใหน 

๗ ววน สปง.กอ.รมน.
(กง.สปง.กอ.รม

น.)

กอ.รมน.ตรวจสอบ

นายก
รว ฐมนตรม
อนบุมวตส



ผอ.สปง.กอ.รมน.เปนนผผนใชนอ สานาจ
แทนคสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส 
๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

๕. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) 
เสนอเอกสารการกสาหนดสสวน และ
เสนอไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอมสสง
เอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

๗ ววน กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๖. กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบ และสสงคลน 
กอ.รมน.จวงหววด

๓ ววน กอ.รมน.ภาค 

- ๔๔ –

ชลสองาน : บสานาญพสเศษ เหตบุทบุพพลภาพ (ราษฎร 
ชาวเขาอาสาสมวคร)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๖/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๗. ผอ.รมน.จวงหววดลงนามในแบบ ๓ ววน กอ.รมน.จวงหววด

กอ.รมน.เสนอ
เอกสารการกสาหนด
สสวน และแจนงสสทธส

      
กอ.รมน.ภาค 

  
กอ.รมน.จวงหวว
ด



                

ขอรว บบสานาญพสเศษเพลสอขอรว บ
บสานาญพสเศษไปยวง กรมบวญชมกลาง

๘. ตรวจสอบและอนบุมวตสสว สงจสาย ๓ ววน กรมบวญชมกลาง

๙. แจนงการอนบุมวตสสว สงจสาย หรลอไมสสว สงจสาย
ใหนผผนขอรว บเงสนทราบ

๓ ววน    
กอ.รมน.จวงหววด

เอกสารอนางอฏง :   ๑. พระราชบวญญวตสบ สาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ 
                       ๒. คสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

- ๔๕ -
ชลสองาน : บสานาญพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต (ราษฎร 
ชาวเขาอาสาสมวคร)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๗/๒๐

หลวกการและเหตบุผล: ขนาราชการ พลทหารกองประจสาการ หรลอบบุคคลทมสทาส หนนาทมสทหารตามทมสกระทรวงกลาโหมกาส หนด ผผนใดสผญหายไป
และมมเหตบุอวนควรเชลสอไดนวสา ผผนนว นนไดนรว บอวนตราย  ดว งกลสาวถขงตาย เมลสอพนนกสาหนดสองเดลอนนว บแตสววนสผญหาย ใหนสวญนสษฐานไวนกสอนเพลสอ

กรมบวญชม
กลาง

 
กอ.รมน.จวงหวว
ด



ประโยชนหแหสงพระราชบวญญวตสนมน วสา ผผนนว นนถขงแกสความตายในววนทมสสผญหายและใหนจสายบสานาญพสเศษ
ววตถบุประสงคห  ๑.  เพลสอใหน ทายาทของประชาชนผผนปฏสบวตสหนนาทมสราชการ หรลอชสวยเหลลอราชการ ทราบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอ
บสาเหนนจพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต
                      (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมวคร)
                 ๒.  เพลสอใหนผผนปฏสบวตสงานทราบและเขนาใจลสาดวบขว นนตอนการปฏสบวตสงานในการขอบสาเหนนจพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต (ราษฎร ชาว
เขาอาสาสมวคร)
                 ๓.  เพลสอใหนเปนนเอกสารสสาหรว บการฝขกอบรม ผผนทมสไดนรว บมอบหมายใหนปฏสบวตสงานใหมส  

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑.

                        ไมส
อนบุมวตส

กอ.รมน.จวงหววด รวบรวมและตรวจ
สอบเอกสาร

๑๕ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน.จวงหววด

๒.

   ไมสอนบุมวตส

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ ววน -  รผปแบบเปนนไป
ตามกสาหนด
-  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน.ภาค

๓. สก.สบค.กอ.รมน. คนนหารายงาน
การประชบุม จสายเงสนทดแทน ตรวจ

๗ ววน -  มมเอกสาร
อนางอสงถผกตนอง

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.ร

กอ.รมน.จวงห
ววด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ตรวจสอบ



สอบ มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

- ๔๖ -

ชลสองาน : บสาเหนนจพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต (ราษฎร 
ชาวเขาอาสาสมวคร)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๗/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๔.
                        ไมส
อนบุมวตส

อนบุมวตส                

สปง.กอ.รมน. กสาหนดสสวน เงสน
เดลอน เพลสอจสายบสานาญพสเศษขอ
อนบุมวตส บ สาเหนนจพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต 
(ราษฎร ชาวเขาอาสาสมวคร) ใหนกวบ
ทายาท กราบเรมยน นายกรว ฐมนตรม 
(ผสาน ผอ.สปง.กอ.รมน.)อสานาจ
นายกรว ฐมนตรม มอบอสานาจใหน 
ผอ.สปง.กอ.รมน.เปนนผผนใชนอ สานาจ
แทนคสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส 
๒๘๙/๒๕๕๒ 
ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

๗ ววน สปง.กอ.รมน.
(กง.สปง.กอ.รม

น.)

๕. กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ๗ ววน กอ.รมน.

นายก
รว ฐมนตรม
อนบุมวตส

กอ.รมน.เสนอ
เอกสาร

กสาหนดสสวน และ



เสนอเอกสารการกสาหนดสสวน และ
เสนอ ไปยวง กอ.รมน. ภาค พรนอม
สสงเอกสารขออนบุมวตสทว นงหมดคลน

(สก.สบค.กอ.ร
มน.)พ.อ.หญสง
ธราทสพยห ศสรสรว กษห

๖. กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบและสสงคลน 
กอ.รมน.จวงหววด

๓ ววน กอ.รมน.ภาค 

- ๔๗ –

ชลสองาน : บสานาญพสเศษ เหตบุเสมยชมวสต (ราษฎร ชาว
เขาอาสาสมวคร)

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๗/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๗.

                

ผอ.รมน.จวงหววดลงนามในแบบ
ขอรว บบสานาญพสเศษเพลสอขอรว บ
บสานาญพสเศษไปยวง กรมบวญชมกลาง

๓ ววน กอ.รมน.จวงหววด

กอ.รมน.ภาค

กรมบวญชม
กลาง

  
กอ.รมน.จวงหวว
ด



๘. ตรวจสอบและอนบุมวตสสว สงจสาย ๓ ววน กรมบวญชมกลาง

๙. แจนงการอนบุมวตสสว สงจสาย หรลอไมสสว สงจสาย
ใหนผผนขอรว บเงสนทราบ

๓ ววน    
กอ.รมน.จวงหววด

เอกสารอนางอฏง :   พระราชบวญญวตสบ สาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗
                       คสาสว สงส สานว กนายกรว ฐมนตรม ทมส ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

- ๔๘ -

ชลสองาน : ดสาเนสนการเรลสองของขววญปม ใหมส สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๘/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : สบค.กอ.รมน. ขออนบุมวตสพสจารณามอบของขววญปม ใหมส ใหนแกสขนาราชการประจสา และกสาลว งพลทมสมาชสวยราชการ 
กอ.รมน. สสวนกลาง และหนสวยทมสใหนการสนว บสนบุนเพลสอเปนนการแสดงถขงความหสวงใยจากผผนบว งควบบวญชา ภายใน ม.ค. ของทบุกปม

ววตถบุประสงคห  เพลสอใหนการพสจารณามอบของขววญปม ใหมสแกสผผนปฏสบวตสราชการใน กอ.รมน. สสวนกลางเปนนไปดนวยความเรมยบรนอย

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน

รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

 
กอ.รมน.จวงหวว
ด



การ
๑. สบค.กอ.รมน.แจนงหลวกเกณฑหกสาลว ง

พลผผนมมสสทธสไดนรว บเงสน และใหนสสงราย
ชลสอผผนทมสเขนาหลวกเกณฑห

๑๐ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน.พ.อ.
หญสง ชบุตสมา
ปทบุมานบุสรณห

๒. รวบรวมยอดกสาลวงพลใหน 
สปง.กอ.รมน. พสจารณาดนานงบ
ประมาณ

๕  ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน.พ.อ.
หญสง ชบุตสมา
ปทบุมานบุสรณห

๓. รสางหนว งสลอนสาเรมยน เลขาธสการ 
กอ.รมน.เพลสอขออนบุมวตสหลวกการ

๕ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน.พ.อ.
หญสง ชบุตสมา
ปทบุมานบุสรณห

- ๔๙ -

ชลสองาน : ดสาเนสนการเรลสองของขววญปม ใหมส สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๘/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

สบค.กอ.รมน.รว
บ รวมรายชลสอกสาลว ง
พล กอ.รมน.

รวบรวมยอดกสาลวงพล
ใหน      สปง.กอ.รมน.
พสจารณา      ดนานงบ

ขออนบุมวตสหลวกการมอบ
ของขววญปม ใหมสใหนกวบ

กสาลว งพล



๔. เลขาธสการ กอ.รมน. ลงนามอนบุมวตส
หลวกการ    สก.สบค.กอ.รมน. 
ดสาเนสนการเสนอ 
สปง.กอ.รมน.ขอรว บการสนว บสนบุน
งบประมาณคสาของขววญปม ใหมส

๗ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน. 
พ.อ.หญสง ชบุตสมา   

           ปทบุมานบุ
สรณห

๕. สปง.กอ.รมน. อนบุมวตสงบประมาณ 
ฝส ายธบุรการ สบค.กอ.รมน.(การเงสน)
เบสกเงสน 

๑ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน. 
พ.อ.หญสง ชบุตสมา   

           ปทบุมานบุ
สรณห

๖. สก.สบค.กอ.รมน.แจนงหนสวยสสงราย
ชลสอผผนแทนเพลสอรว บเงสนของขววญจวดสรร
เงสนตามยอดเงสนแตสละหนสวย ตรวจ
สอบหลวกฐานแสดงตนเปนนผผนแทน 
จสายเงสน สสงหลวกฐานการรว บเงสนใหน
ฝส ายธบุรการสบค.กอ.รมน.(การเงสน)

๑ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.กอ.รมน. 
พ.อ.หญสง ชบุตสมา   

           ปทบุมานบุ
สรณห

เอกสารอนางอฏง :   

เลขาธสการ 
กอ.รมน. 

ลงนามอนบุมวตส

สปง.กอ.รมน.อนบุมวตสงบ
ประมาณฝส ายธบุรการ

สบค.ฯ (การเงสน)เบสก
เงสน

สก.สบค.แจนง
หนสวยสสงรายชลสอผผน
แทนเพลสอรว บเงสน
ของขววญ



- ๕๐ –

ชลสองาน : การประกอบพสธมเกษมยณอายบุราชการ 
และมอบเงสนขววญถบุง

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๙/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : พสธมเกษมยณอายบุราชการของขนาราชการอวตราประจสา อวตราชสวยราชการ และลผกจนางชว สวคราว สวงกวด กอ.รมน.สสวน
กลาง ทมสเกษมยณอายบุราชการหรลอเขนารสวมโครงการเกษมยณอายบุราชการกสอนกสาหนด และมอบเงสนขววญถบุงลผกจนางชว สวคราว ไดนกสาหนดใหน
กระทสาภายในเดลอนทมสสสนนปม งบประมาณโดยใหน สบค.กอ.รมน. เปนนหนสวยดสาเนสนการจวดพสธมเกษมยณอายบุราชการ ซขสงในพสธมนมน ประกอบดนวย 
การมอบของทมสระลขก หนว งสลอประกาศเกมยรตสคบุณ และกลสาวคสาสดบุดมแกสผผนเกษมยณอายบุราชการ หรลอเขนารสวมโครงการเกษมยณอายบุราชการ
กสอนกสาหนด มอบเงสนขววญถบุงใหนลผกจนางชว สวคราว ตลอดจนใหนมมการจวดเลมนยงตามความเหมาะสม
ววตถบุประสงคห  เพลสอใหนการประกอบพสธมใหนกวบขนาราชการอวตราประจสา อวตราชสวยราชการ และลผกจนางชว สวคราว สวงกวด กอ.รมน.สสวนกลาง ซขสง
พนนจากหนนาทมสราชการ เนลส องจากครบเกษมยณอายบุราชการ เปนนดนวยความเรมยบรนอย

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

๑. สบค.กอ.รมน.(จก.สบค.กอ.รมน.)
รวบรวมรายชลสอผผนเกษมยณอายบุราชการ
หรลอเขนารสวมโครงการเกษมยณอายบุ
ราชการกสอนกสาหนด 

๕  ววน ดสาเนสนการเสรนจ
ภายในกสาหนด

จก.สบค.กอ.รมน
.

๒ สก.สบค.กอ.รมน. ประสาน 
สปง.กอ.รมน.พสจารณาความเหมาะ
สมดนานงบประมาณการจวดพสธมมอบ

ภายใน๒
ววนนว บ
ตว นงแตสไดน

ดสาเนสนการเสรนจ
ภายในกสาหนด

สก.สบค.กอ.รมน
.
น.อ.ฉว ตรชวย  ชวย
ศสรสพงศห

สบค.กอ.รมน.รวบ 
รวมรายชลสอผผนเกษมยณ
อายบุหรลอเขนารสวม
โครงการเกษมยณ
อายบุฯ
สบค.กอ.รมน.

ประสานหนสวยเกมสยวขนอง



ประกาศนมยบวตร รว บรายชลสอ
๓. รสางหนว งสลอนสาเรมยน ผอ.รมน. (ผสาน

เลขาธสการ กอ.รมน.) เพลสอขออนบุมวตส
จวดงานพสธมเกษมยณอายบุราชการ และ
มอบเงสนขววญถบุง

๒ววน ดสาเนสนการเสรนจ
ภายในกสาหนด

สง.เลขาธสการ 
กอ.รมน.

      - ๕๑ –

ชลสองาน : การประกอบพสธมเกษมยณอายบุราชการ 
และมอบเงสนขววญถบุง

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๐๙/๒๐

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

๔. ผอ.รมน. (เลขาธสการ 
กอ.รมน.ปฏสบวตสราชการแทน) ลงนา
มอนบุมวตส และกสาหนดววนจวดพสธม ฯ 

๒ ววน ดสาเนสนการเสรนจ
ภายในกสาหนด

สง.เลขาธสการ 
กอ.รมน.

๕. นขต.กอ.รมน.สสวนกลางดสาเนสนการ
แบสง ในสสวนทมสเกมสยวขนองตามการแบสง
มอบความรว บผสดชอบการจวดงาน ฯ

๕ ววน ดสาเนสนการเสรนจ
ภายในกสาหนด

นขต.กอ.รมน.

เอกสารอนางอฏง: หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร ๕๑๐๑/๑๓๑๑ ลง ๒๕ มม.ค.๕๙ เรลสอง หลวกเกณฑหการมอบเงสนขววญถบุงใหนแกสลผกจนาง

ขออนบุมวตสจวดงาน

ผอ.รมน. ลง
นาม

นขต.กอ.รมน.

สสวนกลาง ดสาเนสน
การในสสวนทมส

เกมสยวขนอง



ชว สวคราว แลนวแตสกรณม

                                                                                                      - ๕๒ -

ชลสองาน : สววสดสการเงสนกผนลผกจนางชว สวคราว สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๑๐/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : การใหนลผกจนางชว สวคราวกผนยลมเงสนกองทบุนสววสดสการลผกจนางชว สวคราว

ววตถบุประสงคห  ๑. เพลสอใหนการปฏสบวตสงานของ จนท.สววสดสการลผกจนางชว สวคราวเปนนไปดนวยความถผกตนองเรมยบรนอย
                 ๒. เพลสอใหนลผกจนางชว สวคราวไดนกผนยลมเงสนกองทบุนสววสดสการลผกจนางชว สวคราวเพลสอนสาไปบรรเทาความเดลอดรนอน

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

๑. ลผกจนางชว สวคราวยลสนเรลสองขอกผนพรนอม
สวญญากผนเงสนและหนว งสลอคสนาประกวน 

๒สวปดา นขต.กอ.รมน.ลผกจนางชว สวคราว 
ยลสนเรลสองขอกผน
พรนอมสวญญา   กผน
เงสนและคสนาประกวน



ผสานตามสายการบวงควบ  บวญขา 
จนถขงหววหนนาหนสวยขขนนตรง 
กอ.รมน.เพลสอรวบรวมเสนอ 
สก.สบค.กอ.รมน.ภายในววนทมส    
๒๐ ของเดลอน

หห

๒ สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมหลวก
ฐานการกผนของหนสวยตสาง ๆ และตรวจ
สอบสถานภาพเงสนไดนรายเดลอนของ
ผผนกผน แลนวจขงเสนอตสอคณะกรรมการ
การเงสนกองทบุนสววสดสการลผกจนาง
ชว สวคราวในววนทมส ๒๕ของเดลอน เพลสอ
พสจารณาและนสาเรมยน             
ผอ.สบค.กอ.รมน.อนบุมวตส

๓ววน
ทสาการ

สก.สบค.กอ.รมน
.
พ.ต.ท.หญสง 
ณญาตา
                
อบุบลววฒนห            

๓. ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.ลงนามอนบุ
มวตส

๒ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
พ.ต.ท.หญสง 
ณญาตา
                
อบุบลววฒนห            

                                                                                                      - ๕๓ –

ชลสองาน : สววสดสการเงสนกผนลผกจนาง
ชว สวคราว

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ-๑๐/๒๐

ตรวจสอบหลวกฐาน
เสนอ   คณะกรรมการฯ

ผอ.สบค.กอ.
รมน. อนบุมวตส



สววสดสการ)

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมายเ

หตบุ

๔. เหรว ญญสก คระกรรมการกองทบุน
สววสดสการลผกจนางชว สวคราวจสาย
เงสนใหนกวบผผนกผนทมสไดนรว บอนบุมวตสแลนว
ภายในววนทมส ๕ ของเดลอนถวดไป
- ผผนกผนผสอนชสาระเปนนรายเดลอน
ตามสวญญา  กผนเงสน
- หนสวยตนนสวงกวดของผผนกผนหวกเงสน
ไดนสสง เหรว ญญสก คณก.ฯ 
- กรรมการและเลขานบุการ ฯ 
รายงานสถานภาพเงสนกองทบุน 
ฯ ผสานประธาน นสาเรมยน 
ผอ.สบค.กอ.รมน. ภายในววน
ทมส  ๑๕ 
ของเดลอน

ภายใน
กสาหนด

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญสง ณญาตา  
อบุบลววฒนห 
- ลผกจนางชว สวคราวยลสนเรลสอง
ขอกผน
-หนสวยตนนสวงกวดของผผนกผน
- กรรมการและ
เลขานบุการ ฯ

เอกสารอนางอฏง: ระเบมยบกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรวสาดนวย เงสนกองทบุนสววสดสการลผกจนางชว สวคราว พ.ศ.
๒๕๕๘

เหรว ญญสก คณะ
กรรมการ ฯจสายเงสน

ผผนกผนทมสไดนอนบุมวตส
รายงานสถานภาพ

ดสาเนสนการในสสวนทมส
เกมสยวขนอง



- ๕๔ –

ชลสองาน : มอบทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตรลผกจนาง
ชว สวคราว 

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-
สววสดสการ-๑๑/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอเปนนแนวทางทมสบสงบอกวสธมการ ขว นนตอนการเสนอขอทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตรลผกจนางชว สวคราว

ววตถบุประสงคห  ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและตสดตามงาน
                 ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสน
งาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

๑. แจนงใหน นขต.กอ.รมน. สสวนกลาง 
สสงรายชลสอบบุตรของลผกจนางประจสา ผผนทมส
มมคบุณสมบวตสรว บทบุนเพลสอการศขกษา ใหน 
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม

เม.ย.
๒

สวปดาหห

นขต.กอ.รมน.สสว
นกลาง

๒ ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวน
ของเอกสาร สรบุปยอดผผนขอรว บทบุน 
ยอดเงสน และแจนงยอดดอกผลบวญชม
กองทบุน ฯ เพลสอใหนทมสประชบุม 

    พ.ค.
 ๑ 
สวปดาหห

สก.สบค.กอ.รมน
.
พ.ต.ท.หญสง 
ณญาตา
                

แจนงใหน 
นขต.กอ.รมน.สสว
นกลาง สสงรายชลสอ
ผผนทมสมมคบุณสมบวตสรว บ
ทบุนสก.สบค.กอ.รมน. ตรวจ

สอบ เอกสาร สรบุปยอด
คณก.ฯ 
พสจารณา
อนบุมวตส



คณก.เงสนกองทบุนเพลสอการศขกษาของ
บบุตรลผกจนางชว สวคราวพสจารณาจวดสรร
ทบุน

อบุบลววฒนห            

๓. เมลสอไดนรว บอนบุมวตสจาก คณก.ฯ แลนว
รสางหนว งสลอ   นสาเรมยน เลขาธสการ 
กอ.รมน. เพลสอพสจารณาจวดพสธมแจก
ทบุนการศขกษาของบบุตรลผกจนาง
ชว สวคราว

    พ.ค.
 ๑

สวปดาหห

สก.สบค.กอ.รมน
.
พ.ต.ท.หญสง 
ณญาตา
                
อบุบลววฒนห            

- ๕๕ –

ชลสองาน : มอบทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตร
ลผกจนางชว สวคราว 

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร สบค-สก-สววสดสการ-๑๑/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมายเ

หตบุ

๔. - แจนงกสาหนดววนฑสธม ฯ ใหน 
นขต.กอ.รมน. สสวนกลาง 
ทราบและแจนงบบุตรลผกจนาง
ชว สวคราวเขนารสวมพสธม ฯ โดย
พรนอมเพมยงกวน
-สกสบค.กอ.รมน. รายงาน

    พ.ค
.

 ๒ ววน

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญสง ณญาตา  
อบุบลววฒนห แจนงกสาหนดววนพสธม ฯ 

ใหน นขต.กอ.รมน. 

สสวนกลาง ทราบ



สรบุปการใชนจสาย และยอดเงสนคง
เหลลอ ใหน ผอ.สบค.กอ.รมน. 
ทราบภายใน ๗ ววน หลวงววน
มอบทบุนการศขกษา

เอกสารอนางอฏง: ระเบมยบกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรวสาดนวยเงสนกองทบุนเพลสอการศขกษาของบบุตรลผกจนาง
ชว สวคราว พ.ศ.๒๕๕๕

- ๕๖ –
ชลสองาน : การเสนอขอพระราชทานเครลสองราช
อสสรสยาภรณหประจสาปม  ใหนแกสขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา กอ.รมน.

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๒/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอเปนนแนวทางทมสบสงบอกวสธมการ ขว นนตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณหประจสาปม ใหนผผนเกมสยวขนองทราบ
และเขนาใจกระบวนการทสางานทว นงหมด



ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงานตามวงรอบ
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในแผนกใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมาย
เหตบุ

๑. - รวบรวมรายชลสอขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.ประววตสการรว บ
พระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณห
- ตรวจสอบรายชลสอผผนทมสมมคบุณสมบวตส
ครบถนวนตามหลวกเกณฑหการเสนอ
ขอพระราชทานเครลสองราชฯ
- ประมวลรายชลสอผผนทมสมมสสทธสเสนอขอ
พระราชทานเครลสองราชฯใหนหนสวย
ตสาง ๆ ตรวจสอบ

ธ.ค. –
ม.ค.

สก.สบค.กอ.รมน. 
น.ส.ประไพรว ตนห  วจนศสรส
กบุล

๒. นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชลสอ
ขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.ทมสมมสสทธสเสนอขอ
พระราชทานเครลสองราชฯ เสรนจแลนว 
แจนงผลการตรวจสอบใหน 
สก.สบค.กอ.รมน.ทราบ

ม.ค. หนสวยสสง
ตอบกลวบ
มา

ภายใน
เวลาทมส
กสาหนด

นขต.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน. 

รวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลรายชลสอ

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ
รายชลสอ ผผนมมสสทธสเสนอขอ
พระราชทานเครลสองราชฯ

คณะกรรมการ
พสจารณา เครลสอง
ราช ฯ เหนนชอบ



๓. นสาเขนาพสจารณาใน คณก.พสจารณา
การขอเครลสองราช ฯประจสาปม

ก.พ. มตสทมสประ
ชบุมฯ ของ
คณก.ฯ

คณะกรรมการพสจารณา
เครลสองราช ฯ

- ๕๗ -

ชลสองาน : การเสนอขอพระราชทานเครลสองราช
อสสรสยาภรณหประจสาปม  ใหนแกสขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา กอ.รมน.

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๒/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเ
หตบุ

๔.

.

สรบุปนสาเรมยนเพลสอขออนบุมวตส 
เลขาธสการ กอ.รมน. ตามผลการ
พสจารณาของ คณก.ฯ พรนอมกวบ
ลงชลสอในรสางหนว งสลอเสนอ สลค.

มม.ค. –
เม.ย.

บวญชมรายชลสอของผผน
มมสสทธสเสนอขอ
พระราชทานใน
แตสละชว นนตรา

สก.สบค.กอ.รม
น.

๕. สลค.ดสาเนสนการตรวจสอบบวญชม
การเสนอขอพระราชทาน ฯ มมความ
ถผกตนอง ครบถนวนตามหลวกเกณฑห 
และประกาศ รกจ. สก.สบค.      
กอ.รมน. แจนงผผนทมสไดนรว บ
พระราชทานเครลสองราชทมสมมรายชลสอ

พ.ค. –
ก.ค.

บวญชมการเสนอ
ขอพระราชทาน 
ฯ มมความถผกตนอง 
ครบถนวน

 - สลค.(ตรวจ
สอบ, ประกาศ 
รกจ.)
 - 
สก.สบค.กอ.รม
น. (แจนง)

สลค.ดสาเนสนการ
ตรวจสอบและ
ประกาศ รกจ.

นสาเรมยน เลขาธสการ
กอ.รมน.เพลสอลงนาม เสนอ

สลค.



ในประกาศ รกจ.ประจสาปม  ใหน 
นขต.กอ.รมน.ทราบ 

เอกสารอนางอฏง :  ๑. ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการขอพระราชทานเครลสองราชอสสรสยาภรณหอวนเปนนทมสเชสดชผยสสงชนางเผลอก และ
เครลสองราชอสสรสยาภรณหอวนมมเกมยรตสยศยสสง
                         มงกบุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และทมสแกนไขเพสสมเตสม (ฉบวบทมส ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
                     ๒. คสาสว สง แตสงตว นงคณะกรรมการพสจารณาเครลสองราช ฯ 

                - ๕๘ -

ชลสองาน :  การเสนอขอพระราชทานเหรมยญ
จวกรพรรดสมาลา ใหนแกสขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

สสวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๓/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอเปนนแนวทางทมสบสงบอกวสธมการ ขว นนตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเหรมยญจวกรพรรดสมาลาใหนผผน
เกมสยวขนองทราบและเขนาใจกระบวนการทสางานทว นงหมด
ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงานตามวงรอบ
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในแผนกใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บ
ผสดชอบ หมายเหตบุ



๑. - รวบรวมรายชลสอขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.ประววตสการรว บ
พระราชทานเหรมยญจวกรพรรดสมาลา
- ตรวจสอบรายชลสอผผนทมสมมคบุณสมบวตส
ครบถนวนตามหลวกเกณฑหการเสนอ
ขอพระราชทานเหรมยญฯ
- ประมวลรายชลสอผผนทมสมมสสทธสเสนอขอ
พระราชทาน  เหรมยญฯใหนหนสวยตสาง 
ๆ ตรวจสอบ

ธ.ค. –
ม.ค.

สก.สบค.กอ.
รมน. 

น.ส.ประไพ
รว ตนห  วจนศสรส
กบุล

๒. นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชลสอ
ขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.ทมสมมสสทธสเสนอขอ
พระราชทาน   เหรมยญฯ เสรนจแลนว 
แจนงผลการตรวจสอบใหน สก.สบค.
กอ.รมน.ทราบ

เม.ย. –
พ.ค.

หนสวยสสง
ตอบกลวบมา
ภายในเวลา
ทมสกสาหนด

นขต.กอ.รมน
.

- ๕๙ -

ชลสองาน :  การเสนอขอพระราชทานเหรมยญ
จวกรพรรดสมาลา ใหนแกสขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

สสวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๓/๒๐

ลสาดวบ ผวงขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา มาตรฐาน หนสวย/ผผนรว บผสด หมายเ

สก.สบค.กอ.รมน. 

รวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลรายชลสอ

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชลสอ
ผผนมมสสทธสเสนอขอพระราชทาน

เหรมยญ ฯ



ทมส ดสาเนสน
การ คบุณภาพงาน ชอบ หตบุ

๓. นสาเขนาพสจารณาใน คณก.พสจารณา
การขอเหรมยญจวกรพรรดสมาลา 
ประจสาปม

มส.ย. มตสทมสประชบุมฯ 
ของคณก.ฯ

คณะกรรมการ
พสจารณาเหรมยญ 
ฯ

๔.

.

สรบุปนสาเรมยนเพลสอขออนบุมวตส 
เลขาธสการ กอ.รมน. ตามผลการ
พสจารณาของ คณก.ฯ พรนอมกวบ
ลงชลสอในรสางหนว งสลอเสนอ สลค.

มม.ค. –
เม.ย.

บวญชมรายชลสอของผผน
มมสสทธสเสนอขอ
พระราชทาน
เหรมยญจวกรพรรดส
มาลา

สก.สบค.กอ.รม
น.

๕. สลค.ดสาเนสนการตรวจสอบบวญชมการ
เสนอขอพระราชทาน ฯ มมความถผก
ตนอง ครบถนวนตามหลวกเกณฑห และ
ประกาศ รกจ. สก.สบค.      
กอ.รมน. แจนงผผนทมสไดนรว บ
พระราชทานเครลสองราชทมสมมรายชลสอใน
ประกาศ รกจ.ประจสาปม  ใหน นขต.  
กอ.รมน.ทราบ 

พ.ค. –
ก.ค.

บวญชมการเสนอ
ขอพระราชทาน 
ฯ มมความถผกตนอง 
ครบถนวน

 - สลค.(ตรวจ
สอบ, ประกาศ 
รกจ.)
 - 
สก.สบค.กอ.รม
น. (แจนง)

เอกสารอนางอฏง :  ๑. พระราชบวญญวตสเหรมยญจวกรมาลา และเหรมยญจวกรพรรดสมาลา พบุทธศวกราช ๒๔๘๔
                      ๒. คสาสว สง แตสงตว นงคณะกรรมการพสจารณาเหรมยญ ฯ 

สลค.ดสาเนสนการ
ตรวจสอบและ
ประกาศ รกจ.

นสาเรมยน เลขาธสการ
กอ.รมน.เพลสอลงนาม เสนอ

สลค.

คณะกรรมการ
พสจารณา
เหรมยญ ฯ เหนน
ชอบ



- ๖๐ –

ชลสองาน :  จวดทสาบวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐ
ผผนรว บบสาเหนนจบสานาญ

สสวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๔/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : จวดทสาบวตรประจสาตววขนาราชการบสานาญขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน. เพลสอมมบวตรประจสาตว วไวนเพลสอแสดงตน

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงานตามวงรอบ
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในแผนกใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพ

งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ หมายเหตบุ

๑. จนท.รว บแบบคสารนองขอมมบวตรประจสาตวว ๑ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.น.ส.ประไ
พรว ตนห  
วจนศสรสกบุล

๒. ตรวจสอบเอกสาร รสางหนว งสลอขออนบุมวตส
จวดทสาบวตรประจสาตวว ขนาราชการบสานาญ 
ผผนเกษมยณอายบุราชการ, เกษมยณอายบุ
ราชการกสอนกสาหนด, ลาออกจาก
ราชการ, ผผนถลอบวตรเปลมสยนชลสอตวว ชลสอ
สกบุล หรลอชลสอตววและชลสอสกบุล, บวตรหมด
อายบุ และบวตรหาย ถผกทสาลายหรลอชสารบุด 

๒ ววน เอกสาร
ครบถนวน
ถผกตนอง ชลสอ
นามสกบุล 
ถผกตนอง

สก.สบค.กอ.ร
มน.น.ส.ประไ
พรว ตนห  
วจนศสรสกบุล

รว บแบบคสารนองขอมม   
   บวตรประจสาตวว

ตรวจสอบเอกสาร รสาง
หนว งสลอ         นสาเรมยน
เลขาธสการ กอ.รมน.

เลขาธสการ 
กอ.รมน.

ลงนาม



นสาเรมยนผผนบว งควบบวญชาตามลสาดวบชว นน 
จนถขงผผนมมอ สานาจลงนาม เลขาธสการ 
กอ.รมน.

๓. เลขาธสการ กอ.รมน. ลงนาม และอนบุมวตสจวด
ทสาบวตรประจสาตววขนาราชการบสานาญ ผผนเกษมยณ
อายบุราชการ ลาออกจากราชการ, ผผนถลอบวตร
เปลมสยนชลสอตวว ชลสอสกบุลหรลอชลสอตววและชลสอสกบุล, 
บวตรหมดอายบุ และบวตรหาย ฯ

๑๕ ววน สสานว กนายก
รว ฐมนตรม

- ๖๑ -

ชลสองาน :  จวดทสาบวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐ
ผผนรว บบสาเหนนจบสานาญ

สสวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-สววสดสการ - 
๑๔/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเ
หตบุ

๔.

.

สก.สบค.กอ.รมน. รว บบวตรประจสา
ตววขนาราชการบสานาญผผนเกษมยณอายบุ
ราชการ เกษมยณอายบุราชการกสอน
กสาหนด, ลาออกจากราชการ, ผผนถลอ
บวตรเปลมสยนชลสอตวว ชลสอสกบุล หรลอชลสอ
ตววและชลสอสกบุล, บวตรหมดอายบุ และ
บวตรหาย ถผกทสาลายหรลอชสารบุด

๒ ววน สก.สบค.กอ.รม
น.น.ส.ประไพ
รว ตนห  
วจนศสรสกบุล

เลขาธสการ 
กอ.รมน.

ลงนาม

สสานว กนายก
รว ฐมนตรม สสงเรลสอง
คลน กอ.รมน. เพลสอ
แจนงใหนผผนเกมสยวขนอง
รว บบวตร



เอกสารอนางอฏง :  ๑. พ.ร.บ.บวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐ พ.ศ.๒๕๔๒
                      ๒. กฎสสานว กนายกรว ฐมนตรม ฉบวบทมส ๘๑ (พ.ศ.๒๕๓๖)
                      ๓. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.บวตรประจสาตววเจนาหนนาทมสของรว ฐ พ.ศ.๒๕๔๒

- ๖๒ –

ชลสองาน :  เงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๕/๒๐

หลวกการและเหตบุผล เพลสอเปนนแนวทางทมสบสงบอกวสธมการ ขว นนตอนการเสนอขอเงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส
ลสาดวบ

ทมส
ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสน
การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ



งาน
๑. กสาลวงพลประจสา และกสาลว งพลทมสมาชสวยราชการ

กอ.รมน.ประจสาเปนนสสวนกลาง รวมถขง 
พนว กงานราชการและลผกจนาง กอ.รมน.สสวน
กลาง เสนอขอรว บเงสนกองทบุนสววสดสการใน
กรณม  ดว งนมน  กรณมสมรส กรณมถขง   แกสกรรม
ของตนเอง, บสดามารดา, คผสสมรส, บบุตร และ
บสดามารดาคผสสมรส กรณมเจนบปส วยคนไขนใน 
ตว นงแตส ๓ ววนขขนนไป กรณมกสาลว งพลประสบ
สาธารณภวย กรณมกสาลว งพลหรลอคผสสมรสคลอด
บบุตร กรณมกสาลว งพลอบุปสมบทหรลอบวชใน
ศาสนาอลสน รายงานเสนอขอรว บเงสนกองทบุน ฯ 
เสนอ สบค.ฯ

๓ ววน นขต.กอ.รมน.สสว
นกลาง

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ ลธ.รมน. (ผสาน 
รอง ลธ.รมน.) ขออนบุมวตสเงสนสววสดสการใหน
กสาลว งพลทมสปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. สสวน
กลาง

๒ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

- ๖๓ -

นขต.กอ.รมน.สสวน
กลาง เสนอขอรว บ

เงสนกองทบุน
สววสดสการ

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสารขออนบุมวตสเงสน



ชลสองาน :  เงสนกองทบุนสววสดสการ 
กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝส าย
สววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๕/๒๐

ลสาดวบทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน
เวลา

ดสาเนสน
การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๓. -  ลธ.รมน. ลงนามอนบุมวตส ๑๐ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๔. รสางหนว งสลอสสงคลน นขต.กอ.รมน. สสวนกลาง
เพลสอใชนเบสกเงสนสววสดสการ

๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๕. - เมลสอสสนนเดลอนเสนอรายงานการรวบ - จสายเงสน
กองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. ประจสาเดลอนรสาง
หนว งสลอเสนอ ลธ.รมน. (ผสาน รอง 
ลธ.รมน.) เพลสอทราบ รายงานการรว บ - จสาย
เงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. ประจสา
เดลอน

๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๖. นขต.กอ.รมน.สสวนกลาง แจนงใหนผผนมมสสทธส ๓ ววน นขต.กอ.รมน.สสว

ลธ.รมน. 

ลงนามอนบุ
มวตส

นขต.กอ.รมน.สสวน
กลาง แจนงใหนผผนมม

สสทธสทราบ

สก.สบค.กอ.รมน. รสาง
หนว งสลอ     สสงหนสวย

สก.สบค.กอ.รมน.

รายงานรายรว บ – จสาย



ทราบ นกลาง

เอกสารอนางอฏง :  ๑. ระเบมยบ กอ.รมน.วสาดนวยเงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน.พ.ศ.๒๕๕๕ และแกนไข (ฉบวบทมส ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๖
                      ๒. ระเบมยบ กอ.รมน.วสาดนวยเงสนกองทบุนสววสดสการ กอ.รมน. (ฉบวบทมส ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ๖๔ -
ชลสองาน :  การลาอบุปสมบทของขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๖/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.ชายทมสนว บถลอศาสนาพบุทธ ไดนมมโอกาสบวชเรมยนตามขนบธรรมเนมยม
ประเพณมไทย ทางราชการจขงไดนเปสดโอกาสใหนขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.ชายลาอบุปสมบทไดนไมสเกสน ๑๒๐ ววน โดยไมสถลอเปนน
ววนลา สสวนผผนทมสเคยอบุปสมบทมาแลนวจะลาอบุปสมบทอมกไมสไดน จขงไดนกสาหนดใหนผผนทมสจะลาอบุปสมบทตนองทสารายงานขออนบุญาตผผนบว งควบบวญชา
และเมลสอลาสสกขาแลนวจะตนองรายงานใหนผผนบว งควบบวญชาทราบ แลนวจขงบวนทขกลงในประววตสรว บราชการ
ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๑. ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.สสวน ๓ ววน เอกสาร
ถผกตนอง

ขนาราชการ
พลเรลอน ประจสา

นขต.กอ.รมน.สสวน
กลาง แจนงใหนผผนมม

สสทธสทราบ

ขนาราชการพลเรลอน 
ประจสากอ.รมน.สสวน

กลาง เสนอขอลา
อบุปสมบท



กลาง เสนอขอ             ลาอบุปสมบท ครบถนวน กอ.รมน.สสวน
กลาง

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ ลธ.รมน. ขอ
อนบุมวตสใหนขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.ลาอบุปสมบท

๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๓. ลธ.รมน. ลงนามอนบุมวตส ๑๐ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

- ๖๕ –

ชลสองาน :  การลาอบุปสมบทของขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๖/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๔. สก.สบค.กอ.รมน.แจนงการอนบุมวตสใหนผผน ๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.

ขนาราชการพลเรลอน 
ประจสากอ.รมน.สสวน

กลาง เสนอขอลา
อบุปสมบท

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจ
สอบเอกสารรสางหนว งสลอ

ลธ.รมน. 

อนบุมวตส

สก.สบค.กอ.รมน.แ
จนงการอนบุมวตสใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ



เกมสยวขนองทราบ นางสบุจสตรา  จา
มาศ

เอกสารอนางอฏง :   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการลาของขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

  - ๖๖ -

ชลสองาน : การลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอดบบุตรของ
ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๗/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.ซขสงประสงคหจะลาไปชสวยเหลลอภรสยาโดยชอบดนวยกฎหมายทมสคลอดบบุตรใหน
เสนอหรลอจวดสสงใบลาตสอผผนบว งควบบวญชาตามลสาดวบจนถขงผผนมมอ สานาจอนบุญาตกสอนหรลอในววนทมสลาภายใน ๙๐ ววน นว บแตสววนทมสคลอดบบุตร 



และใหนมมสสทธสลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอดบบุตรครว นงหนขส งตสดตสอกวนไดน ไมสเกสน ๑๕ ววนทสาการ
ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมายเห
ตบุ

๑. ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.สสวน
กลาง เสนอขอลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอด
บบุตรของขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.   

๓ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบถนวน

ขนาราชการ
พลเรลอน ประจสา
กอ.รมน.สสวน
กลาง

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ ลธ.รมน. ขอ
อนบุมวตสใหนขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.ลาไปชสวยเหลลอภรสยาทมสคลอดบบุตร

๓ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๓. ลธ.รมน. ลงนามอนบุมวตส ๑๐ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.
นางสบุจสตรา  จา
มาศ

๔. สก.สบค.กอ.รมน.แจนงการอนบุมวตสใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ

๓ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.
นางสบุจสตรา  จา

ขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา

กอ.รมน.สสวนกลาง 
เสนอขอลาไปชสวย
เหลลอภรสยาทมสคลอด

บบุตร
สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจ
สอบ เอกสารรสางหนว งสลอ

ลธ.รมน. 

อนบุมวตส

สก.สบค.กอ.รมน.

แจนงการอนบุมวตสใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ



มาศ
เอกสารอนางอฏง :   ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการลาของขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๖๗ –
ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ 
หรลอลาพวกผสอน) ของขนาราชการ   พลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๘/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : ผอ.รมน. อนบุมวตสหลวกการกสาหนดแนวทางการลาและการไปราชการตสางประเทศของขนาราชการทมสปฏสบวตสงานใน 
กอ.รมน. โดยการลาของขนาราชการพลเรลอนใหนปฏสบวตสตามระเบมยบ ส สานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยการลาของขนาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บ
ผสดชอบ

หมายเห
ตบุ

๑. ขนาราชการพลเรลอน ประจสา กอ.รมน.สสวน
กลาง เสนอขอลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการ
ลากสจ หรลอลาพวกผสอน)   

๓ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบ
ถนวน

ขนาราชการ
พลเรลอน 
ประจสา
กอ.รมน.สสวน
กลาง

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ ลธ.รมน. ขอ

๑๐ ววน สก.สบค.กอ.
รมน.นางสบุจสต

ขนาราชการพลเรลอน 
ประจสากอ.รมน.สสวน
กลาง เสนอขอลาไป
ตสางประเทศ (เฉพาะ
การลากสจ หรลอลาพวก

ผสอน)
สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ

เอกสารรสางหนว งสลอ



อนบุมวตสใหนขนาราชการพลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.ลาไปตสางประเทศ (เฉพาะการลา
กสจ หรลอลาพวกผสอน)

รา  จามาศ

๓. ลธ.รมน. ลงนามอนบุมวตส ๑๒ ววน สก.สบค.กอ.
รมน.นางสบุจสต
รา  จามาศ

- ๖๘ -

ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ 
หรลอลาพวกผสอน) ของขนาราชการ   พลเรลอน ประจสา 
กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๘/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บ
ผสดชอบ

หมายเห
ตบุ

๔. สก.สบค.กอ.รมน.แจนงการอนบุมวตสใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ

๓ ววน สก.สบค.กอ.
รมน.นางสบุจสต
รา  จามาศ

ลธ.รมน. 

อนบุมวตส

สก.สบค.กอ.รมน.แจน
งการอนบุมวตสใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ



เอกสารอนางอฏง :  ๑. ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรมวสาดนวยการลาของขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
                      ๒. อนบุมวตส ผอ.รมน.เมลสอ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทนายหนว งสลอ สง.ผอ.รมน. ทมส นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มม.ค.๕๕เรลสอง ขอ
อนบุมวตสหลวกการกสาหนดแนวทางการลาและไป
                          ราชการตสางประเทศฯ กอ.รมน.

      - ๖๙ –

ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอ
ลาพวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นน
นายพลขขนนไป

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๙/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการลากสจหรลอลาพวกผสอนไปตสางประเทศเปนนไปตามขนอบวงควบ กห.วสาดนวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส
ลสาดวบ

ทมส
ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสน
มาตรฐา

น
หนสวย/ผผนรว บผสด

ชอบ
หมาย
เหตบุ



การ คบุณภาพ
งาน

๑. ขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นนนายพล
ขขนนไปเสนอขอการลาไปตสาง
ประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอลาพวกผสอน)

๓ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบถนวน

จนท.หนสวย
งานทมส 
ขนาราชการชว นน
นายพลขขนนไป
ชสวยราชการ 

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ กพ.ทบ. ขอ
อนบุมวตสใหนขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน. 
ชว นนนายพลขขนนไปทมสเสนอขอการลาไปตสาง
ประเทศ

๓ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.นางสบุจสตรา 
จามาศ

๓. ผอ.สบค.กอ.รมน.(รอง 
ผอ.สบค.กอ.รมน.) ลงนาม เสนอ 
กพ.ทบ.

๗ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.นางสบุจสตรา 
จามาศ

- ๗๐ -

ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอ
ลาพวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นน
นายพลขขนนไป

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๑๙/๒๐

ขนาราชการชสวยราชการ 
กอ.รมน.ชว นนนายพลขขนน
ไปเสนอขอการลาไปตสาง
ประเทศ(เฉพาะการลา
กสจ หรลอลาพวกผสอน)

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสาร

ผอ.สบค.กอ.

รมน.

ลงนาม



ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๔. กพ.ทบ.ดสาเนสนการตรวจสอบนสาเรมยนผผนมม
อ สานาจลงนามอนบุมวตส และแจนงใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ

๗ ววน กพ.ทบ.

เอกสารอนางอฏง:  ๑. ขนอบวงควบกระทรวงกลาโหมวสาดนวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 

                    ๒. พระราชบวญญวตสการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ.๒๕๕๑
                    ๓. อนบุมวตส ผอ.รมน.เมลสอ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทนายหนว งสลอ สง.ผอ.รมน. ทมส นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มม.ค.๕๕เรลสอง ขอ
อนบุมวตสหลวกการกสาหนดแนวทางการลาและ
                        ไปราชการตสางประเทศฯ กอ.รมน.

กพ.ทบ.ดสาเนสนการ    
           ในสสวนทมส

เกมสยวขนอง



    - ๗๑ -

ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอ
ลาพวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นน
ตสสากวสาระดวบนายพล

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๒๐/๒๐

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการลากสจหรลอลาพวกผสอนไปตสางประเทศเปนนไปตามขนอบวงควบ กห.วสาดนวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและการตสดตามงาน
                ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๑. ขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นนตสสากวสา
ระดวบนายพลเสนอขอการลาไปตสาง
ประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอลาพวกผสอน)

๓ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบถนวน

นขต.กอ.รมน.

๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ เสนอ หนสวยงานตนน
สวงกวดของขนาราชการทมสมาชสวยปฏสบวตสราชการ
ขออนบุมวตสใหนขนาราชการชสวยราชการ 

๓ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.นางสบุจสตรา 
จามาศ

ขนาราชการชสวยราชการ 
กอ.รมน.ชว นนตสสากวสานาย
พลเสนอขอการลาไป

ตสางประเทศ(เฉพาะการ
ลากสจ หรลอลาพวกผสอน)

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสาร

รสางหนว งสลอ
ผอ.สบค.กอ.

รมน.ลงนาม



กอ.รมน. ชว นนตสสาระดวบนายพลเพลสอใหนเดสน
ทางไปตสางประเทศ

๓. ผอ.สบค.กอ.รมน.(รอง 
ผอ.สบค.กอ.รมน.) ลงนาม เสนอ หนสวย
งานตนนสวงกวดของขนาราชการทมสมาชสวยปฏสบวตส
ราชการ

๗ ววน สก.สบค.กอ.ร
มน.นางสบุจสตรา 
จามาศ

     - ๗๒ -

ชลสองาน : การลาไปตสางประเทศ(เฉพาะการลากสจ หรลอ
ลาพวกผสอน) ของขนาราชการชสวยราชการ กอ.รมน.ชว นน
ตสสากวสาระดวบนายพล

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. 
(ฝส ายสววสดสการ)

รหวสเอกสาร : สบค-สก-
สววสดสการ-๒๐/๒๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมาย
เหตบุ

๔. หนสวยตนนสวงกวดของขนาราชการทมสมาชสวย
ปฏสบวตสราชการ.ดสาเนสนการตรวจสอบนสา
เรมยนผผนมมอ สานาจลงนามอนบุมวตส และแจนงใหนผผน
เกมสยวขนองทราบ

๗ ววน หนสวยตนนสวงกวด
ของขนาราชการ
ทมสมาชสวยปฏสบวตส
ราชการ.

หนสวยตนนสวงกวดของ
ขนาราชการทมสมาชสวย

ปฏสบวตสราชการ.ดสาเนสน
การในสสวนทมสเกมสยวขนอง



เอกสารอนางอฏง :  ๑. ขนอบวงควบกระทรวงกลาโหมวสาดนวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 
                     ๒. พระราชบวญญวตสการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ.๒๕๕๑
                     ๓. อนบุมวตส ผอ.รมน.เมลสอ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทนายหนว งสลอ สง.ผอ.รมน. ทมส นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มม.ค.๕๕เรลสอง ขอ
อนบุมวตสหลวกการกสาหนดแนวทางการลาและ
                         ไปราชการตสางประเทศฯ กอ.รมน.



- ๗๓ –

   ๒.๒ ฝส ายววนทวมคผณ
         ๒.๒.๑ ภารกสจ มมหนนาทมสวางแผน ประสาน ควบคบุม และดสาเนสนการเกมสยวกวบ
การรว บรองสสทธส รว บรองการปฏสบวตสราชการ มมหววหนนาฝส าย เปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสด
ชอบ
         ๒.๒.๒ กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ
ลสาดว
บ

กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ผผนรว บผสดชอบ

๑. การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ (ตามสาย
งาน)

พ.อ.อาทสตยหเทพ  เจรสญชวย
พ.อ.หญสง กรรณยาภรณห 
สบุขแยนมศรม

  ร.อ.ณฐกร  ปรมชาญานพา
นสช
ร.ต.จสาเรสญ  ทสาโย

๒. การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ (เรสงดสวน) พ.อ.อาทสตยหเทพ  เจรสญชวย
พ.อ.หญสง ภควดม  นภา
พงษหรว ชนม
พ.อ.หญสง ถสรดา  ปว กธงชวย

  ร.อ.ณฐกร  ปรมชาญานพา
นสช

๓. งานบวนทขกขนอมผลเวลาราชการทวมคผณ ร.ท.เสรสมพร ยสสงถาวร
จ.ส.อ.หญสง อบุบลวรรณา  
เนมยมศสรส
ส.อ.หญสง กวสนทรา  เพชร
ประดวบ

๔. งานสลบคนนการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ ร.อ.ณฐกร  ปรมชาญานพา
นสช

๕. การรว บรองแบบประววตส องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกใหนกวบผผนยลสนคสารนองขอมมบวตรประจสา
ตววทหารผสานศขกนอกประจสาการ

ตรวจคสาสว สงกอ.รมน.
พ.อ.หญสง ภควดม  นภา
พงษหรว ชนม
กรอกแบบสอบประววตส
ร.อ.ณฐกร  ปรมชาญานพา
นสช
รว บรองแบบสอบประววตส
พ.อ.อาทสตยหเทพ  เจรสญชวย



๖. รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว งพลของ 
กอ.รมน.ทมสเสนอขอรว บการชสวยเหลลอจาก
องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก    

ตรวจคสาสว สงฯ คบุณสมบวตส
ร.อ.ณฐกร  ปรมชาญานพา
นสช
รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมส
พ.อ.อาทสตยหเทพ  เจรสญชวย

      ๒.๒.๓ มาตรฐานงานของฝส ายววนทวมคผณ



                                                                                                          - ๗๔ –

ชมคองาน:  การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
(ตามสายงาน)

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๑/๐๖

หลบกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการออกหลวกฐานการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณเปนนไปดนวยความเรมยบรนอย ถผกตนองตามหลวก
เกณฑหทมสก สาหนด
วบตถบุประสงคฑ : เพลสอใหนขนาราชการทมสปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.ไดนรว บสสทธสการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณตามทมสกสาหนดไวน
ล สาดวบ

ทมส
ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสน
การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

ผผนรว บผสดชอบ หมายเห
ตบุ

๑. จนท.บวนทขกเลขรว บเอกสาร ฯ จาก
หนสวย

๕ นาทม จนท.ธบุรการ
สก.สบค.กอ.รมน

.

สสงมา
ตาม

สายงาน

๒. จนท.แผนกทวมคผณ บวนทขกเลขรว บ ๑๐ นาทม พ.อ.หญสง ภควดม   
 นภาพงษหรว ชนม

จนท.บวนทขกเลขรว บ
เอกสาร

จนท.แผนกทวมคผณ
บวนทขกเลขรว บ



แยกเอกสาร
                              ไมสใชส

ใชส

๓. จนท.แผนกววนทวมคผณ ตรวจสอบ
ความถผกตนอง และครบถนวนของ
เอกสารหลวกฐานตามลสาดวบ และ
ควดแยกเอกสารฉบวบสสาเนาสสง
หนสวย เพลสอนสาไปประทวบตรา

๔ ชม.
(๑๐๐
คน)

พ.อ.หญสง กรรณ
ยาภรณห
                 สบุข
แยนมศรม
พ.อ.หญสง ภควดม  

             นภา
พงษหรว ชนม
พ.อ.หญสง ถสรดา   

                   
ปว กธงชวย

                                                                                                          - ๗๕ –

ชมคองาน:  การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
(ตามสายงาน)

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๑/๐๖

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห
ตบุ

จนท.ตรวจสอบความ
ถผกตนองและครบถนวน

ของหลวกฐาน



งาน
๔. จนท.แกนไขแบบทวมคผณฉบวบทมส

พสมพหไมสถผกตนอง
๓๐
นาทม

ร.อ.ณฐกร
    ปรมชาญานพานสช 
ร.น.

๕. จนท.ประทวบตรา ในแบบฟอรหมฯ 
ทมสสสงมา

๑ชม. สก.สบค.กอ.รมน.
ร.อ.ณฐกร
    ปรมชาญานพานสช 
ร.น.
ร.ต.จสาเรสญ  ทสาโย

๖. จนท.พสมพหใบปะหนนาเพลสอนสาเรมยน 
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)

๑๐ นาทม ร.อ.ณฐกร
    ปรมชาญานพานสช 
ร.น.

๗. นสาเรมยน ผผนมมอ สานาจลงนาม ตามขนอ
ตกลงกวบกระทรวงการคลวง 
(พ.อ.อาทสตยหเทพ เจรสญชวย,
พ.อ.ชบุมพล ทองพวง)

๑ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
ผผนมมอ สานาจลงนาม
พ.อ.อาทสตยหเทพ 
เจรสญชวย
พ.อ.ชบุมพล ทองพวง

                                                                                                       

ประทวบตราในเอกสาร
รว บรอง ฯ

พสมพหใบปะหนนานสาเรมยน

แกนไขฉบวบทมสพสมพหไมสถผก
ตนอง

นสาเรมยน ผผนมม
อ สานาจ ลง

นาม



- ๗๖ –

ชมคองาน:  การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
(ตามสายงาน)

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๑/๐๖

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห
ตบุ

๘. จนท.พสมพหใบปะหนนาเพลสอนสาเรมยน 
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)

๑๐ นาทม พ.อ.หญสง กรรณยาภ
รณห
                      
สบุขแยนมศรม
พ.อ.หญสง ภควดม   
                   นภา
พงษหรว ชนม
พ.อ.หญสง ถสรดา
                   
ปว กธงชวย

พสมพหใบปะหนนาสสง
หนสวย



๙. จนท.ธบุรการ นสาสสงเอกสาร ฯ กลวบ
ไปยวงหนสวย

๓ นาทม จนท.ธบุรการ

เอกสารอนางอสง : คสาสว สง กอ.รมน. ทลส ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรลสอง การดสาเนสนการรว บรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนนว บเวลาทวมคผณ
สสาหรว บกสาลว งพลสวงกวด กอ.รมน. และ
                    ผผนปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.

                                                                                                          - ๗๗ –

ชมคองาน:  การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
(เรสงดสวน)

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๒/๐๖

หลบกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการออกหลวกฐานการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณเปนนไปดนวยความเรมยบรนอย ถผกตนองตามหลวก
เกณฑหทมสก สาหนด
วบตถบุประสงคฑ : เพลสอใหนขนาราชการทมสปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.ไดนรว บสสทธสการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณตามทมสกสาหนดไวน
ล สาดวบ

ทมส
ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสน
การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ

ผผนรว บผสดชอบ หมายเ
หตบุ

จนท.ธบุรการ สสง
หนสวย



งาน
๑.

ตสดตสอ
ไมสใชสจนท.ฯ

ผผนมมสสทธส, ทายาท เขมยนคสารนองทมส
แผนกววนทวมคผณ (กรณมเรสงดสวน 
ดสาเนสนการใหนเฉพาะเสมยชมวสต)

๑๐ นาทม สก.สบค.กอ.รมน
.
พ.อ.หญสง ภควดม  

             นภา
พงษหรว ชนม

ยลสน ฯ
ดนวย

ตววเอง

๒.

                                ใชส

จนท.แผนกทวมคผณ บวนทขกเลขรว บ ๒๐
นาทม

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ภควดม   
             นภา
พงษหรว ชนม

๓. จนท.พสมพหเอกสารรว บรอง ฯ ตาม
แบบฟอรหม

๓๐
นาทม

สก.สบค.กอ.รมน
.
ร.อ.ณฐกร
    ปรมชาญานพา
นสช ร.น.

                                                                                                          - ๗๘–

ผผนมมสสทธส, ทายาท ยลสน
คสารนอง

จนท.ตรวจสอบความถผก
ตนองและ

ครบถนวนของหลวกฐาน

จวดพสมพหเอกสารรว บรอง
ฯ



ชมคองาน:  การรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณ
(เรสงดสวน)

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๒/๐๖

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห
ตบุ

๔. นสาเรมยน ผผนมมอ สานาจลงนาม ตามขนอ
ตกลงกวบกระทรวงการคลวง
(พ.อ.อาทสตยหเทพ เจรสญชวย,
พ.อ.ชบุมพล ทองพวง)

๑๐ นาทม สก.สบค.กอ.รมน.
ผผนมมอ สานาจลงนาม
พ.อ.อาทสตยหเทพ 
เจรสญชวย
พ.อ.ชบุมพล ทองพวง

๕. ผผนมาตสดตสอลงนามท รว บหนว งสลอ
รว บรอง ฯ จาก จนท.

๑๐นาทม สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ภควดม   
             นภาพงษห
รว ชนม

เอกสารอนางอสง : คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรลสอง การดสาเนสนการรว บรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนนว บเวลาทวมคผณ
สสาหรว บกสาลว งพลสวงกวด กอ.รมน. และผผนปฏสบวตสงาน

นสาเรมยน ผผนมม
อ สานาจ ลง

นาม

สสงเอกสารใหนผผนมมสสทธส 
ฯ



                     ในสายงาน กอ.รมน.

                                                                                                          - ๗๙ –

ชมคองาน:  งานบวนทขกขนอมผลเวลาราชการเปนน
ทวมคผณ 

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๓/๐๖

หลบกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการบวนทขกขนอมผลการออกหนว งสลอรว บรองเวลาราชการทวมคผณเปนนไปดนวยความเรทยบรนอย

วบตถบุประสงคฑ : เพลสอใหนขนาราชการทมสปฏสบวตสงานในสายงาน กอ.รมน.ไดนรว บสสทธสการรว บรองเวลาราชการเปนนทวมคผณตามทมสกสาหนดไวน
ล สาดวบ

ทมส
ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสน
การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

ผผนรว บผสดชอบ หมายเ
หตบุ

๑. จนท.รว บเอกสาร และบวนทขกเรมยง
ลสาดวบลงในแบบ ๕๓๐๔ ก ทบุกฉบวบ

๑ ชม. สก.สบค.กอ.รมน
.
ร.ท.เสรสมพร  ยสสง
ถาวร

จนท.รว บเอกสาร 
เรมยงลสาดวบ

จนท.เกนบบวนทขกหรลอควด
ลอก



๒. จนท.เกนบบวนทขกหรลอควดลอกลงใน
ฐานขนอมผลของเครลสองจวกรคสานวณ
ไวนเปนนหลวกฐานในการตรวจสอบ

๓๐
นาทม

สก.สบค.กอ.รมน.
ร.ท.เสรสมพร  ยสสง
ถาวร

๓. นสาส สาเนาขนอมผลทมสไดนลงในฐานขนอมผล
โปรแกรมการคนนหาหนว งสลอรว บรอง
เวลาราชการทวมคผณ

๓๐
นาทม

สก.สบค.กอ.รมน
.
ร.ท.เสรสมพร  ยสสง
ถาวร

เอกสารอนางถขง : คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔ เรลสอง การดสาเนสนการรว บรองหลวกฐานการมมสสทธสไดนนว บเวลาทวมคผณ
สสาหรว บกสาลว งพลสวงกวด กอ.รมน.และผผนปฏสบวตสงาน 
                    ในสายงาน กอ.รมน.

                                                                                                          - ๘๐ –
ชมคองาน:  การรว บรองแบบประววตส องคหการ
สงเคราะหหทหารผสานศขกใหนกวบผผนยลสนคสารนองขอมม
บวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสาการ

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๔/๐๖

หลบกการและเหตบุผล  : การสอบประววตสของทหารผสานศขกนอกประจสาการเพลสอประกอบการพสจารณาออกบวตร ใหนใชนแบบสอบประววตส
ตามแบบ (บ.๕) ยกเวนนผผนขอทสาบวตรชว นนทมส ๑ และบวตรชว นนทมส ๒ใหนใชนส สาเนาราชกสจจานบุ เบกษาเปนนหลวกฐานโดยไมสตนองสอบประววตส

วบตถบุประสงคฑ : ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและตสดตามงาน
                   ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส

นสาส สาเนาขนอมผลทมสไดน
ลงในฐานขนอมผล

โปรแกรม



ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนส
นการ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห
ตบุ

๑. องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขกและเขต สสง
เรลสองขอตรวจสอบประววตสใหน สบค.กอ.รมน.
ตรวจสอบวสา ทหารนอกประจสาการยลสนเรลสอง
ขอมมบวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสา
การเปนนผผนเคยปฏสบวตสการปน องกวนหรลอปราบ
ปรามการกระทสาอวนเปนนภวยตสอความมว สนคง
หรลอความปลอดภวยแหสงราชอาณาจวกร
ภายในหรลอไมส

๕ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบ
ถนวน

องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกและ
เขตสสงเรลสองขอ
ตรวจสอบประววตส

๒. สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจ
สอบ คสาสว สง ฯ ทหารนอกประจสาการยลสนเรลสอง
ขอมมบวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสา
การมมคสาสว สงใหนปฏสบวตสหนนาทมสและพนนฯ 

๒ ววน สก.สบค.กอ.รมน
.
ร.อ.ณฐกร    
         ปรมชาญา
นพานสช

                                                                                                       - ๘๑ –

องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกและเขต
สสงเรลสองขอตรวจสอบ

ประววตส

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสาร          รสางหนว งสลอ



ชมคองาน:  การรว บรองแบบประววตส องคหการ
สงเคราะหหทหารผสานศขกใหนกวบผผนยลสนคสารนองขอมม
บวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสาการ

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๔/๐๖

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพ
งาน

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห
ตบุ

๓. ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. (รอง 
ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.) ลงนาม
รว บรองแบบสอบประววตสตามแบบ
(บ.๕) พรนอมสสงเรลสองคลน 
องคหการทหารผสานศขก

๒ ววน ตรวจคสาสว สง กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ภควดม นภา
พงษหรว ชนม
กรอกแบบสอบประววตส
ร.อ.ณฐกร ปรมชาญา
นพานสช
รว บรองแบบสอบประววตส
พ.อ.อาทสตยหเทพ เจรสญ
ชวย

๔. องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก 
รว บแบบสอบประววตสตามแบบ (บ.
๕) ตรวจสอบความถผกตนอง และ
ออกบวตรประจสาตววทหารผสานศขก

๕ ววน องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกองคหการสงเคราะหห

ทหารผสานศขกออก
บวตรประจสาตวว
ทหารผสานศขกนอก
ราชการ

ผอ.สก.สบค.กอ.

รมน.ลงนาม
รว บรองประววตส



นอกราชการ

เอกสารอนางถขง : ๑. ระเบมยบองคหการทหารผสานศขกวสาดนวยบวตรประจสาตววทหารผสานศขกนอกประจสาการ ครอบครว วทหารผสานศขกและ
ทหารนอกประจสาการ พ.ศ.๒๕๔๔
                    ๒. พระราชบวญญวตสการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ. ๒๕๕๑

                                                                                                       - ๘๒ –

ชมคองาน : รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว งพล
ของ กอ.รมน. ทมสเสนอขอรว บการชสวยเหลลอจาก
องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๕/๐๖

หลบกการและเหตบุผล : ในการใหนการสงเคราะหหแกสกสาลว งพลทมสกสาลว งปฏสบวตสหนนาทมสปน องกวน หรลอปราบปรามการกระทสาอวนเปนนภวยตสอ
ความมว สนคงฯ ส สานว กสงเคราะหหเขตตสาง ๆ องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขกไดนกสาหนดคบุณสมบวตสของผผนมมสสทธสไดนรว บการสงเคราะหหจาก
องคหการฯ เชสน คสาเลสาเรมยนบบุตร, คสาคลอดบบุตร, คสารว กษาพยาบาล และคสาฌาปนกสจศพ เปนนตนน ซขสงระเบมยบปฏสบวตสขององคหการ ฯ จะ
ตนองขอความรสวมมลอจาก กอ.รมน. ในการตรวจสอบคบุณสมบวตสและรว บรองการปฏสบวตสหนนาทมส

วบตถบุประสงคฑ : ๑. เพลสอเปนนแนวทางในการทสางานและตสดตามงาน
                   ๒. ใชนเปนนแนวทางในการเรมยนรผนงานในฝส ายใหนกวบผผนมาปฏสบวตสงานใหมส                   

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนส

มาตรฐา
น

ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเหองคหการสงเคราะหห

ทหารผสานศขกและเขต 
ขอความรสวมมลอตรวจ 
สอบ รว บรองการปฏสบวตส
หนนาทมสใหนกวบกสาลว งพล 
ของ กอ.รมน.



นการ คบุณภา
พงาน

ตบุ

๑. องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขกและเขต ทสา
หนว งสลอขอความรสวมมลอตรวจสอบคบุณสมบวตส
และรว บรองการปฏสบนตสหนนาทมสกวบกสาลว งพลของ 
กอ.รมน. เพลสอใชนประกอบหลวกฐานการขอรว บ
การสงเคราะหหจากองคหการ ฯ เชสน คสาเลสา
เรมยนบบุตร,คสาคลอดบบุตร, คสารว กษาพยาบาล 
และคสาฌาปนกสจศพ เปนนตนน

๒ ววน เอกสาร
ถผกตนอง
ครบ
ถนวน

องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกและ
เขตสสงเรลสองขอ
ตรวจสอบประววตส

                                                                                                        - ๘๓ –
ชมคองาน : รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว งพล
ของ กอ.รมน. ทมสเสนอขอรว บการชสวยเหลลอจาก
องคหการสงเคราะหหทหารผสานศขก

สควนราชการ: สสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
(ฝส ายววนทวมคผณ)

รหบ สเอกสาร :   สบค-สก-
ทวมคผณ-๐๕/๐๖

ลสาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนส
นการ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

ผผนรว บผสดชอบ หม
าย
เห
ตบุ

องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกและเขต 
ขอความรสวมมลอตรวจ 
สอบ รว บรองการปฏสบวตส
หนนาทมสใหนกวบกสาลว งพล 
ของ กอ.รมน.



๒. ตรวจสอบ ความถผกตนองครบถนวนของ
เอกสารรสางหนว งสลอ ตรวจสอบคบุณสมบวตส
และรว บรองการปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว ง
พลของ กอ.รมน. เพลสอใชนประกอบหลวก
ฐานการรว บการสงเคราะหหนสาเรมยน ผอ
สบค.กอ.รมน.(ผสาน รอง 
ผอ.สบค.กอ.รมน.)

๒ ววน ตรวจคสาสว สง กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ภควดม นภา
พงษหรว ชนม
ร.อ.ณฐกร ปรมชาญา
นพานสช
รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมส
พ.อ.อาทสตยหเทพ เจรสญ
ชวย

๓. ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง 
ผอ.สบค.กอ.รมน.ปฏสบวตสราชการแทน) ลง
นามเสนอสสานว กสงเคราะหหทหารผสานศขก
เขตตสาง ๆ ทมสท สาหนว งสลอขอความรสวมมลอ

๒ ววน รว บรองการปฏสบวตสหนนาทมส
พ.อ.อาทสตยหเทพ เจรสญ
ชวย

๔. องคหการสงเคราะหหทหารผสาน และเขตรว บ
หนว งสลอตรวจสอบคบุณสมบวตสและรว บรอง
การปฏสบวตสหนนาทมสใหนกวบกสาลว งพลของ 
กอ.รมน.เพลสอใชนประกอบหลวกฐานฯ

๒ ววน องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขก

เอกสารอนางถขง :  ระเบมยบองคหการทหารผสานศขกวสาดนวยการสงเคราะหห พ.ศ.๒๕๓๒

ผอ.สก.สบค.ก
อ.รมน.ลงนาม

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสาร          คบุณสมบวตส

และรว บรองการปฏสบวตสหนนาทมส
รสางหนว งสลอ

องคหการสงเคราะหห
ทหารผสานศขกดสาเนสน

การในสสวนทมสเกมสยวขนอง



                                                               - ๘๔ -
๔.๓ ฝส ายบสาเหนนจ
    ๔.๓.๑ ภารกสจ มมหนนาทมสวางแผน อสานวยการ ประสานงาน กสากวบการ ควบคบุม 
และดสาเนสนการเกมสยวกวบการจวดทสาบสาเหนนจประจสาปม  เบมนยหววด บสานาญ มมรองผผนอ สานวย
การสสวนงานสสทธสหและสววสดสการ เปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ
     ๔.๓.๒ กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ
ลสาดว
บ

กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ผผนรว บผสดชอบ

๑. การพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม กสากวบดผแล พ.อ.อาทสตยหเทพ  
เจรสญชวย
             พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ 
กลบุสม ๑ น.ท.หญสง ศรมสมร สบุธมร
ธรรม ร.น.
กลบุสม ๒ – ๔ พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
กลบุสม ๕ พ.ต.ท.หญสง ณญาตา  
อบุบลววฒนห
          จ.ส.อ.วสรยบุทธ  โพธสห
เรลองรอง
บสาเหนนจขนาราชการพลเรลอน 
ประจสา กอ.รมน.
           น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล   
บสาเหนนจขนาราชการพลเรลอน ชสวย
ราชการ
          น.ท.หญสง ศรมสมร สบุธมร
ธรรม ร.น.   

๒. ขอเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม  ของลผกจนาง
ชว สวคราวกอ.รมน.

กสากวบดผแล พ.อ.อาทสตยหเทพ  
เจรสญชวย
             พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ
             พ.ต.ท.หญสง ณญาตา
อบุบลววฒนห

๓. ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ 
ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส) ของ 
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

กสากวบดผแล พ.อ.อาทสตยหเทพ  
เจรสญชวย
             พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง



จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ
             จ.ส.อ.วสรยบุทธ  โพธสห
เรลองรอง

๔. ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณณ๊พสเศษแกส
เจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสด

กสากวบดผแล พ.อ.อาทสตยหเทพ  
เจรสญชวย
             พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ
             จ.ส.อ.วสรยบุทธ  โพธสห
เรลองรอง

๕. จสายบสาเหนนจบสานาญปกตส (ขนาราชการพลเรลอน
ประจสา  กอ.รมน.)

นางสบุจสตรา  จามาศ

๖. การขอถลอจสายบสาเหนนจตกทอด  นางสบุจสตรา  จามาศ
๗. การขอถลอจสายบสาเหนนจดสารงชมพ  นางสบุจสตรา  จามาศ
๘. กรณมขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลา

ออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก 
กบข.

 นางสบุจสตรา  จามาศ

๙. เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน.และชสวยราชการ

 น.ส.ประไพรว ตนห  วจนศสรสกบุล

๑๐. จวดทสาบวตรประจสาตววขนาราชการบสานาญ  น.ส.ประไพรว ตนห  วจนศสรสกบุล
        ๔.๓.๓ มาตรฐานงานของฝส ายบสาเหนนจ 



                                   - ๘๕ –

ชลสองาน : การพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
บสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๑/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ใหนแกสกสาลว งพลประจสาหนสวย และกสาลว งพลชสวยราชการ กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ใหนแกสกสาลว งพลประจสาหนสวย และกสาลว งพลชสวยราชการ กอ.รมน. เปนนไปอยสางมม
ประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                : ๒. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ใหนแกสกสาลว งพลประจสาหนสวย และกสาลว งพลชสวยราชการ กอ.รมน. เปนนไปอยสาง
มมระบบ                   

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. นขต.กอ.รมน.ดสาเนสนการพสจารณา
บสาเหนนจ ใหนแกสกสาลว งพลประจสาหนสวย
และกสาลว งพลชสวยราชการ กอ.รมน. 
แลนวสสงผลใหน สก.สบค.กอ.รมน.

ครขสงปม แรก
ธ.ค., ครขสงปม
หลวง มส.ย.

นขต.กอ.รมน. 

๒. สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขนอมผล, 
ตรวจสอบความถผกตนอง และจวด
ประชบุม

ครขสงปม แรก
ก.พ., ครขสงปม
หลวง ส.ค.

ขนอมผลถผก
ตนองตามทมส
นขต.กอ.
รมน. 

สก.สบค.กอ.รมน.กสากวบ
ดผแล   พ.อ.อาทสตยห 
เจรสญชวย            
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง

ออกหนว งสลอและ
สสงขนอมผลใหน 
นขต.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.
รวบรวมขนอมผลและประชบุม
คณก.พสจารณาบสาเหนนจ
ประจสาปม ของ กอ.รมน.



เสนอมา จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ 
กลบุสม ๑ พ.อ.ชบุมพล  ทอง
พวงกลบุสม ๒ – ๔ 
น.ท.หญสง ศรมสมร สบุธมร
ธรรม ร.น.
กลบุสม ๕ พ.ต.ท.หญสง 
ณญาตา  อบุบลววฒนห, 
จ.ส.อ.วสรยบุทธ ฯบสาเหนนจ
ขนาราชการพลเรลอน        
น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

                            
    
                                    - ๘๖ –

ชลสองาน : การพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
บสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๑/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๓. คณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจ
อนบุมวตส (เลขาธสการ 

ครขสงปม แรก 
มม.ค., ครขสง

- การ
เลลสอนชว นน

สก.สบค.กอ.รมน.
- แจนงผลการเลลสอนเงสน

คณะ
กรรมการ
พสจารณา
บสาเหนนจ
อนบุมวตส



กอ.รมน.ประธาน) อนบุมวตส
 - ออกคสาสว สง กอ.รมน.เรลสอง เลลสอน
เงสนเดลอนของขนาราชการ  พลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.
 - แจนงผลการเลลสอนเงสนเดลอนใหน
หนสวยงานตนนสวงกวดของกสาลว งพล
ชสวยราชการ เพลสอนสาไปออกคสาสว สง
เลลสอนเงสนเดลอน

ปมหลวง ก.ย. เงสนเดลอน
ถผกตนอง

เดลอนใหนหนสวยงานตนน
สวงกวดของกสาลว งพลชสวย
ราชการ (พ.อ.ชบุมพล ทอง
พวง)
- ออกคสาสว สง 
กอ.รมน.เรลสองเลลสอนเงสน
เดลอนของขนาราชการ
พลเรลอนประจสา กอ.รมน. 
(น.ส.ประไพรว ตนห วจนศสรส
กบุล)

๔. ทสาส สาเนาคสาสว สง ฯ แจกจสาย 
นขต.กอ.รมน.ตสอไป

ครขสงปม แรก
เม.ย, ครขสง
ปมหลวง ต.ค.

สก.สบค.กอ.รมน.

เอกสารอนางอฏง : ๑. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรลสอง แนวทางการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ของ กอ.รมน.
                     ๒. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรลสอง แตสงตว นงคณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม
ขนาราชการและลผกจนางชว สวคราวของ กอ.รมน.
                     ๓.  กฎ ก.พ.วสาดนวยการเลลสอนเงสนเดลอน พ.ศ.๒๕๕๒

                                    - ๘๗ –

คณะ
กรรมการ
พสจารณา
บสาเหนนจ
อนบุมวตส

ส สาเนาแจกจสาย    
     

นขต.กอ.รมน.



ชลสองาน : ขอเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม ของลผกจนาง
ชว สวคราว กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
บสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๒/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม  ของลผกจนางชว สวคราว กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการพสจารณาเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม  ของลผกจนางชว สวคราว กอ.รมน.เปนนไปอยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผก
ตนอง
                  ๒. เพลสอใหนการพสจารณาเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม  ของลผกจนางชว สวคราว กอ.รมน.เปนนไปอยสางมมระบบ                   

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสนการ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. นขต.กอ.รมน.ดสาเนสนการพสจารณาขอ
เลลสอนชว นนคสาจนางของลผกจนางชว สวคราว 
กอ.รมน. แลนวสสงผลใหน 
สก.สบค.กอ.รมน.

ครขสงปม แรก
ธ.ค., ครขสงปม
หลวง มส.ย.

นขต.กอ.รมน. 

๒. สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขนอมผล, 
ตรวจสอบความถผกตนอง และจวดประชบุม

ครขสงปม แรก
ก.พ., ครขสง
ปม หลวง ส.ค.

ขนอมผลถผก
ตนองตามทมส
นขต.กอ.
รมน. 
เสนอมา

สก.สบค.กอ.รมน.กสากว
บดผแล พ.อ.อาทสตยห 
เจรสญชวย         
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ 
พ.ต.ท.หญสง ณญาตา 
อบุบลววฒนห, จ.ส.อ.วสร

ออกหนว งสลอและ
สสงขนอมผลใหน 
นขต.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.
รวบรวมขนอมผลและประชบุม
คณก.พสจารณาบสาเหนนจ
ประจสาปม ของ กอ.รมน.



ยบุทธ โพธสหเรลองรอง

                                  - ๘๘ –

ชลสองาน : ขอเลลสอนชว นนคสาจนางประจสาปม ของลผกจนาง
ชว สวคราว กอ.รมน.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
บสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๒/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๓. คณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจ
อนบุมวตส (เลขาธสการ 
กอ.รมน.ประธาน) อนบุมวตส
 - ออกคสาสว สง กอ.รมน.เรลสอง เลลสอน
ชว นนคสาจนางประจสา ของลผกจนาง
ชว สวคราว กอ.รมน.

ครขสงปม แรก 
มม.ค., ครขสง
ปมหลวง ก.ย.

- การ
เลลสอนชว นน
คสาจนางถผก
ตนอง

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญสง ณญาตา 
อบุบลววฒนห

๔. ทสาส สาเนาคสาสว สง ฯ แจกจสาย ครขสงปม แรก สก.สบค.กอ.รมน.

คณะ
กรรมการ
พสจารณา
บสาเหนนจ
อนบุมวตส

ส สาเนาแจกจสาย    
     

นขต.กอ.รมน.



นขต.กอ.รมน.ตสอไป เม.ย, ครขสง
ปมหลวง ต.ค.

พ.ต.ท.หญสง ณญาตา 
อบุบลววฒนห

เอกสารอนางอฏง :  ๑. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๒๓ก.พ.๕๔ เรลสอง หลวกเกณฑหและวสธมการเลลสอนขว นนคสาจนางชว สวคราวประจสาปม
                      ๒. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรลสอง แนวทางการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม ของ กอ.รมน.
                      ๓. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรลสอง แตสงตว นงคณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจประจสาปม
ขนาราชการและลผกจนางชว สวคราวของ กอ.รมน.

- ๘๙ –

ชลสองาน : พสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ
๒ ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
บสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๓/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส) ใหนกวบกสาลว งพลทมสปฏสบวตสงานในพลนนทมส
จว งววดชายแดนภาคใตน ภายใตนการกสากวบดผแลของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนนไป
อยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                  ๒. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนน
ไปอยสางมมระบบ                   
ลสาดวบ ผวงขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา มาตรฐา หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา



ทมส ดสาเนสนการ
น

คบุณภาพ
งาน

ยเห
ตบุ

๑. กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดสาเนสนการพส
จาณาบสาเหนนจ ใหนกวบกสาลว งพลทมสปฏสบวตส
งานในพลนนทมสจว งหววดชายแดนภาคใตน 
ภายใตนการกสากวบดผแลของ 
กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยมมหลวกเกณฑห
ไมสเกสนรนอยละ ๑๕ ของกสาลว งพลในพลนนทมส
จ สานวน ๑ ครว นง/ปม  แลนวสสงผลใหน 
สก.สบค.  กอ.รมน.

หนวงเดลอน 
มส.ย.

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.. 

๒. สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขนอมผล, 
ตรวจสอบความถผกตนอง และสรบุปขนอมผล 
เพลสอขออนบุมวตส (อยผ สในอสานาจ   
ผอ.รมน. มอบใหน เลขาธสการ กอ.รมน.
ตามคสาสว สง   กอ.รมน.ทมส ๒๕๓/๒๕๕๒ 
ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒)

หนวงเดลอน
มส.ย.

ขนอมผลถผก
ตนองตามทมส
กอ.รมน.
ภาค ๔ 
สน. 
เสนอมา

สก.สบค.กอ.รมน.กสากว
บดผแล พ.อ.อาทสตยห 
เจรสญชวย            
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ 
จ.ส.อ.วสรยบุทธ โพธสห
เรลองรอง

                                    - ๙๐ –

ชลสองาน : พสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษ ๒ 
ขว นน (นอกเหนลอโควตาปกตส)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๓/๑๐

กอ.รมน.ภาค ๔ 
สน.สสงขนอมผล
บสาเหนนจใหน 
สบค.ฯ

สก.สบค.กอ.รมน.
รวบรวมขนอมผลและสรบุปขอ

อนบุมวตส ผอ.รมน.



ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๓. ผอ.รมน. (เลขาธสการ กอ.รมน.) 
อนบุมวตส
 - แจนงผลการพสจารณาเลลสอนเงสน
เดลอนใหนหนสวยงานตนนสวงกวด เพลสอนสา
ไปออกคสาสว สงเลลสอนเงสนเดลอน ตว นงแตส 
เม.ย.เปนนตนนไป

หนวงเดลอน 
ก.ค.

- การ
เลลสอนชว นน
เงสนเดลอน
ถผกตนอง

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จ.ส.อ.วสรยบุทธ โพธสหเรลอง
รอง

๔. หนสวยงานตนนสวงกวด ออกคสาสว สง
เลลสอนเงสนเดลอน ตว นงแตส เม.ย. 
เปนนตนนไป

หนวงเดลอน
ก.ค.

- การ
เลลสอนชว นน
เงสนเดลอน
ถผกตนอง

หนสวยงานตนนสวงกวด

เอกสารอนางอฏง : ๑. หนว งสลอ ส สานว กเลขาธสการคณะรว ฐมนตรม ทมส นร ๐๕๐๖/๖๙๙๐ ลง ๒๘ เม.ย.๕๒
                     ๒. คสาสว สง กอ.รมน.ทมส ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ส.ค.๕๒

- ๙๑ –

ผอ.รมน.

(เลขาธสการ 
กอ.รมน.) 

อนบุมวตส

หนสวยตนนสวงกวด
ออกคสาสว สง ฯ 



ชลสองาน : ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนา
หนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสด

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๔/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสด

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสดเปนนไปอยสางมม
ประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                  ๒. เพลสอใหนการพสจารณาบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสดเปนนไปอยสางมมระบบ 

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสนการ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. สสานว กงาน ปปส. แจนงหนว งสลอ แบสงสรร
โควตาใหน      กอ.รมน.

ก.พ. สสานว กงาน ปปส.

๒. สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขนอมผล, 
ตรวจสอบความถผกตนอง นสาเขนาประชบุม
พรนอมการประชบุมพสจารณาบสาเหนนจ
ประจสาปม ของ กอ.รมน. ครขสงปม แรก เพลสอ
พสจารณาจวดสรรโควตาใหนกวบ 
นขต.กอ.รมน.

มม.ค. สก.สบค.กอ.รมน.กสากว
บดผแล พ.อ.อาทสตยห 
เจรสญชวย            
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จวดทสาเอกสารบสาเหนนจ  
จ.ส.อ.วสรยบุทธ โพธสห
เรลองรอง

สสานว กงาน ปปส.   
   แจนงแบสงโควตา

สก.สบค.กอ.รมน.
รวบรวมขนอมผลใหนทมสประชบุม
คณก.พสจารณาบสาเหนนจ

ประจสาปม ของ กอ.รมน. ครขสง



                                    
                                     - ๙๒ –

ชลสองาน : ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนา
หนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสด

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๔/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๓. - คณะกรรมการพสจารณาบสาเหนนจ
อนบุมวตส (เลขาธสการ 
กอ.รมน.ประธาน) จวดสรรโควตา
ใหนกวบ นขต.กอ.รมน.
- แจนง นขต.กอ.รมน.ใหนสสงรายชลสอ
กสาลว งพลของหนสวยทมสไดนรว บการ
พสจารณาใหน สบค.กอ.รมน.ตาม
โควตาทมสไดนรว บการแบสงสรร

มม.ค. –มส.ย. สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.ชบุมพล  ทองพวง
จ.ส.อ.วสรยบุทธ โพธสหเรลอง
รอง

นขต.กอ.รมน. ใหนสสงราย
ชลสอ    กสาลว งพล ภายใน 
มส.ย.

๔. สบค.กอ.รมน. รวบรวมขนอมผล
กสาลว งพลทมสไดนรว บการพสจารณาสสงใหน 
ส สานว กงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบความ

        ก.ค. สก.สบค.กอ.รมน.
สสานว กงาน ป.ป.ส.

คณะ
กรรมการ
พสจารณา
บสาเหนนจ
จวดสรร
โควตาสก.สบค.กอ.รมน.

รวบรวมขนอมผลกสาลว งพลทมสไดน
รว บการพสจารณาสสงใหน

ส สานว กงาน ป.ป.ส.



ถผกตนอง และอนบุมวตส
๕. สบค.กอ.รมน.แจนงหนสวยตนนสวงกวด 

จวดทสาคสาสว สงเลลสอนเงสนเดลอนใหนกวบผผน
ไดนรว บอนบุมวตส

ก.ค. สก.สบค.กอ.รมน.
หนสวยงานตนนสวงกวด

เอกสารอนางอฏง : มตส ค.ร.ม. อนบุมวตสกรอบการพสจารณาบสาเหนนจความชอบกรณมพสเศษใหนแกสเจนาหนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสดใน
แตสละปม   

- ๙๓ –

ชลสองาน : บสาเหนนจบสานาญปกตส (ขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๕/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาบสาเหนนจบสานาญปกตส (ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.) อวนเปนนการบสารบุงขววญกสาลว งใจ

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนทบุกคนไดนตระหนว กถขงภาระหนนาทมส ความรว บผสดชอบและเกมยรตสยศ เมลสอไดนตว นงใจประพฤตสปฏสบวตสหนนาทมสราชการ 
ประกอบคบุณงามความดมแลนวยสอมไดนรว บ
                      ผลตอบแทนในการปฏสบวตสหนนาทมส 
                  ๒. เพลสอเปนนการบสารบุงขววญกสาลว งพลใหนอยผ สในสภาพดมทมสสบุด

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสนการ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

สบค.กอ.รมน.แจน
งหนสวยตนนสวงกวด 

ออกคสาสว สง 



๑. ผผนมมสสทธสยลสนคสารนองขอรว บบสาเหนนจบสานาญ ๓ ชม. สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๒. หนสวยตรวจสอบความถผกตนองแลนวจวด
ทสาเรลสองขอถลอจสาย เสนอ กรมบวญชมกลาง

๓ ววน
ทสาการ

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๓. ไมสใชส

       ใชส

กรมบวญชมกลาง อนบุมวตสสว สงจสาย แจนง
หนสวยและผผนเกมสยวขนอง

๒ เดลอน กรมบวญชมกลาง   

- ๙๔ –

ชลสองาน : ขอบสาเหนนจความชอบเปนนกรณมพสเศษแกสเจนา
หนนาทมสผผนปฏสบวตสงานดนานยาเสพตสด

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๕/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๔. กรมบวญชมกลางสว สงจสายบสาเหนนจ ตามรอบการ กรมบวญชมกลาง  

ผผนมมสสทธสยลสนคสารนอง

ตรวจสอบความถผกตนอง

กรมบวญชมกลาง

โอนเงสนเขนาบวญชม 

กรมบวญชม
กลางอนบุมวตส

สว สงจสาย



บสานาญเขนาบวญชมเงสนฝากธนาคาร จสายของ
เดลอนถวดไป
หลวงจาก
อนบุมวตส

เอกสารอนางอฏง : ๑. พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และแกนไขเพสสมเตสม
                     ๒. พ.ร.บ.กองทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
                     ๓. ระเบมยบกระทรวงการคลวงวสาดนวยการขอรว บ และการจสายบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

- ๙๕ –

ชลสองาน : จสายบสาเหนนจตกทอด (ขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๖/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาจสายบสาเหนนจตกทอด (ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.) อวนเปนนการบสารบุงขววญกสาลว งใจ

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอเปนนการสงเคราะหหแกสทายาทของผผนตาย หรลอบบุคคลซขสงผผนตายแสดงเจตนาไวน โดยจสายเปนนเงสนกนอนครว นงเดมยว 



                  ๒.  เพลสอเปนนการบสารบุงขววญกสาลว งพลใหนอยผ สในสภาพดมทมสสบุด

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสนการ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. สก.สบค.กอ.รมน. รว บคสารนองจากทายาท
ผผนรว บบสาเหนนจตกทอดขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.

๑ ชม. สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๒. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร
ความถผกตนองแลนว เสนอ กรมบวญชมกลาง

๗ ววน
ทสาการ

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๓. ไมสใชส

       ใชส

กรมบวญชมกลาง อนบุมวตสสว สงจสาย ๒ เดลอน กรมบวญชมกลาง   

                                       - ๙๖ –

ชลสองาน : จสายบสาเหนนจตกทอด (ขนาราชการพลเรลอน สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-

สบค.กอ.รมน. 
รว บคสารนอง

ตรวจสอบความถผกตนอง

กรมบวญชม
กลางอนบุมวตส

สว สงจสาย



ประจสา กอ.รมน.) (ฝส ายบสาเหนนจ) บสาเหนนจ-๐๖/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๔. กรมบวญชมกลางสว สงจสายบสาเหนนจ
บสานาญเขนาบวญชมเงสนฝากธนาคาร

ตามรอบการ
จสายของ
เดลอนถวดไป
หลวงจาก
อนบุมวตสแตสละ
รอบจากกรม
บวญชมกลาง
หรลอภายใน  
๑ เดลอน

กรมบวญชมกลาง  

เอกสารอนางอฏง : ๑. พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และแกนไขเพสสมเตสม
                     ๒. พ.ร.บ.กอ.ทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
                     ๓. ระเบมยบกระทรวงการคลวงวสาดนวยการขอรว บ และการจสายบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

กรมบวญชมกลาง

โอนเงสนเขนาบวญชม 



     - ๙๗ –

ชลสองาน : จสายบสาเหนนจดสารงชมพ (ขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๗/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : พสจารณาจสายบสาเหนนจดสารงชมพ (ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.) อวนเปนนการบสารบุงขววญกสาลว งใจ

ววตถบุประสงคห : เพลสอใหนขนาราชการบสานาญไดนรว บเงสนมาใชนในการดสารงชมพในขณะทมสยว งมมชมวสตอยผ ส

ล สาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา

ดสาเนสนการ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. สก.สบค.กอ.รมน. รว บคสารนองจากผผนมม
สสทธสขอรว บ

๓ ชม. สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๒. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร
ความถผกตนองแลนว เสนอ กรมบวญชมกลาง

๓ ววน
ทสาการ

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๓. ไมสใชส กรมบวญชมกลาง อนบุมวตสสว สงจสาย และเสนอ
เรลสองคลน สบค.กอ.รมน.

๒ เดลอน กรมบวญชมกลาง   

สบค.กอ.รมน. 
รว บคสารนอง

ตรวจสอบความถผกตนอง

กรมบวญชม
กลางอนบุมวตส

สว สงจสาย



       ใชส

     - ๙๘ –

ชลสองาน : จสายบสาเหนนจดสารงชมพ (ขนาราชการพลเรลอน
ประจสา กอ.รมน.)

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๗/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๔. กรมบวญชมกลางสว สงจสายบสาเหนนจดสารง
ชมพเขนาบวญชมเงสนฝากธนาคาร

ตามรอบการ
จสายของ
เดลอนถวดไป
หลวงจาก
อนบุมวตสแตสละ
รอบจากกรม
บวญชมกลาง
หรลอภายใน  

กรมบวญชมกลาง  

กรมบวญชมกลาง

โอนเงสนเขนาบวญชม 



๑ เดลอน
เอกสารอนางอฏง : ๑. กฎกระทรวง การกสาหนดอวตราและวสธมการรว บบสาเหนนจดสารงชมพ พ.ศ.๒๕๔๖
                     ๒. พ.ร.บ.บสาเหนนจบสานาญขนาราชการ (ฉบวบทมส ๒๑)  พ.ศ.๒๕๔๖
                     ๓. หนว งสลอกระทรวงการคลวงทมส กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๐๘ ลง ๒๓ ก.ย.๕๑
                     ๔. กฎกระทรวง กสาหนดอวตราและวสธมการรว บบสาเหนนจดสารงชมพ (ฉบวบทมส ๒) พ.ศ.๒๕๕๑   

        - ๙๙ –

ชลสองาน : กรณมขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลา
ออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก กบข.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๘/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : ขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลาออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก กบข. ไดนรว บสสทธสพขงมมพขงไดน
ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการดสาเนสนการเกมสยวกวบขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลาออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก กบข. เปนน
ไปอยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                  ๒. เพลสอใหนการดสาเนสนการเกมสยวกวบขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลาออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก กบข. 
เปนนไปอยสางมมระบบ
ลสาดวบ ผวงขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา มาตรฐา หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา



ทมส ดสาเนสนการ
น

คบุณภาพ
งาน

ยเห
ตบุ

๑. ตรวจสอบขนอมผลกวบแฟน มประววตส ก.พ.๗ 
กรณมขนาราชการพลเรลอนทมส เกษมยณหรลอ
ลาออกหรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก 
กบข.

๕ววน สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๒. บวนทขกขนอมผลในแบบ กบข. ๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

๓. จวดทสาเอกสารประกอบการขอรว บเงสนคลน
กบข. สสง กองทบุนบสาเหนนจบสานาญ

๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
นางสบุจสตรา จามาศ   

                                       - ๑๐๐ –

ชลสองาน : กรณมขนาราชการพลเรลอนทมสเกษมยณหรลอลาออก
หรลอถขงแกสความตายทมสเปนนสมาชสก กบข.

สสวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๘/๑๐

ลสาดวบ ผวงขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลาดสาเนสน มาตรฐา หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา

ตรวจสอบขนอมผล
กวบ  แฟน มประววตส

บวนทขกขนอมผล กบข.

จวดทสาเอกสารประกอบ
การขอรว บเงสนคลน กบข.



ทมส การ
น

คบุณภาพ
งาน

ยเห
ตบุ

๔. กบข. ตรวจสอบความถผกตนอง และ
อนบุมวตสสว สงจสาย โอนเงสนใหนเจนาตวว
หรลอทายาท

๑ เดลอน กองทบุนบสาเหนนจบสานาญ
ขนาราชการ (ก.บ.ข.)

เอกสารอนางอฏง : ๑. กฎกระทรวงกสาหนดหลวกเกณฑหและวสธมการจวดการเงสนของกองทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ.๒๕๔๖
                     ๒. ระเบมยบกระทรวงการคลวงวสาดนวยการหวกเงสนสะสม การเบสกจสายเงสนสมทบ เงสนชดเชย และการสสงเสรสมเงสนเขนา
กองทบุนบสาเหนนจบสานาญขนาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๑๐๑ –

กบข. อนบุมวตส โอน
เงสน 



ชลสองาน : เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน.และชสวยราชการ

สสวนราชการการ : 
สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๙/๑๐

หลวกการและเหตบุผล : เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. และชสวยราชการ

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนเลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. และชสวยราชการเปนนไปอยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผก
ตนอง
                  ๒. เพลสอใหนเลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. และชสวยราชการเปนนไปอยสางมมระบบ

ลสาดว
บทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐ
าน

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. ตรวจสอบอวตรารนอยละทมสใชนในการ
คสานวณ เพลสอเลลสอนเงสนเดลอนของ
ขนาราชการพลเรลอนทบุกคนเพลสอไมสใหน
เกสนวงเงสนทมสหนสวยมมอยผ สจวดเตรมยม
เอกสารประชบุมคณะกรรมการ
พสจารณาบสาเหนนจ

๕ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล

๒. บวนทขกขนอมผลในแบบ กบข. ๓ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรว ตนห  วจน
ศสรสกบุล   

ตรวจสอบ จวด
เตรมยมเอกสาร 

การประชบุม

คณะกรรมการ
พสจารณา บสาเหนนจ

อนบุมวตส



- ๑๐๒ –

ชลสองาน : เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน.และชสวยราชการ

สสวนราชการการ : 
สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๙/๑๐

ลสาดว
บทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนส
นการ

มาตรฐาน
คบุณภาพ

งาน

หนสวย/ผผนรว บ
ผสดชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๓. - ออกคสาสว สง กอ.รมน.เรลสองเลลสอนเงสนเดลอน
ของขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน.
- ออกประกาศ กอ.รมน.เรลสอง อวตรารนอยละ
ของฐานในการคสานวณทมสไดนใชนเกณฑหในการ
คสานวณเพลสอเลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการ
พลเรลอน
- ออกประกาศ กอ.รมน. เรลสอง รายชลสอ
ขนาราชการพลเรลอนผผนมมผลการปฏสบวตสราชการทมส
อยผ สในระดวบดมเดสน และดมมาก

๕ ววน สก.สบค.ก
อ.รมน.
น.ส.ประไพ
รว ตนห       
      วจน
ศสรสกบุล   

๔. - แจนงผลการเลลสอนเงสนเดลอนใหนทราบเปนนราย
บบุคคล 

๕ ววน สก.สบค.กอ

 - ออกคสาสว สง ฯ เลลสอนเงสนเดลอน
- ออกประกาศฯ รนอยละของฐานใน
การคสานวณ และรายชลสอ ฯ ผผนมมผล
การปฏสบวตสราชการทมสอยผ สในระดวบดม

- แจนงผลการเลลสอนเงสนเดลอนราย
บบุคคลหนสวยงาน กอ.รมน. หนสวย



- แจนงผลการเลลสอนเงสนเดลอนใหนหนสวยตสาง ๆ 
ใน กอ.รมน.ทราบ
- แจนงผลการเลลสอนเงสนเดลอนใหนหนสวยงานตนน
สวงกวดของขนาราชการชสวยราชการ เพลสอนสาไป
ออกคสาสว สงเลลสอนเงสนเดลอน
- คนนหา และสอบถามทมสอยผ สของขนาราชการทมส
ชสวยราชการ เพลสอจวดสสงทางไปรษณมยห

.รมน.
น.ส.ประไพ
รว ตนห       
      วจนศสรส
กบุล   

- ๑๐๓ –

ชลสองาน : เลลสอนเงสนเดลอนขนาราชการพลเรลอนประจสา 
กอ.รมน.และชสวยราชการ

สสวนราชการการ : 
สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายบสาเหนนจ)

รหบ สเอกสาร:   สบค-สก-
บสาเหนนจ-๐๙/๑๐

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนส
นการ

มาตรฐาน
คบุณภาพ

งาน

หนสวย/ผผนรว บ
ผสดชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๕. - แกนไขคสาสว สงเลลสอนเงสนเดลอน กรณมขนาราชการ
พลเรลอนอวตราประจสา กอ.รมน. เลลสอนระดวบทมส
สผงขขนน
- แกนไขคสาสว สงเลลสอนเงสนเดลอน กรณมขนาราชการ
พลเรลอน โอนมาจากหนสวยงานภายนอก มา

๕ ววน สก.สบค.กอ
.รมน.
น.ส.ประไพ
รว ตนห       

แกนไขคสาสว สงเลลสอนเงสน
เดลอน ฯ

ออกคสาสว สง ฯ พลเรลอน    
         ทมสรว บ พ.ส.ร. 



ประจสาทมส กอ.รมน.
- ออกคสาสว สงใหนขนาราชการพลเรลอนอวตราประจสา
ไดนรว บ พ.ส.ร.
- ออกคสาสว สงใหนขนาราชการพลเรลอนอวตราประจสา
ไดนรว บโควตา   ยาเสพตสด

      วจนศสรส
กบุล   

เอกสารอนางอฏง : ๑. กฎ ก.พ.วสาดนวยการเลลสอนเงสนเดลอน พ.ศ.๒๕๕๒
                     ๒. หนว งสลอเวมยนของสสานว ก ก.พ. ทมสเกมสยวขนอง

แกนไขคสาสว สงเลลสอนเงสน
เดลอน ฯ

ออกคสาสว สง ฯ พลเรลอน    
         ทมสรว บ พ.ส.ร. 



- ๑๐๔ -

๔.๔ ฝส าย  ธบุรการ
      ๔.๔.๑ ภารกสจ มมหนนาทมส ดสาเนสนการเกมสยวกวบการธบุรการ การสารบรรณ การ
พวสดบุ ตลอดจนดผแลสถานทมสและเครลสองมลอเครลสองใชนของสสวนงานสสทธสและสววสดสการ 
ส สานว กบรสหารบบุคคล กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร มมเจนา
หนนาทมสบรสหารงานธบุรการ เปนนผผนบว งควบบวญชารว บผสดชอบ
       ๔.๔.๒ กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ
ลสาดว
บ

กระบวนงานทมสรว บผสดชอบ ผผนรว บผสดชอบ

๑. การรว บหนว งสลอราชการ   น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห

๒. การสสงหนว งสลอราชการ  น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห

๓. จวดทสาแผนความตนองการงบประมาณ และพวสดบุ ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.

 พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุม
านบุสรณห

๔. การเบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล 
สก.สบค.กอ.รมน.

 พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุม
านบุสรณห

๕. จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตสราชการประจสาปม ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.

 น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรส
พงศห

๖. การจวดการความรผน (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.  น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรส
พงศห

    ๔.๔.๓ มาตรฐานงานของฝส ายธบุรการ





- ๑๐๕ –

ชลสองาน : การรว บหนว งสลอราชการ สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๑/๐๖

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการรว บหนว งสลอราชการดสาเนสนไปโดยสะดวกเรมยบรอยและรวดเรนว

ววตถบุประสงคห : ๑. เพลสอใหนการปฏสบวตสตสอหนว งสลอราชการเปนนไปอยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                  ๒. เพลสอใหนการรว บหนว งสลอราชการเปนนไปอยสางมมระบบ 

ลสาดว
บทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐ
าน

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. เจนาหนนาทมสรว บสสงหนว งสลอ 
สก.สบค.กอ.รมน. รว บหนว งสลอจาก 
นขต.กอ.รมน.

๓๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห

๒. เจนาหนนาทมสแยกประเภทตามเรลสอง
หนว งสลอของ นขต.กอ.รมน.ใหน
หนสวยเกมสยวขนองดสาเนสนการ

๑๕นาทม แยก
เรลสองนสา
เสนอ

จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ

รว บหนว งสลอจาก      
      

นขต.กอ.รมน.

แยกหนว งสลอสสงฝส าย



ไดนอยสาง
ถผกตนอง

พวนธบุ ห  

                            
                                    - ๑๐๖ –

ชลสองาน : การรว บหนว งสลอราชการ สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายธบุรการ) รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๑/๐๖

ลสาดว
บทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๓. เจนาหนนาทมสลงทะเบมยนบวนทขกขนอมผล
หนว งสลอ

๑๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห  

๔. เจนาหนนาทมสบวนทขกลงสมบุดสสงฝส ายทมส
เกมสยวขนอง

๕ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ

บวนทขกสมบุดสสงฝส ายทมสเกมสยวขนอง

 ลงทะเบมยนรว บหนว งสลอ



พวนธบุ ห 
๕. เจนาหนนาทมสสสงหนว งสลอใหนฝส ายทมส

เกมสยวขนอง
๕ นาทม จนท.ธบุรการ 

สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห 

เอกสารอนางอสง : ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทมสแกนไขเพสสมเตสม (ฉบวบทมส ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๑๐๗ –

ชลสองาน:การสสงหนว งสลอราชการ สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๒/๐๖

หลวกการและเหตบุผล : เพลสอใหนการสสงหนว งสลอราชการดสาเนสนไปโดยสะดวกเรมยบรอยและรวดเรนว

ววตถบุประสงคห ๑. เพลสอใหนการปฏสบวตสตสอหนว งสลอราชการเปนนไปอยสางมมประสสทธสภาพรวดเรนวถผกตนอง
                ๒. เพลสอใหนการรว บหนว งสลอราชการเปนนไปอยสางมมระบบ 

ลสาดว
บทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

มาตรฐา
น

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห

คณะกรรมการ
พสจารณา บสาเหนนจ

อนบุมวตส

สสงหนว งสลอไปยวงฝส าย

ทมสเกมสยวขนอง 



การ คบุณภาพ
งาน ตบุ

๑. จนท.ธบุรการ เสนอแฟน มนสาเรมยน ผผน
บวงควบบวญชา เซนนแลนว หนนาหนองสสง
หนว งสลอมาใหนธบุรการสสวน

๓๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห  

๒. เจนาหนนาทมสลงทะเบมยนบวนทขกขนอมผล
หนว งสลอสสง

๑๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห  

                                 - ๑๐๘ –

ชลสองาน : การสสงหนว งสลอราชการ สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
ธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-ธบุรการ-๐๒/๐๖

ลสาดว
บทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

มาตรฐา
น

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห

รว บแฟน มเสนอเซนน
จากผผนบว งควบบวญชา 

           
นขต.กอ.รมน.

ลงทะเบมยนสสงหนว งสลอ



การ คบุณภาพ
งาน ตบุ

๓. เจนาหนนาทมสบวนทขกลงสมบุดสสง 
นขต.กอ.รมน./หนสวยนอก 
กอ.รมน.

๑๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห  

๔. เจนาหนนาทมสรว บสสงหนว งสลอ 
สก.สบค.สบค.กอ.รมน.ดสาเนสน
การสสงหนว งสลอใหนเจนาหนนาทมสรว บสสง
หนว งสลอ นขต.กอ.รมน./หนสวย
นอก กอ.รมน.

๑๐ นาทม จนท.ธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สบุภาวนมยห  กาฬ
พวนธบุ ห 

เอกสารอนางอสง : ระเบมยบสสานว กนายกรว ฐมนตรม วสาดนวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทมสแกนไขเพสสมเตสม (ฉบวบทมส ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

- ๑๐๙ –

คณะกรรมการ
พสจารณา บสาเหนนจ

อนบุมวตส

บวนทขกสมบุดสสง
นขต.กอ.รมน./หนสวยนอก

สสงหนว งสลอไปยวง 
นขต.กอ.รมน./ 

หนสวยนอก กอ.รมน.



ชลสองาน : เบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล 
สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๓/๐๖

หลวกการและเหตบุผล : สก.สบค.กอ.รมน. ขอเบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล สก.สบค.กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห : เพลสอใหนการพสจารณาเบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบกสาลว งพล สก.สบค.กอ.รมน. เปนนไปดนวยความเรมยบรนอย

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. ฝส ายธบุรการ สก.สบค.กอ.รมน.จวด
ทสายอดและบวญชมรายชลสอตว นงเบสกคสา
เลมนยงดผ ใหนแกส กสาลว งพล
สก.สบค.กอ.รมน.

๕ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุม
านบุสรณห

๒. เจนาหนนาทมสลงทะเบมยนบวนทขกขนอมผล
หนว งสลอสสง

๑ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุม
านบุสรณห

ฝส ายธบุรการ จวดทสายอด
และบวญชมรายชลสอตว นง

เบสกคสาเลมนยงดผ

รวบรวมบวญชมรายชลสอ
รสางหนว งสลอ

ผอ.สก.สบค.

กอ.รมน.ลง
นาม



๓. ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนาม 
เสนอ ฝส ายธบุรการ สบค.กอ.รมน.

(การเงสน)

๑ ววน ฝส ายธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุม
านบุสรณห

                                   - ๑๑๐ –

ชลสองาน : เบสกคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบ
กสาลว งพล 
สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย
ธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-ธบุรการ-๐๓/๐๖

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๔. ฝส ายธบุรการ สบค.กอ.รมน.(การ
เงสน)ตว นงเบสกจสายคสาเลมนยงดผประจสา
เดลอนใหนกวบกสาลว งพล 
สบค.กอ.รมน. และแจนงใหนหนสวย

๕ ววน ฝส ายธบุรการ 
สบค.กอ.รมน.
(การเงสน)

ฝส ายธบุรการ สบค.กอ.รมน.(การ
เงสน)



และผผนเกมสยวขนองไปรว บเงสนคสาเลมนยงดผ
๕. ฝส ายธบุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

จสายคสาเลมนยงดผประจสาเดลอนใหนกวบ
กสาลว งพล สก.สบค.กอ.รมน.

    ๕ 
ววน

ฝส ายธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญสง ชบุตสมา  ปทบุมา
นบุสรณห

เอกสารอนางอสง : หนว งสลอกระทรวงการคลวง ทมส กค ๐๕๒๖.๗/๑๐๔๖๖ ลง ๑๒ มส.ย. ๔๔ 

- ๑๑๑ –

ชลสองาน : จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตสราชการประจสาปม ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๔/๐๖

หลวกการและเหตบุผล : จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตสราชการประจสาปม ของ สก.สบค.กอ.รมน. ทมสมมตสอ ผอ.สบค.กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห : เพลสอใหนการปฏสบวตสงานของ สก.สบค.กอ.รมน.เปนนไปตามคสารว บรองการปฏสบวตสราชการประจสาปม

ล สาดวบ
ทมส

ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน เวลา
ดสาเนสน

มาตรฐาน
คบุณภาพ

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ หมา
ยเห

คณะกรรมการ
พสจารณา บสาเหนนจ

อนบุมวตส

ฝส ายธบุรการ 
สก.สบค.กอ.รมน.จสาย
คสาเลมนยงดผฯ ใหนกวบกสาลว ง

พล

     สก.สบค.กอ.รมน.



การ งาน ตบุ
๑. คณก.ฯ กสาหนดแนวทางการ

กสาหนดตววชมนววดประจสาปม ของ 
สบค.กอ.รมน. ใหนสอดคลนองกวบ
แผนปฏสบวตสราชการประจสาปม  หรลอ
ภารกสจของ กอ.รมน.

ต.ค. กลบุสมพวฒนาระบบ
บรสหาร      
ผงป.สบค.กอ.รมน.
(เลขานบุการ) 

๒. รวบรวมงานจากผผนรว บผสดชอบของ 
นขต.สก.สบค.กอ.รมน. จวดทสา
แผนปฏสบวตสราชการ, ตววชมนววดประจสา
ปม  ของหนสวย เสนอ 
ผงป.สบค.กอ.รมน.

พ.ย. –
ธ.ค.

เปนนไปตาม
ระยะเวลาทมส
กสาหนด

สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรส
พงศห

๓. ลงนามสสงตววชมนววดประจสาปม ของ
หนสวย เสนอ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

รวบรวมตววชมนววดประจสาปม ของ 
นขต.สบค.กอ.รมน. เสนอ กลบุสม
พวฒนาระบบบรสหาร      

ม.ค. รผปแบบและ
ระยะเวลาทมส
กลบุสมพวฒนา
ระบบฯ
กสาหนด

สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรส
พงศห

ผงป.สบค.กอ.รมน.

                                     - ๑๑๒ –

ชลสองาน : จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตส สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส าย รหบ สเอกสาร :สบค-สก-ธบุรการ-๐๔/๐๖

ประชบุม คณก. พวฒนา
ระบบราชการ 

กอ.รมน.

รวบรวมตววชมนววดประจสาปม ของ
นขต.สก.สบค.กอ.รมน.

ผอ.สก.สบค.

กอ.รมน.ลง
นาม



ราชการประจสาปม ของ สก.สบค.กอ.รมน. ธบุรการ)

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐาน
คบุณภาพ

งาน
หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๔. สรบุปจากตววชมนววดทมส 
นขต.กอ.รมน.กสาหนด รวมกวบตวว
ชมนววดทมส คณะกรรมการพวฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กสาหนดใหนกวบ
ทบุกหนสวยดสาเนสนการตรวจสอบ
ความถผกตนอง

ม.ค. สอดคลนอง
กวบแนวทาง
ทมส คณะ
กรรมการ
พวฒนา
ระบบ
ราชการ
(ก.พ.ร.)
กสาหนด

คณะกรรมการพวฒนา
ระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

๕. ตววชมนววดทมสผสานการพสจารณาของ 
คณก.พวฒนาระบบราชการ 
กอ.รมน. นสาเรมยน ผอ.รมน. เพลสอ
อนบุมวตส

ก.พ. คณะกรรมการพวฒนา
ระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

๖. สสงคสารว บรองทมสไดนรว บอนบุมวตสเสนอ 
กลบุสมพวฒนาระบบบรสหาร

     
ก.พ.

เปนนไป
ตามระยะ

เลขานบุการ คณะ
กรรมการพวฒนาระบบ

ประชบุม คณก.พวฒนาระบบ
ราชการ        กอ.รมน. ตรวจ

ขออนบุมวตส

ผอ.รมน.

สสงคสารว บรอง ฯ ใหน กลบุสมพวฒนา
ระบบบรสหาร



เวลาทมส
ก สาหนด

ราชการ (ก.พ.ร.)

                                    - ๑๑๓ –

ชลสองาน :  ของ สก.สบค.กอ.รมน. สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายธบุรการ) รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๔/๐๖

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๗. นขต.กอ.รมน. จวดทสารายละเอมยดตววชมนววด
ใน
คสารว บรอง ฯ

เม.ย. รผปแบบ
และระยะ
เวลาทมส
กสาหนด

นขต.กอ.รมน.

๘ ตสดตามและปรว บปรบุงแกนไขการปฏสบวตสตสาง 
ๆ เพลสอใหนบรรลบุคสาเปน าหมายของแตสละตววชมน

เม.ย. แกนไขขนอ 
บกพรสอง
ไดนทวน

เลขานบุการ คณะ
กรรมการพวฒนา
ระบบราชการ 

สสงรายละเอมยดตววชมนววดใหน 
กลบุสมพวฒนาระบบบรสหาร

ประชบุม คณก.พวฒนาระบบ
ราชการ       กอ.รมน.



ววดทมส นขต.กอ.รมน.รว บผสดชอบ เวลา (ก.พ.ร.)

๙. สก.สบค.กอ.รมน. รายงานประเมสน
ตนเองรอบ ๖ เดลอน เสนอ 
ผงป.สบค.กอ.รมน. และ
ผงป.สบค.กอ.รมน. สรบุปผลคสาเปน าหมาย
ในภาพรวมและคสาเปน าหมายของแตสละตวว
ชมนววดนสาเรมยน ผอ.สบค.กอ.รมน.เพลสอเสนอ
กลบุสมพวฒนาระบบบรสหาร

   เม.ย. รผปแบบ
และระยะ
เวลาทมส
กสาหนด

สก.สบค.กอ.ร
มน.
น.อ.ฉว ตรชวย
             ชวย
ศสรสพงศห
ผงป.สบค.กอ.
รมน.

- ๑๑๔ –

ชลสองาน : จวดทสาคสารว บรองการปฏสบวตส
ราชการประจสาปม ของ สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายธบุรการ) รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๔/๐๖

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภาพ
งาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๑๐. ตสดตามและปรว บปรบุงแกนไขการปฏสบวตสตสาง มส.ย., แกนไขขนอ เลขานบุการ คณะ

รายงานประเมสนตนเองรอบ ๖
เดลอน

สสงกลบุสมพวฒนาระบบบรสหาร



ๆ เพลสอใหนบรรลบุคสาเปน าหมายของแตสละตววชมน
ววดทมส นขต.กอ.รมน.ทมสรว บผสดชอบ

ส.ค.ก.ย
.

บกพรสอง
ไดนทวน
เวลา

กรรมการพวฒนา
ระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

๑๑. สรบุปผลคสาเปน าหมายในภาพรวมและคสาเปน า
หมายของแตสละตววชมนววดประจสาปม  นสาเรมยน 
ผอ.รมน.

ก.ย. รผปแบบ
และระยะ
เวลาทมส
กสาหนด

เลขานบุการ คณะ
กรรมการพวฒนา
ระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

เอกสารอนางอสง : คผ มลอการประเมสนผลการปฏสบวตสราชการตามคสารว บรองการปฏสบวตสราชการของส วนราชการ 

                                                                                           - ๑๑๕ –

ชลสองาน : การจวดการความรผน (KM) ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.
(ฝส ายธบุรการ)

รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๕/๐๖

หลวกการและเหตบุผล : การจวดการความรผน (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.

ววตถบุประสงคห : เพลสอเสรสมสรนางใหนกสาลว งพล สก.สบค.กอ.รมน. ทราบขว นนตอนในการจวดการความรผน

ประชบุม คณก.พวฒนาระบบ
ราชการ

รายงานประเมสน
ตนเองรอบ ๑๒ เดลอน 

สสงใหน กลบุสมพวฒนา
ระบบบรสหาร



ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บผสดชอบ
หมา
ยเห
ตบุ

๑. ผงป.สบค.กอ.รมน. แจนง 
นขต.สบค.กอ.รมน.จวดทสาแผนการ
จวดการความรผนสสงใหน ผงป.ฯ เพลสอนสาเขนาสผ ส
กระบวนการจวดการความรผน

๑ ววน ผงป.สบค.กอ.รมน
. 

๒. สก.สบค.กอ.รมน.จสาแนกองคหความรผนทมส
จ สาเปนนตสอการผลวกดวนตามประเดนน
ยบุทธศาสตรหหรลอเปน าประสงคหของหนสวย
งาน ใหนฝส ายพสจารณาทบทวนรายการองคห
ความรผน และบสงชมน/เลลอกองคหความรผนอยสาง
นนอย ๒ องคหความรผนทมสเชลสอมโยงกวบประเดนน
ยบุทธศาสตรห พรนอมทว นงกสาหนดตววชมนววดทมสมม
นว ยส สาควญ และกสาหนดเปน าหมายใหนเชลสอม
โยงกวบตววชมนววดตามคสารว บรองฯ นสาเรมยน 
ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. เพลสอพสจารณาสสง 
ผงป.สบค.กอ.รมน.

๑ ววน สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉว ตรชวย  ชวยศสรส
พงศห

ผงป.สบค.กอ.รมน. 
แจนง 
นขต.สบค.กอ.รมน
.

สก.สบค.กอ.รมน.ควดเลลอก
องคหความรผนรสางหนว งสลอสสง



                                    - ๑๑๖ –

ชลสองาน : การจวดการความรผน (KM) ของ 
สก.สบค.กอ.รมน.

สสวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝส ายธบุรการ) รหบ สเอกสาร :สบค-สก-
ธบุรการ-๐๕/๐๖

ลสาดวบ
ทมส ผว งขว นนตอนการดสาเนสนงาน รายละเอมยดงาน

เวลา
ดสาเนสน

การ

มาตรฐา
น

คบุณภา
พงาน

หนสวย/ผผนรว บผสด
ชอบ

หมา
ยเห
ตบุ

๓. ผงป.สบค.กอ.รมน. เสนอ CKO สสานว ก
พสจารณาลงนามอนบุมวตสแผนการจวดการ
ความรผน ประจสาปม

๓ ววน ผงป.สบค.กอ.ร
มน.

๔. สก.สบค.กอ.รมน. ดสาเนสนการกสจกรรม
ตามแผนการจวดการความรผนไดนส สาเรนจครบ
ถนวนทบุกกสจกรรมคสดรนอยละความสสาเรนจใน
การดสาเนสนการตามแผน รนอยละ ๑๐๐ และ
สามารรถดสาเนสนการครอบคลบุมกลบุสมเปน า
หมายไดนไมสนนอยกวสารนอยละ ๙๐ ในทบุก
กสจกรรม

หนวงเวลา
ทมสก สาหนด

สก.สบค.กอ.รม
น.
น.อ.ฉว ตรชวย
             ชวย
ศสรสพงศห

รอง 
ผอ.สบค.กอ.ร
มน.(CKO)  

อนบุมวตสดสาเนสนการกสจกรรมตามแผน
การจวดการความรผน

จวดทสารายงานความ
กนาวหนนาและผลสสาเรนจ



๕. สก.สบค.กอ.รมน. ทสารายงานความ
กนาวหนนาและรายงานผลสสาเรนจตามแผนการ
จวดการความรผนฯ สสง ผงป.กอ.รมน. ๒ ครว นง
ตามลสาดวบ ๓๐ พ.ค. และ ๓๐ ส.ค. ของทบุก
ปม

หนวงเวลา
ทมสก สาหนด

สก.สบค.กอ.รม
น.
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- ๑๑๗ –

๓. วฏธทการตฏดตามและประเมฏนผลการปฏฏบบตฏงาน
          การบรสหารงานบบุคคล นอกจากการเลลอกสรรบบุคลากรทมสมมความรผ ความ
สามารถเข ามาปฏสบวตสงานแล ว  การมอบหมายงานให แก บบุคลากร ถลอเปนภา   
ระหน าทมสทมสส สาควญในเบลนองต นของผผ บว งควบบวญชาทมสควรคสานขงถขง  ทว นงนมน การมอบ  
หมายงานเปนส วนหนขส งทมสจะช วยพวฒนาตนเองของบบุคลากร ผผ ทมสได รว บการ   
มอบหมายงานย อมเกสดความภาคภผมสใจในผลงานทมสตนเองรว บผสดชอบ มมขววญและ
กสาลวงใจในการทสางาน  และเมลสอใดโครงการทมสอยผ ภายใต ความรว บผสดชอบบรรลบุ 
ผลสสาเรนจ ย อมแสดงถขงการบรรลบุเป าหมายและววตถบุประสงค อย างแท จรสง   
มากกว า              การดสาเนสนการเพมยงลสาพว งของผผ บว งควบบวญชา ซขสงผผ บว งควบ 
บวญชาทมสมมการมอบหมายงานแล ว ยวงได ดสาเนสนการตสดตามประเมสนผลการปฏสบวตส 
งานทมสมอบหมายไปแล วนว นน ย อมแสดงถขงความสามารถในการบรสหารงานทมสมม 
ประสสทธสภาพ และยวงเปนสสสงส สาควญทมสเทมยบเท ากวบการมอบหมายงานอมกด วย  
          การตสดตามผลการปฏสบวตสงาน (Performance Monitoring) 
เปนกระบวนการส สาควญ ทมสช วยตรวจสอบความก าวหน าของงานทมสมอบหมาย  
ลดความเสมยหายของงานทมสอาจเกสดขขนน ทว นงยวงเปนเครลสองมลอในการววดผล   การ
ปฏสบวตสงานของบบุคลากรทมสสมาส ส เสมอและต อเนลส อง เมลสอเปรมยบเทมยบกวบเกณฑหรลอ
มาตรฐานทมสกสาหนดไว   รวมถขงทราบแนวโน มของปญหาและอบุปสรรคทมสอาจจะ 
เกสดขขนนในระหว างการปฏสบวตสงานช วยให สามารถแก ไขได ทวนเวลาซขสงหาก    
ระบบุถขงววตถบุประสงคของการตสดตามประเมสนผลการปฏสบวตสงานอาจจสาแนก
ได ดวงนมน    
          - เปนการตรวจสอบผลการดสาเนสนงานในแต ละช วงเวลาว าได ดสา   
เนสนการไปในขว นนตอนใดแล ว บรรลบุตามเป าหมายหรลอววตถบุประสงคทมสกสาหนด 
ไว ในแต ละขว นนหรลอไม      
          - ช วยในการปรว บปรบุงและแก ไขข อเสมยหายทมสอาจเกสดขขนนในระหว า   
งการปฏสบวตสงาน เมลสอมมการตรวจสอบและตสดตามผลการปฏสบวตสงานเปนระยะ ๆ 
จะช วยทสาให สามารถรว บทราบข อบกพร องได ทวนเวลา ส งผลใ      ห         
ผผ ปฏสบวตสงานและผผ บว งควบบวญชาได หารลอร วมกวนเพลสอแก ไขข อผสดพลาดทมส     
อาจเกสดขขนนได    
          - ช วยในการวางแผน เมลสอเราพบข อผสดพลาดทมสอาจเกสดขขนนแล ว การ  
ตสดตามประเมสนผลการปฏสบวตสงานจะช วยให เกสดการวางแผน เพลสอรว บมลอกวบเหตบุ 
การณต าง ๆ ทมสอาจเกสดขขนนในอนาคต ทว นงนมน การวางแผนจะช วยให เกสดการ  
พวฒนาผลการปฏสบวตสงาน ซขสงในปจจบุบวนนว บเปนสสสงส สาควญในการประเมสนผล   
          - ช วยในการบวนทขกและประเมสนบบุคลากร การตสดตามประเมสนผลการ
ปฏสบวตสงานของบบุคลากรทมส เรามอบหมายงานให ไปนว นน จะช วยสะท อนถขง  
ศวกยภาพและความตว นงใจในการทสางาน และหากการตสดตามเปนไปตามระบบและ



ขว นนตอนแล ว ยวงจะช วยในการบวนทขกว าบบุคลากรมมผลการปฏสบวตสงาน  
เปนอย างไร   
          - ช วยในการพวฒนางานและพวฒนาบบุคลากร ทว นงนมน  ผลจากการประเมสน
การปฏสบวตสงานจะบ งชมนว า ผผ รว บ     การประเมสนจะต องพวฒนาในเรลสองใดบ าง  
เพลสอให เหมาะสมกวบตสาแหน งหน าทมสและความรว บผสดชอบทมสได  มอบหมาย ซขสง   
เมลสอบบุคลากรมมการพวฒนาแล ว ย อมส งผลให เกสดการพวฒนางานทมสมม   
ประสสทธสภาพเพสสมขขนน 
          - การตสดตามและประเมสนผลการปฏสบวตสงาน ยวงเปนการคาดหววง
ระหว างผผ ประเมสนและผผ ถผกประเมสน เนลส องจากการประเมสนผลทมสมมการตกลงร ว   
มกวนถขงเกณฑการประเมสนย อมก อให เกสดความรผ สขกทมสดมระหว างกวน และ    
ยอมรว บในผลของการประเมสน อวนนสาไปสผ การปรว บปรบุงแก ไขข อบก  
พร องด วยความเตนมใจ  
          สสสงทมสกล าวมาในข างต นจะพบว า การประเมสนผลการปฏสบวตสงา   
นก อให เกสดประโยชนต อการปฏสบวตสงานในแง มบุมต าง ๆ หากแ     ตสในหลาย
ครว นงทมสการตสดตามประเมสนผลก อให เกสดข อขวดแย งระหว างผผ ประเมสน และ        
ผผ ถผกประเมสน และนสามาซขสงปญหาระหว างกวน ดว งนว นน สสสงทมสต องคสานขงถขงในการ  
ประเมสนผลคลอ เราไม ได นประเมฏนผลเพมคอการจบบผฏด แต เราประเมฏนผลสสาห
รบ บการพบ ฒนาและปรบ บปรบุงงาน  ซขสงผผ ทมสท สาหน าทมสตสดตาม ประเมสนผลอาจ     
ต องคสานขงถขงสสสงต อไปนมน   (อนางถขงใน ศววสศนว นท ขมพชผเชาวน, การตสดตาม
ประเมสนผลการปฏสบวตสงาน)
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          ๑. การกสาหนดเป าหมายทมสชวดเจนในการประเมสน ไม ควรนสาความเหนน 
หรลอความรผ สขกส วนตววมา เปนตววกสาหนดเกณฑในการประเมสนผล  
          ๒. ผผ ประเมสนต องทราบในสสสงทมสตนเองต องการประเมสนว ามมสสสง   
ใดบ าง เมลสอประเมสนแล วอยผ ในระดวบใด  และจะทสาอย างไรให การประเมสน    
ผลนสาไปสผ การปฏสบวตสงานทมสบรรลบุผลสสาเรนจตาม เป าหมายของหน วยงาน   
          ๓. หววข อในการประเมสนผผ ปฏสบวตสงานควรพสจารณาถขงคบุณลวกษณะและ 
ความรว บผสดชอบเฉพาะทมสแตกต างกวนไปในแต ละตสาแหน ง การประเมสนผลการ  
ปฏสบวตสงานในทบุกตสาแหน งอาจมมหว วข อทมส คล ายคลขงกวน หากแต ต องสลสอความ    
หมายทมสเหมาะสมกวบตสาแหน งงาน เช น หววข อ ความละเอมยด ถมสถ วน สามารถ   
ประเมสนตสาแหน งพนว กงานบวญชมได ดม แต อาจจะไม สามารถนสาไปใช    นประเมสน
ได ดมกวบตสาแหน งพนว กงานขวบรถ เปนต น   



          ๔. การประเมสนควรกสาหนดระยะเวลาทมสเหมาะสมในแต ละช วง เพลสอ 
ให สามารถแก ไขข อผสดพลาด ทมสอาจเกสดขขนนได ดมกว า การประเมสนทมส    
เว นช วงเวลาทมสยาวนานเกสนไป  
          ๕. การประเมสนผลไม ควรประเมสนเฉพาะพฤตสกรรม หากควรกสาหนดถขง
คบุณภาพและปรสมาณงานทมสใช ในการประเมสนว าผผ ประเมสนต องการอะไร อ    ยผ ส
ในระดวบใด เพลสอให เกสดความเข าใจทมสตรงกวนระหว างผผ ประเมสนและ         ผผ ถผก
ประเมสน ปจจบุบวนองคกรทบุกแห งล วนให ความส สาควญกวบการตสดตามและ  
ประเมสนผลการปฏสบวตสงาน           ถลอเปนเรลสองทมสต องปฏสบวตสกวนอย างต อเนลส อง  
ตลอดไป ทว นงยวงต องยขดหลวกธรรมาภสบาล กล าวคลอมมความโปร งใส  ชวดเจน   
เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได  ซขสงเครลสองมลอส สาหรว บการตสดตามและ
ประเมสนผลการปฏสบวตสงาน      ทมสพบอยผเช น ระบบตววชมนววด  KPIs, Balanced 
Scorecard  หรลอการประเมสนแบบ ๓๖๐ องศา ได ถผกนสามาใช น    ในหลาย
หน วยงาน โดยทมสเครลสองมลอเหล านมน จะช วยให เกสดความสวมพวนธทมสชวดเจนข   
องผผ ประเมสนและผผ ถผกประเมสน เนลส องจากเปนระบบทมสสามารถตรวจววด 
ได อย างชวดเจน แต ประการส สาควญของการตสดตามประเมสนผล คลอ           กา
รสร างระบบทมสมมประสสทธสภาพซขสงเปนทมสยอมรว บของทบุกคนในองคกร เพลสอ
ให องคกรมมการพวฒนาให บรรลบุ         เป าหมายตามยบุทธศาสตร ทมสได กสา 
หนดไว    

๔. จรรยาบรรณ/คบุณธรรม/จรฏยธรรมในการปฏฏบบตฏงาน
จรรยาบรรณ (ตามความหมายพจนานบุกรมไทย ฉบวบราชบวณฑสตยสถาน ๒๕๔๒) 
[จวนยาบวน] น. หมายถขง ประมวลความประพฤตสทมสผผนประกอบอาชมพการงานแตสละ
อยสางกสาหนดขขนน เพลสอรว กษาและสสงเสรสมเกมยรตสคบุณชลสอเสมยงและฐานะของสมาชสก 
อาจเขมยนเปนนลายลวกษณหอวกษรหรลอไมสกนไดน
คบุณธรรม (ตามความหมายพจนานบุกรมไทย ฉบวบราชบวณฑสตยสถาน ๒๕๔๒) 
หมายถขง สภาพคบุณงามความดม เปนนสภาพคบุณงามความดมทางความประพฤตสและ
จสตใจ ซขสงสามารถแยกเปนน ๒ ความหมายไดนแกส
             ๑. ความประพฤตสดมงาม เพลสอประโยชนหแกสตนและสวงคม ซขสงมมพลนนฐานมา
จากหลวกศมลธรรม ทางศาสนา คสานสยมทางววฒนธรรม ประเพณม  หลวกกฎหมาย 
จรรยาบรรณวสชาชมพ
                 ๒. การรผนจวกไตรสตรองวสาอะไรควรทสาไมสควรทสาและอาจกลสาวไดนวสา
คบุณธรรม คลอ จรสยธรรมทมสนสามาปฏสบวตสจนเปนนนสสวย เชสน เปนนคนซลสสวตยห เสมยสละ และ
มมความรว บผสดชอบ
จรฏยธรรมในการปฎฏบบตฏงาน หมายถขง กฎเกณฑหทมสเปนนแนวทางปฏสบวตสตนในการ
ประกอบอาชมพทมสถลอเปนนสสสงทมสดมงาม เหมาะสม และยอมรว บ 
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มาตรฐานจรสยธรรมอวนเปนนคสานสยมหลวกส สาหรว บขนาราชการกองอสานวยการรว กษา
ความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร (รสางประมวลจรสยธรรมของขนาราชการ กอง
อสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.)
          ขนอ ๔ ขนาราชการกองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร 
มมหนนาทมส ประสานงานและกสากวบดผแลการดสาเนสนการตามนโยบายและยบุทธศาสตรห 
ดนานความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรของรว ฐ ดสาเนสนการแกนไขปว ญหาดนานความ
มว สนคงภายในราชอาณาจวกร ทมสส สาควญของชาตส ตามทมสไดนรว บมอบหมายในทบุกพลนนทมสของ
ประเทศ เพลสอเสรสมสรนางความมว สนคงของชาตสภายใตนการปกครองระบอบ
ประชาธสปไตยอวนมมพระมหากษว ตรสยห   ทรงเปนนประมบุข โดยจะตนองยขดมว สนในคสานสยม
หลวก ๑๐ ประการ ดว งนมน
                  (๑) การเชสดชผ พสทวกษห รว กษา และปกปน องสถาบวนพระมหากษว ตรสยห 
                  (๒) การพสทวกษห และรวกษาไวนซขสงการปกครองในระบอบประชาธสปไตย
อวนมมพระมหากษว ตรสยห ทรงเปนนประมบุข
                  (๓) การเคารพและปฏสบวตสตามรว ฐธรรมนผญและกฎหมายอยสาง
เครสงครว ด

       (๔) การยขดมว สนในคบุณธรรม จรสยธรรม และยลนหยวดกระทสาในสสสงทมสถผก
ตนอง ชอบดนวยกฎหมาย และเปนนธรรม
                  (๕) การพสทวกษหและรว กษาผลประโยชนหของชาตส ยขดถลอประโยชนห
สสวนรวมมากกวสาประโยชนหสสวนตน ไมสมมผลประโยชนหทวบซนอน หรลอไมสกระทสาการอวน
เปนนการขวดกวนระหวสางประโยชนหสสวนตน และประโยชนหสสวนรวม
                  (๖) การปฏสบวตสหนนาทมสดนวยความเทมสยงธรรม เปนนกลางทางการเมลอง
ใหนบรสการแกสประชาชน โดยมมอวธยาศวยทมสดมและไมสเลลอกปฏสบวตสโดยไมสเปนนธรรม
                  (๗) การมมจสตส สานขกทมสดม ซลสอสวตยห รว บผสดชอบตสอหนนาทมส มบุ สงเนนนผล
สวมฤทธสหของงานทมสมมมาตรฐาน และคบุณภาพ การปฏสบวตสงานมมความโปรสงใสและตรวจ
สอบไดน
                  (๘) การปฏสบวตสตามกฎหมายวสาดนวยขนอมผลขสาวสารของทางราชการ
อยสางเครสงครว ด รวดเรนว ไมสถสวงเวลาใหนเนสสนชนา
                  (๙) การเชลสอถลอปฏสบวตสตามคสาสว สงของผผนบวงควบบวญชาอยสางเครสงครวด และ
การปกครอง ผผนใตนบวงควบบวญชาดนวยความเปนนธรรม
                 (๑๐) การเปนนแบบอยสางทมสดมในการดสารงตน รว กษาชลสอเสมยง และ
ภาพลวกษณหของราชการโดยสสวนรวม
                                                  สสวนทมส ๒ จรรยาวสชาชมพขององคหกร



          ขนอ ๕ ขนาราชการตนองยขดมว สนในจรสยธรรมและยลนหยวดกระทสาในสสสงทมสถผก
ตนองและเปนนธรรมโดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน
                  (๑) ปฏสบวตสตามประมวลจรสยธรรมอยสางตรงไปตรงมา และไมส
กระทสาการเลมสยงประมวลจรสยธรรมนมน  ในกรณมทมสมมขนอสงสวยหรลอมมผผนทวกทนวงวสาการ
กระทสาใดของขนาราชการอาจขวดประมวลจรสยธรรม ขนาราชการตนองไมสกระทสาการดว ง
กลสาว หรลอหากกสาลว งกระทสาการดว งกลสาว ตนองหยบุดกระทสาการ 
                  (๒) เมลสอรผนหรลอพบเหนนการฝส าฝลนประมวลจรสยธรรมนมน  ขนาราชการ
มมหนนาทมสตนองรายงานการฝส าฝลนดว งกลสาวพรนอมพยานหลวกฐาน (หากมม) ตสอผผนบว งควบ
บวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ โดยพลวน

- ๑๒๐ -

ในกรณมทมสหว วหนนาสสวนราชการเปนนผผนฝส าฝลนจรสยธรรมใหนขนาราชการ
รายงานตสอผผนบว งควบบวญชาเหนลอชว นนขขนนไปของหววหนนาสสวนราชการนว นนแลนวแตสกรณม   
                      (๓) ตนองรายงานการดสารงตสาแหนสงทว นงทมสไดนรว บคสาตอบแทนและ
ไมสไดนรว บคสาตอบแทน           ในหนสวยงาน ซขสงมสใชสสสวนราชการ รว ฐวสสาหกสจ 
องคหการมหาชน ราชการสสวนทนองถสสน หนสวยงานอลสนของรว ฐ         และกสจการทมสรว ฐถลอ
หบุนนใหญส ตสอผผนบว งควบบวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ ในกรณมทมสการดสารงตสาแหนสง
นว นนๆ            อาจขวดแยนงกวบการปฏสบวตสหนนาทมสหรลออาจทสาใหนการปฏสบวตสหนนาทมสเสมยหาย

ความในขนอนมนใหนใชนบวงควบกวบการเปนนลผกจนาง การรวบจนางทสาของ การเปนน
ตววแทน การเปนนนายหนนาและการมมนสตสสวมพวนธหอลสนในทสานองเดมยวกวนดนวย

ขนอ ๖ ขนาราชการตนองมมจสตส สานขกทมสดมและความรว บผสดชอบตสอหนนาทมส เสมย
สละ ปฏสบวตสหนนาทมสดนวยความรวดเรนว โปรสงใส และสามารถตรวจสอบไดน โดยอยสาง
นนอยตนองวางตน ดวงนมน
                              (๑) อบุทสศตนใหนกวบการปฏสบวตสงานในหนนาทมสดนวยความ
รอบคอบระมวดระววง และเตนมกสาลว งความสามารถทมสมมอยผ ส ในกรณมทมสตนองไปปฏสบวตสงาน
อลสนของรว ฐดนวย จะตนองไมสทสาใหนงานในหนนาทมสเสมยหาย

      (๒) ละเวนนจากการกระทสาทว นงปวงทมสจะกสอใหนเกสดความเสมยหาย
ตสอตสาแหนสงหนนาทมส     ของตนหรลอของขนาราชการอลสน ไมสกนาวกสายหรลอแทรกแซงการ
ปฏสบวตสหนนาทมสของขนาราชการอลสนโดยมสชอบ

      (๓) ใชนดบุลพสนสจและตวดสสนใจในการปฏสบวตสหนนาทมสดนวยความรผน ความ
สามารถ เยมสยงทมสปฏสบวตสในวสชาชมพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคตสสสวนตน ตามขนอมผล
พยานหลวกฐานและความเหมาะสมของแตสละกรณม

     (๔) เมลสอเกสดความผสดพลาดขขนนจากการปฏสบวตสหนนาทมส ตนองรมบ
แกนไขใหนถผกตนอง และแจนงใหนผผนบว งควบบวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ ทราบโดยพลวน



      (๕) ไมสขวดขวางการตรวจสอบของหนสวยงานทมสมมหนนาทมสตรวจ
สอบตามกฎหมายหรลอประชาชน ตนองใหนความรสวมมลอกวบหนสวยงานทมสมมหนนาทมสตรวจ
สอบตามกฎหมายหรลอประชาชนในการตรวจสอบโดยใหนขนอมผลทมสเปนนจรสงและครบ
ถนวน เมลสอไดนรว บคสารนองขอในการตรวจสอบ

(๖) ไมสสว สงราชการดนวยวาจาในเรลสองทมสอาจกสอใหนเกสดความเสมยหาย
แกสราชการ ในกรณม          ทมสสว สงราชการดนวยวาจาในเรลสองดว งกลสาว ใหนผผนใตนบว งควบ
บวญชาบวนทขกเรลสองเปนนลายลวกษณหอวกษรตามคสาสว สง เพลสอใหน           ผผนสว สงพสจารณาสว สง
การตสอไป

ขนอ ๗ ขนาราชการตนองแยกเรลสองสสวนตววออกจากตสาแหนสงหนนาทมส และ
ยขดถลอประโยชนหสสวนรวมของประเทศชาตส เหนลอกวสาประโยชนหสสวนตน โดยอยสาง
นนอยตนองวางตน ดวงนมน

(๑) ไมสนสาความสวมพวนธหสสวนตววทมสตนมมตสอบบุคคลอลสน ไมสวสาจะเปนน
ญาตสพมสนนอง พรรคพวก เพลสอนหรลอผผนมมบบุญคบุณสสวนตวว มาประกอบการใชนดบุลพสนสจใหน
เปนนคบุณหรลอเปนนโทษแกสบบุคคลนว นน หรลอปฏสบวตสตสอบบุคคลนว นนตสางจากบบุคคลอลสนเพราะ
ชอบหรลอชว ง

(๒) ไมสใชนเวลาราชการ เงสน ทรว พยหสสน บบุคลากร บรสการ หรลอสสสง
อสานวยความสะดวกของทางราชการไปเพลสอประโยชนหสสวนตววของตนเองหรลอผผนอลสน 
เวนนแตสไดนรว บอนบุญาตโดยชอบดนวยกฎหมาย

(๓) ไมสกระทสาการใด หรลอดสารงตสาแหนสง หรลอปฏสบวตสการใดใน
ฐานะสสวนตวว                  ซขสงกสอใหนเกสดความเคลลอบแคลงหรลอสงสวยวสา จะขวดกวบ
ประโยชนหสสวนรวมทมสอยผ สในความรวบผสดชอบหรลอหนนาทมสของตน

 ในกรณมมมความเคลลอบแคลงหรลอสงสวย ใหนขนาราชการผผนนว นนยบุตส
การกระทสาดว งกลสาวไวนกสอนแลนวแจนงใหนผผนบว งควบบวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ หรลอ
คณะกรรมการจรสยธรรมพสจารณา เมลสอมมคสาสว สงหรลอ    คสาวสนสจฉว ยเปนนประการใดแลนว
จขงใหนปฏสบวตสตามคสาสว สงหรลอคสาวสนสจฉว ยนว นน

- ๑๒๑ -

(๔) ในการปฏสบวตสหนนาทมสทมสรว บผสดชอบในหนสวยงานโดยตรงหรลอ
หนนาทมสอลสนในราชการรว ฐวสสาหกสจ องคหการมหาชน หรลอหนสวยงานของรว ฐ ขนาราชการ
ตนองยขดถลอประโยชนหของทางราชการเปนนหลวก   ในกรณมทมสมมความขวดแยนงระหวสาง
ประโยชนหของทางราชการ หรลอประโยชนหสสวนรวมกวบประโยชนหสสวนตนหรลอ  สสวนกลบุสมของตน 
อวนจสาเปนนตนองวสนสจฉวยหรลอชมนขาด ตนองยขดประโยชนหของทางราชการและประโยชนหสสวนรวมเปนน
สสาควญ

 ขนอ ๘ ขนาราชการตนองละเวนนจากการแสวงประโยชนหทมสมสชอบโดยอาศวย
ตสาแหนสงหนนาทมสกระทสาการอวนเปนนการขวดกวนระหวสางประโยชนหสสวนตนและ
ประโยชนหสสวนรวม โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน



(๑) ไมสเรมยก รว บ หรลอยอมจะรว บ หรลอยอมใหนผผนอลสนเรมยก รว บ หรลอ
ยอมจะรว บซขสงของขววญแทนตนหรลอญาตสของตน ไมสวสากสอนหรลอหลวงดสารงตสาแหนสง
หรลอปฏสบวตสหนนาทมสไมสวสาจะเกมสยวขนองหรลอ ไมสเกมสยวขนองกวบการปฏสบวตสหนนาทมสหรลอไมส
กนตาม เวนนแตสเปนนการใหนโดยธรรมจรรยา หรลอเปนนการใหนตามประเพณมหรลอใหนแกส
บบุคคลทว สวไป

(๒) ไมสใชนตสาแหนสง หรลอกระทสาการทมสเปนนคบุณ หรลอเปนนโทษแกส
บบุคคลใด เพราะมมอคตส

(๓) ไมสเสนอ หรลออนบุมวตสโครงการ การดสาเนสนการ หรลอการทสา
นสตสกรรมหรลอสวญญาซขสงตนเอง หรลอบบุคคลอลสนจะไดนประโยชนหอวนมสควรไดนโดยชอบ
ดนวยกฎหมายหรลอประมวลจรสยธรรมนมน

 ขนอ ๙ ขนาราชการตนองเคารพและปฏสบวตสตามรว ฐธรรมนผญและกฎหมาย
อยสางตรงไปตรงมา            โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน

(๑) ไมสละเมสดรว ฐธรรมนผญ กฎหมาย กฎ ขนอบวงควบหรลอมตสคณะ
รว ฐมนตรมทมสชอบดนวยกฎหมายในกรณมมมขนอสงสวยหรลอมมขนอทวกทนวงวสาการกระทสาไมส
ชอบดนวยรว ฐธรรมนผญ กฎหมาย กฎ ขนอบวงควบหรลอมตสคณะรว ฐมนตรม ขนาราชการตนอง
แจนงใหนผผนบว งควบบวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ พสจารณา และจะดสาเนสนการตสอไป
ไดนตสอเมลสอไดนขนอยบุตสจากหนสวยงานทมสมมอ สานาจหนนาทมสแลนว

(๒) ในกรณมทมสเหนนวสาคสาสว สงผผนบว งควบบวญชา หรลอการดสาเนสนการใด
ทมสตนมมสสวนเกมสยวขนอง   ไมสชอบดนวยรว ฐธรรมนผญ กฎหมาย กฎ หรลอขนอบวงควบ ตนอง
ทวกทนวงเปนนลายลวกษณหอวกษรไวน

(๓) ในกรณมทมสเหนนวสามตสคณะรวฐมนตรมไมสชอบดนวยกฎหมาย ตนองทสาเรลสอง
เสนอใหน  หววหนนาสสวนราชการพสจารณา และสสงเรลสองใหนส สานวกเลขาธสการคณะรวฐมนตรมดสาเนสนการ
ใหนไดนขนอยบุตสทางกฎหมายตสอไป

(๔) ไมสเลมสยงกฎหมาย ใชนหรลอแนะนสาใหนใชนชสองวสางของกฎหมาย
ทมสอยผ สในความรว บผสดชอบของตนเพลสอประโยชนหของตนเองหรลอผผนอลสน และตนองเรสง
แกนไขชสองวสางดว งกลสาวโดยเรนว

(๕) ไมสยอมใหนบบุคคลอลสนอาศวยชลสอตนเองถลอครองทรวพยหสสน สสทธส 
หรลอประโยชนหอลสนใดแทนบบุคคลอลสนอวนเปนนการเลมสยงกฎหมาย หรลอใชนชลสอบบุคคลอลสนถลอ
ครองสสสงดวงกลสาวแทนตนเพลสอปกปสดทรวพยหสสนของตน

(๖) เมลสอทราบวสามมการละเมสด หรลอไมสปฏสบวตสตามกฎหมายในสสวนราชการ
ของตน ผผนบวงควบบวญชา หรลอหววหนนาสสวนราชการ ตนองดสาเนสนการทมสเหนนสมควร เพลสอใหน
เกสดการเคารพกฎหมายขขนนโดยเรนว

(๗) เมลสอไดนรวบคสารนอง หรลอคสาแนะนสาจากผผนตรวจการแผสนดสน หรลอหนสวย
งานอลสนวสากฎหมาย กฎ หรลอขนอบวงควบ ทมสอยผ สในความรวบผสดชอบของสสวนราชการของตน สรนาง
ภาระเกสนสมควรแกสประชาชน หรลอสรนางความไมสเปนนธรรมใหนเกสดขขนน ตนองดสาเนสนการทบทวน
กฎหมาย กฎ หรลอขนอบวงควบดวงกลสาวโดยเรนว



- ๑๒๒ -

 ขนอ ๑๐ ขนาราชการตนองปฏสบวตสหนนาทมสดนวยความเทมสยงธรรม เปนนกลาง
ทางการเมลอง ใหนบรสการแกสประชาชนโดยมมอวธยาศวยทมสดมและไมสเลลอกปฏสบวตสโดยไมสเปนน
ธรรม โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน

 (๑) ปฏสบวตสหนนาทมสใหนลบุลสวง โดยไมสหลมกเลมสยง ละเลย หรลอละเวนน
การใชนอสานาจเกสนกวสา ทมสมมอยผ สตามกฎหมาย

 (๒) ปฏสบวตสหนนาทมส หรลอดสาเนสนการอลสน โดยคสานขงถขงศวกดสหศรม
ความเปนนมนบุษยห และสสทธสเสรมภาพของบบุคคล ไมสกระทสาการใหนกระทบสสทธสเสรมภาพ
ของบบุคคลหรลอกสอภาระหรลอหนนาทมสใหนบบุคคล โดยไมสมมอ สานาจตามกฎหมาย

 (๓) ใหนบรสการและอสานวยความสะดวกแกสประชาชนโดยมม
อวธยาศวยทมสดม ปราศจากอคตส และไมสเลลอกปฏสบวตสตสอบบุคคลผผนมาตสดตสอโดยไมสเปนนธรรม
ในเรลสองถสสนกสาเนสด เชลนอชาตส ภาษา เพศ อายบุความพสการ สภาพทางกายหรลอสบุขภาพ 
สถานะของบบุคคล ฐานะทางเศรษฐกสจหรลอสวงคม ความเชลสอทางศาสนา การศขกษา 
อบรม หรลอความคสดเหนนทางการเมลองอวนไมสขวดตสอรว ฐธรรมนผญ เวนนแตสจะดสาเนสนการ
ตามมาตรการทมสรว ฐกสาหนดขขนน เพลสอขจวดอบุปสรรค หรลอสสงเสรสมใหนบบุคคลสามารถใชน
สสทธสและเสรมภาพไดน เชสนเดมยวกวบบบุคคลอลสน หรลอเปนนการเลลอกปฏสบวตสทมสมมเหตบุผล 
เปนนธรรม และเปนนทมสยอมรว บกวนทว สวไป

 (๔) ละเวนนการใหนสวมภาษณห การอภสปราย การแสดงปาฐกถา การ
บรรยาย หรลอการวสพากษหวสจารณหอวนกระทบตสอความเปนนกลางทางการเมลอง เวนนแตส
เปนนการแสดงความเหนนทางวสชาการ               ตามหลวกวสชา

 (๕) ไมสเอลนอประโยชนหเปนนพสเศษใหนแกสญาตสพมสนนอง พรรคพวก 
เพลสอน หรลอผผนมมบบุญคบุณและตนองปฏสบวตสหนนาทมสดนวยความเทมสยงธรรมไมสเหนนแกสผผนใด

 (๖) ไมสลอกหรลอนสาผลงานของผผนอลสนมาใชนเปนนของตนเองโดย
มสไดนระบบุแหลสงทมสมา

 ขนอ ๑๑ ขนาราชการตนองปฏสบวตสตามกฎหมายวสาดนวยขนอมผลขสาวสารของ
ทางราชการ           อยสางเครสงครว ดและรวดเรนว 
        (๑) ไมสถสวงเวลาใหนเนสสนชนาและใชนขนอมผลขสาวสารทมสไดนมาจากการ
ดสาเนสนงานเพลสอการในหนนาทมสและใหนขนอมผลขสาวสารแกสประชาชนอยสางครบถนวน ถผก
ตนอง ทวนกาล และไมสบสดเบลอนขนอเทนจจรสง โดยอยสางนนอยตนอง วางตน ดวงนมน

 (๒) ไมสใชนขนอมผลทมสไดนมาจากการดสาเนสนงานไปเพลสอการอลสน อวนไมสใชสการ
ปฏสบวตสหนนาทมสโดยเฉพาะอยสางยสสงเพลสอเอลนอประโยชนหแกสตนเองหรลอบบุคคลอลสน



 (๓) ชมนแจงแสดงเหตบุผลทมสแทนจรสงอยสางครบถนวนในกรณมทมส
กระทสาการอวนกระทบตสอสสทธสและเสรมภาพบบุคคลอลสนหรลอมมคสาสว สง ไมสอนบุญาต หรลอไมส
อนบุมวตสตามคสาขอของบบุคคล หรลอเมลสอมมบบุคคลรนองขอตามกฎหมาย เวนนแตสการอวน
คณะกรรมการวสธมปฏสบวตสราชการทางปกครองตามกฎหมายวสาดนวยวสธมปฏสบวตสราชการทาง
ปกครอง ไดนกสาหนดยกเวนนไวน ทว นงนมน  จะตนองดสาเนสนการภายในสสบหนาววนทสาการ นว บแตส
กระทสาการดว งกลสาว หรลอไดนรว บการรนองขอ
          ขนอ ๑๒ ขนาราชการตนองมบุสงผลสวมฤทธสหของงาน รว กษาคบุณภาพและ
มาตรฐานแหสงวสชาชมพ  โดยเครสงครว ด โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน

(๑) ปฏสบวตสงานโดยมบุสงประสสทธสภาพและประสสทธสผลของงาน ใหน
เกสดผลดมทมสสบุดจนเตนมกสาลว งความสามารถ

- ๑๒๓ –

 (๒) ใชนงบประมาณ ทรวพยหสสน สสทธสและประโยชนหทมสทางราชการจวดใหน 
ดนวยความประหยวด คบุนมคสา ไมสฟบุส มเฟล อย

 (๓) ใชนความรผนความสามารถ ความระมวดระววงในการปฏสบวตส
หนนาทมส ตามคบุณภาพและมาตรฐานวสชาชมพโดยเครสงครว ด

 ขนอ ๑๓ ขนาราชการตนองยขดมว สนในการปกครองระบอบประชาธสปไตยอวนมม
พระมหากษว ตรสยห           ทรงเปนนประมบุข โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดว งนมน

 (๑) ไมสแสดงการตสอตนานการปกครองระบอบประชาธสปไตยอวนมม
พระมหากษว ตรสยหทรงเปนนประมบุข หรลอสนวบสนบุนใหนนสาการปกครองในระบอบอลสนทมสไมสมมพระ
มหากษวตรสยหทรงเปนนประมบุขมาใชนในประเทศไทย

 (๒) จงรว กภวกดมตสอพระมหากษว ตรสยห และไมสละเมสดองคหพระมหา
กษว ตรสยห พระราชสนม  และพระรว ชทายาทไมสวสาทางกาย หรลอทางวาจา

ขนอ ๑๔ ขนาราชการตนองเปนนแบบอยสางทมสดมในการดสารงตน รว กษาชลสอเสมยง
และภาพลวกษณห         ของราชการโดยรวม โดยอยสางนนอยตนองวางตน ดวงนมน

 (๑) ไมสละเมสดหลวกส สาควญทางศมลธรรม ศาสนา และประเพณม ในกรณมทมสมม
ขนอขวดแยนงระหวสางประมวลจรสยธรรมนมนกวบหลวกส สาควญทางศมลธรรม ศาสนา หรลอประเพณม 
ขนาราชการตนองเสนอเรลสองใหนคณะกรรมการจรสยธรรมพสจารณาวสนสจฉว ย

 (๒) หววหนนาสสวนราชการและผผนบว งควบบวญชาในสสวนราชการทบุก
ระดวบชว นนตนองปกครองผผนอยผ สใตนบว งควบบวญชาดนวยความเทมสยงธรรม โดยไมสเหนนแกส
ความสวมพวนธหหรลอบบุญคบุณสสวนตวว และควบคบุมใหนผผนอยผ สใตนบว งควบบวญชาปฏสบวตสตาม
ประมวลจรสยธรรมโดยเครสงครว ด

 (๓) หววหนนาสสวนราชการและผผนบว งควบบวญชาในสสวนราชการทบุก
ระดวบชว นนตนองสนว บสนบุนสสงเสรสมและยกยสองผผนอยผ สใตนบว งควบบวญชาทมสมมความซลสอสวตยห มม



ผลงานดมเดสน มมความรผนความสามารถ  และขยวนขวนแขนง ไมสเลลอกทมสรว กมวกทมสชว ง และยขด
มว สนในระบบคบุณธรรม

 (๔) ไมสกระทสาการใดอวนอาจนสาความเสลสอมเสมยและไมสไวนวางใจ
ใหนเกสดแกสสสวนราชการหรลอราชการโดยรวม

บทททค  ๕
ปบ ญหาอบุปสรรคและแนวทางในการแกนไขและพบ ฒนางาน

แนวความคสดเกมสยวกวบปว จจวยทมสมมผลตสอปว ญหาและอบุปสรรคในการปฏสบวตสงาน 
          ประสสทธสห ประคองศรม (อนางถขงใน ปว ญญา  มผลคาส , ๒๕๔๓) ใหนความหมาย
ของปว ญหาวสา หมายถขง สภาพการณหทมสมมหรลอเปนนอยผ สปว จจบุบวนของบบุคคล เปน าหมายนว นน
ยวงไมสเปนนไปตามหรลอเกสดมมขขนนตรงตามความตนองการของบบุคคลนว นน หรลอเปนนชสอง
วสางระหวสางสภาพทมสตนองการหรลอสภาพทมสควร เปนนกวบสภาพทมสเกสดขขนนจรสง ๆ ใน
ปว จจบุบวนหรลอทมสเปนนอยผ ส 
           พจนานบุกรมไทย ฉบวบราชบวณฑสตยสถาน (๒๕๒๕) ไดนใหนความหมาย
ของคาส วสาอบุปสรรคหมายถขง เครลสองขวดขนองหรลอเครลสองขวดขวาง ดว งนว นนตามรากศวพทห
และความหมายของคาส วสาปว ญหา และอบุปสรรค จขงมมความหมายใกลนเคมยงกวนและมม
ความหมายสอดคลนองกวน ซขสงอาจสรบุปไดนวสาปว ญหาอบุปสรรค กนคลอสภาพการณหทมสเปนน
ตววขวดขวางการพวฒนาไปสผ สสสสงทมสตนองการหรลอสสสงทมสดมกวสาสภาพในปว จจบุบวน 
           Edward and Sharakansky (อนางถขงใน อบุทวย เลาหวสเชมยร, 
๒๕๒๘, น. ๑๔๐ – ๑๔๑) ไดนเสนอ ปว จจวยสาส ควญ ๆ ทมสมมผลกระทบตสอการปฏสบวตสงาน
๕ ประการ ไดนแกส 



          ๑. ระบบสลสอสาร ผผนมมหนนาทมสรว บนโยบายเพลสอนาส ไปสผ สการปฏสบวตสจะตนองมม
ความรผน ความเขนาใจวสาจะตนอง     ทสาอะไรบนาง การสว สงงานตลอดจนคาส สว สงตสาง ๆ จะ
ตนองสว สงใหนตรงจบุด และตรงหนสวยงาน จะตนองชวดเจน และคงเสนนคงวา ไมสขวดแยนงกวบ
คาส สว สงอลสน ๆ งานจขงจะเดสนหนนาไปดนวยดม 
          ๒. ทรว พยากรและอาส นาจในการจวดสรรทรว พยากร หมายถขง อวตรากาส ลวง
และความสามารถของบบุคลากร ผผนมมหนนาทมสดาส เนสนงานความรผนขนอมผลขสาวสาร และ
อาส นาจในการสว สงการ จะตนองมอบใหนนว กปฏสบวตสการ 
          ๓. ลวกษณะของหนสวยงาน หรลอเจนาหนนาทมสรว บนโยบาย เพลสอนาส ไปสผ สการ
ปฏสบวตส 
          ๔. ระเบมยบวสธมการทมสใชนในการปฏสบวตสประจาส สสสงเหลสานมน อาจเปนนประโยชนหในการ
ทสางานทมสมมลวกษณะเปนนงานประจสา แตสอาจไมสมมอาส นาจตสอการทาส งานทมสเปนนงานใหมส 
          ๕. การตสดตามผลจาส เปนนอยสางยสสง เพลสอใหนทราบวสาไดนมมการปฏสบวตสงานตามแผนจรสง
หรลอมมปว ญหาและอบุปสรรคเปนนอยสางไร ควรจะตนองหามาตรการใด ในการแกนไขและ
ปรว บปรบุงวสธมการ นาส นโยบายไปสผ สการปฏสบวตส เพลสอใหนไดนผลดมยสสงขขนน 
          พรรณม  ประเสรสฐวงษห และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) ไดนเสนอใหนพสจารณาสสสง
ตสาง ๆ ตสอไปนมน  ทมสจะเปนนปว จจวยสสงเสรสมใหนบบุคคลปฏสบวตสหนนาทมสไดนดมขขนน ไดนแกส การไดน
รว บความชสวยเหลลอจากผผนบว งควบบวญชา การทสาใหนเกสดความรผนสขกเปนนเจนาของงานทมสทาส  
สสงเสรสมใหนมมการทาส งานเปนนกลบุสม การจวดหาบาส เหนนจตอบแทนการทาส งานทมสสาส ควญ 
ความมว สนคงในหนนาทมสการงาน การไดนรว บการยกยสองนว บถลอ และการแขสงขวน 
          Dersal (อนางถขงใน วบุฒสชวย โสมาบบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) กลสาววสาปว จจวย
ทมสมมผลตสอการปฏสบวตสงานตามบทบาทหนนาทมสประกอบดนวย นโยบายและการบรสหาร
ขององคหการ การปกครอง บวงควบบวญชา เงสนเดลอน ความสวมพวนธหระหวสางผผนใตนบวงควบบวญชา
กวบผผนบวงควบบวญชา สภาพการทาส งาน ความสาส เรนจในการทาส งาน การยอมรวบของสวงคม  ลวกษณะ
ของงาน ความรว บผสดชอบ และโอกาสกนาวหนนาในหนนาทมสการงาน 

- ๑๒๕ –

แนวทางแกนไขปว ญหาและอบุปสรรคในการปฏสบวตสงาน 
          ๑. การสสงเสรสมขววญและกาส ลว งใจในการทาส งาน ซขสงจะเหนนไดนวสาขววญและ
กาส ลว งใจของเจนาหนนาทมสเปนนสสวน
สาส ควญทมสท สาใหนเจนาหนนาทมสปฎสบวตสงานอยสางเตนมกสาลว งความสามารถของตนเองดว งนว นน ผผน



บวงควบบวญชาทมสดมควรเหนนความสสาควญทมสจะทาส ใหนเจนาหนนาทมส หรลอ ผผนใตนบวงควบบวญชาใน
หนสวยงานมมขววญและกาส ลว งใจทมสดมโดยตนองอาศวย 
              ๑.๑ ปว จจวยดนานตววกระตบุนน (Motivator Factors) เปนนปว จจวยทมส
กระตบุนนใหนเกสดแรงจผงใจในการทาส งาน  ทาส ใหนการทาส งานมมประสสทธสภาพเพสสมขขนน 
ผลผลสตเพสสมขขนน ทาส ใหนบบุคคลเกสด ความพขงพอใจในการทาส งาน (Job 
satisfaction) ตววกระตบุนนประกอบดนวยปว จจวย ๖ ประการ ดว งนมน  
                    - การสวมฤทธสผล คลอ พนว กงานมมความรผนสขกวสาเขาทาส งานไดนสาส เรนจ
                    - การยอมรว บนว บถลอจากผผนอลสน คลอพนว กงานมมความรผนสขกวสาเมลสอทาส
สาส เรนจมมคนยอมรว บเขา 
                    - ความรว บผสดชอบ คลอพนว กงานรผนสขกวสาเขาตนองรว บผสดชอบตนเอง
และงานของเขา 
                    - โอกาสทมสจะเจรสญกนาวหนนา คลอ พนว กงานรผนสขกวสาเขามมความ
กนาวหนนาในงานทมสทาส
                    - การเจรสญเตสบโต คลอ พนวกงานตระหนวกวสาเขามมโอกาสทมสจะเรมยนรผนเพสสมเตสม
และมมความเชมสยวชาญ 
              ๑.๒ ปว จจวยดนานการบาส รบุงรว กษา ( Hygiene Factors) เปนนปว จจวย
ทมสชสวยใหนพนว กงานยวงคงทสางานอยผ สและยวงรว กษาเขาไวนไมสใหนออกจากงานเมลสอไมสไดนจวด
ใหนพนว กงาน เขาจะไมส พอใจและไมสมมความสบุขในการ           ทาส งานปว จจวยนมน
ประกอบดนวย ๑๐ ประการดว งนมน  
                    - นโยบายและการบรสหาร คลอ พนว กงานรผนสขกวสาฝส ายจวดการมมการ
สลสอสารทมสดมและเขารผนถขงนโยบายขององคหการทมสเขาอยผ ส 
                    - การนสเทศงาน คลอ พนว กงานรผนสขกวสาผผนบรสหารตว นงใจสอนงานและ
ใหนงานตามหนนาทมสรว บผสดชอบ 
                    - ความสวมพวนธหกวบหววหนนางาน คลอ พนว กงานรผนสขกดมตสอหววหนนา
ของเขา 
                    - ภาวการณหทาส งาน คลอ พนว กงานรผนสขกดมตสองานทมสทาส และสภาพ
การณหของทมสท สางาน
                    - คสาตอบแทนการทาส งาน คลอ พนว กงานรผนสขกวสาคสาตอบแทน
เหมาะสม 
                    - ความสวมพวนธหระหวสางเพลสอนรสวมงาน คลอ พนว กงานมมความรผนสขก
ทมสดมตสอเพลสอนรสวมงาน 
                    - ชมวสตสสวนตวว คลอ พนว กงานรผนสขกวสาชว สวโมงการทาส งานไมสไดน
กระทบตสอชมวสตสสวนตวว 



                    - ความสวมพวนธหกวบลผกนนอง คลอ หววหนนางานมมความรผนสขกทมสดมตสอลผก
นนอง 
                    - สถานภาพ คลอ พนว กงานรผนสขกวสางานเขามมตาส แหนสงหนนาทมสดม 
                    - ความมว สนคง คลอ พนว กงานรผนสขกมว สนคงปลอดภวยในงานทมสทาส อยผ ส 
                     ปว จจวยบาส รบุงรว กษาไมสใชสสสสงจผงใจทมสจะทาส ใหนผลผลสตเพสสมขขนน แตส
เปนนขนอกาส หนดทมสปน องกวนไมสใหนพนว กงานเกสดความไมสพขงพอใจในงานทมสทาส  ถนาไมสมม
ปว จจวยเหลสานมน แลนวอาจกสอใหนเกสดความไมสพขงพอใจแกสพนว กงานไดน ซขสงพนว กงานอาจ
รวมตววกวนเพลสอเรมยกรนองหรลอตสอรอง ผผนบรสหารจขงมวก จวดโครงการดนานผลประโยชนห
พสเศษตสาง ๆ  เพลสอใหนพนวกงานพขงพอใจ เชสน การลาปสวย การลาพวกรนอน และโครงการทมส
เกมสยวขนองกวบสบุขภาพและสววสดสการของ พนวกงาน        
         ๒. มมการพวฒนาหนสวยงานเปนนความพยายามเปลมสยนแปลงหนสวยงานอยสาง
มมแบบแผนโดยเนนนทมสเปน าหมายของหนสวยงานเปนนหลวกมมการบรสหารงานแบบอาศวย
การใหนคาส แนะนาส มากกวสาสว สงการผผนบว งควบบวญชาจขงควรมม      การพวฒนาหนสวยงาน
อยสางตสอเนลส องและสมสสาเสมอ โดยอาศวยหลวกการ ดว งนมน  

- ๑๒๖ -

             - กสาหนดเปน าหมาย (Goal Sating) ควรมมการประชบุม อภสปราย 
เพลสอกาส หนดนโยบายรสวมกวนทว นง     ฝส ายผผนบรสหารและสมาชสกในองคหการอยสางชวดเจน 
และตรงไปตรงมา 
             - ความเขนาใจในสถานการณห (Understand Relations) ตนอง
อาศวยความเขนาใจรสวมกวน เพราะความตนองการของบบุคคลจะเปนนตววอสทธสพลอยสางยสสง
ตสอพฤตสกรรมการทาส งาน 
             - การปรวบปรบุงสวมพวนธหภาพ (Improving Relations) การมมสวมพวนธหทมสดมตสอ
กวนในองคหการถลอเปนนผลพลอยไดนขององคหการ แตสไมสวสาคนในองคหการจะมมสวมพวนธภาพทมส
ดมตสอกวน หรลอไมสกนตามควรไดนรว บการเปสดเผยเพลสอใหนตสางฝส ายไดนรผนถขงปว ญหาเมลสอรผนถขง
ปว ญหาทบุกคนจะพยายาม ปรว บตววเขนาหากวนและตว นงใจทาส งานมากขขนน 
             - ใหนทบุกคนเขนามามมสสวนรสวม ในการดาส เนสนการ การแกนไขปว ญหา การ
ตวดสสนใจ การใหนความสนว บสนบุนและความรสวมมลอ ทว นงนมน ควรค านขงถขงการ
เปลมสยนแปลง การแกนไข ปว ญหา ระบบการทสางานของมนบุษยหขขนนอยผ สกวบดบุลภาพของาน
( Balance of force) ภายในระบบของ หนสวยงานนว นน  ๆ  
             - การเชลสอมโยง (Linking) แนวยบุทธศาสตรห การพวฒนา คลอ ความสามารถใน
การโนนมนนาวคนในหนสวยงานใหนมมความเขนาใจทมสดมตสอกวนมากทมสสบุด 



         ๓. พวฒนาเครลสองมลอเครลสองใชนใหนทวนสมวย มมความเหมาะสมกวบงานทมสทาส เพลสอใชนในการ
ปฏสบวตสงานใหนเกสดประโยชนหสผงสบุดและคบุนมคสากวบการจวดซลนอและจวดหามาใชนกวบการปฏสบวตส
งานนว นน รวมทว นงทสาใหนเกสดประสสทธสภาพในการทสางานรวมถขงการปรว บปรบุงสภาพ
แวดลนอมในการทาส งาน 
        ๔. มมการบรสหารงานบบุคคลในหนสวยงานโดยใชนระบบคบุณธรรม ในทบุก
กระบวนการไมสวสาจะเปนนการสรรหา การบสารบุงรว กษา การพวฒนา ใชนหลวกความสาม
รถของบบุคคลเปนนเกณฑหในการพสจารณาความดมความชอบ รวมถขง การเปสดโอกาส
ใหนบบุคคลากรไดนมมการพวฒนาความรผน ความสามารถของขนาราชการชว นนผผนนนอยใหนทว สวถขง 
        ๕. ปรว บปรบุงประสสทธสภาพของบบุคคล  
            เมลสอพสจารณาถขงวสธมการปรว บปรบุงประสสทธสภาพของบบุคคลตว นงแตสเรสสมตนน
ศตวรรษนมน เปนนตนน มาพบวสา มมวสธมการใหญส ๆ ทมสใชนอยผ ส ๓ วสธมการ คลอ (เทพพนม  
เมลองแมน และ สวสง  สบุวรรณ, ๒๕๔๐, น. ๗๖-๗๘)       
            ๕.๑ วสธมการบรสหารแบบวสทยาศาสตรห  มมสสวนคลนายกวบแนวคสดของ 
Taylor ไดน สรบุปวสา พนว กงานขาดความรผนความสามารถเฉพาะอยสางเกมสยวกวบงานทมส
ทาส  เพลสอแกนไขปว ญหานมน  เขาเชลสอ วสามมความจสาเปนนตนองพวฒนาความรผนทางวสทยาศาสตรห
ในแตสละสสวนประกอบของพนว กงานสภาวการณหดว งกลสาว ผผนบรสหารควรจะสรนางระบบ
การบรสหารทมสยบุตสธรรมเกมสยวกวบจสานวนววนทมสจสายคสาตอบแทน หนนาทมสดนานการบรสหารทมส
จะจวดใหนเพสสมเตสม ประกอบดนวยการควดเลลอกและการฝขกอบรมอยสางเปนนวสทยาศาสตรห
ซขสงจะชสวยพวฒนาบบุคลากรใหนอยผ สในสภาวะทมสมมประสสทธสภาพสผงสบุด 
           ๕.๒ วสธมการมนบุษยหสวมพวนธห วสธมการนมน เรสสมขขนนจากการทดลองของ 
Hawthorne Experiment  ซขสงพบวสา งานนว นนมมสสสงทมสเรมยกวสา หนนาทมสทาง
สวงคม เขนามาเกมสยวขนองดนวย กลบุสมทาส งานประกอบดนวยการรวมกลบุสมแบบไมสเปนน
ทางการ สมาชสกแตสละคนมมหนนาทมสเฉพาะตน เมลสอสมาชสกในกลบุสมไดนมมโอกาสรว บคสา
นสยม และทวศนคตสของกลบุสมเขนาไวนเปนนของตน พฤตสกรรมของสมาชสกในกลบุสมจะถผก
ควบคบุมและปรว บปรบุงโดยกลบุสม ดว งนว นน เพลสอใหนไดนมาซขสงความเขนาใจ พฤตสกรรมของผผน
ปฏสบวตสงานของ แตสละคนจขงจาส เปนนตนองพสจารณาถขงสสสงแวดลนอมทางสวงคมของผผน
ปฏสบวตสงาน 

- ๑๒๗ -

สสสงสาส ควญจากการศขกษานมน  คลอ ขนอสรบุปทมสวสาแรงจผงใจทางเศรษฐกสจอาจจะไมสไดนผลถนา
สสสงนว นนไมสสามารถเขนากวนไดนกวบบรรทวดฐานและคสานสยมของกลบุสม ประเดนนสาส ควญอมก
ประเดนนหนขส งคลอ แรงจผงใจทางดนานเศรษฐกสจจะมม ประสสทธสภาพตสสากวสาแรงจผงใจทาง



ดนานสวงคม นอกจากนมน ยว งพบวสา การเปลมสยนแปลงทางเทคนสค                     ทมส
เปลมสยนแปลงโดยผผนบรสหารจะถผกตสอตนาน แมนวสาการเปลมสยนแปลงนว นนจะเกสดผลดมทาง
เศรษฐกสจของ พนว กงานกนตาม เพราะวสาการเปลมสยนแปลงนว นนอาจจะเปนนสสสงทมสขสมขผ ส
หรลอคบุกคามตสอฐานะ ทางสวงคม ของบบุคคลภายในกลบุสม เพลสอทมสจะสสงเสรสมใหน
พฤตสกรรมของผผนปฏสบวตสงานไดนประสานกวน จขงจสาเปนนทมสจะตนองคงไวนซขสงการตสดตสอ
สลสอสารแบบ ๒ ทาง ผผนบรสหารควรจะไดนรวบทราบถขง ความคสด และพฤตสกรรมของผผนปฏสบวตสงาน 
ปฏสบวตสงานกนจาส เปนนตนองไดนรว บทราบถขงสสสงทมสผผนบรสหารคาดหววง รวมทว นง พฤตสกรรมการ
ปฏสบวตสงานควรกระทาส  การตสดตสอสลสอสารควรไดนรวบการวางแผนรวมกวนทว นง ๒ ฝสาย เปนน การ
แสดงวสา ผผนปฏสบวตสงานมมความสสาควญกวบองคหการและความคสดเหนนไดนรว บการยอมรว บ และนสา
ไปพสจารณาการมมสสวมรสวมจะเปนนการใหนโอกาสผผนปฏสบวตสงานไดนมมสสวนใหนแนวคสดเพลสอ
พวฒนาองคหการ และเปนนการลดพลวงตสอตนานการเปลมสยนแปลงทางดนานเทคนสคดนวย 
เพลสอใหนสามารถนาส ขนอสรบุปเหลสานมน  ไปใชนใหนเกสดประโยชนหอยสางมมประสสทธสภาพ ผผน
บรสหารและผผนนส เทศจสาเปนนจะตนองใชนแบบของภาวะ ผผนนาส แบบใหมสใหนเหมาะสม
           ๕.๓ วสธมการบรสหารทรว พยากรมนบุษยห บบุคคลมมความตนองการสสสงอลสนนอก
เหนลอจากรางววลทางดนานรสางกาย เศรษฐกสจ และสวงคม ไดนแกส ความตนองการการ
ยอมรว บ และการประสบผลสสาเรนจจากงาน งานทมสเปนนมาตรฐานและงานเฉพาะอยสาง 
จะตนองใหนโอกาสแกสผผนปฏสบวตสงาน สามารถประสบผลสาส เรนจจาการปฏสบวตสงานไดน       
การปรว บปรบุงงานการบรสหาร โดยเนนน ววตถบุประสงคห และการทาส งานเปนนทมมทมสเนนน
การควบคบุมตนเองจะกสอใหนเกสดการใชนทรว พยากร มนบุษยหอยสางมมประสสทธสภาพ สสสง
ส สาควญของวสธมการนมน คลอการใหนมมสสวนรสวมในการสรนางเปน าหมายของงาน และการ
ปฏสบวตสทมสเนนนความรว บผสดชอบในการควบคบุมตนเอง เพลสอใหนบรรลบุเปน าหมายทมสตว นงไวน  
ปบ ญหาและอบุปสรรคในการทสางานของ สก.สบค.กอ.รมน.

ปว ญหาอบุปสรรคในการ
ปฏสบวตสงาน

แนวทางแกนไขและ
พวฒนา

ขนอเสนอแนะ

๑. การขอรว บ พ.ส.ร.กรณม
เปนน        ผผนปฏสบวตสหนนาทมส
ราชการหรลอชสวยเหลลอ
ราชการดนวยความเรมยบรนอย
ใน     ยสานอวนตรายตสดตสอ
กวนไมสนนอยกวสา        ๖ 
เดลอน ปรากฎวสามมกสาลว งพล
ลงชลสอรว บรอง (บ.ท.ช. ๒/
ย.) วสาตนเองไดนอยผ สปฏสบวตส
หนนาทมสในพลนนทมสยสานอวนตราย

- ผผนบว งควบบวญชาของผผนทมส
รว บรองตนเอง (บ.ท.ช. 
๒/ย.) ยสอมตนองทราบวสา
ผผนใตนบว งควบบวญชาของตน
ไปปฏสบวตสหนนาทมสยสาน
อวนตรายจรสงหรลอไมส ผผน
บว งควบบวญชาผผนรว บรอง
ตนองตระหนว กและควรพขง
ระววงในการตรวจสอบ
รว บรองความถผกตนองตาม

- อนบุมวตสใหนใชนแบบ
หนว งสลอรว บรองคบุณสมบวตส
การปฏสบวตสหนนาทมสในพลสนทมส
ยสานอวนตราย แบบใหมสทมสมม
ค สาเตลอน "ผผนใดเปนนเจนา
พนว กงานจงใจกรอก
ขนอความหรลอรว บรอง
ขนอความอวนเปนนเทนจ มม
ความผสดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 



ตสดตสอกวนไมสนนอยกวสา ๖ 
เดลอน      อวนเปนนความเทนจ

ความเปนนจรสงอยสาง
เครสงครว ดในคบุณสมบวตส
ของผผนรว บสสทธสวสา เปนน
ขนอมผลทมสถผกตนองเปนนจรสง
ทบุกประการหรลอไมส 
อยสางไร เนลส องจากการ
รว บรองขนอมผลอวนเปนนเทนจ
อาจกสอใหนเกสดความ

๑๖๑ หรลอมาตรา ๑๖๒ 
ตนองระวางโทษอยสางสผงจสา
คบุกไมสเกสน ๑๐ ปม และปรว บ
ไมสเกสน ๒๐๐,๐๐๐ บาท" 
กรณม  ก.บ.ท.ช. มมมตสใหน
ทบทวนความถผกตนองของ
หนวงเวลาทมสปฏสบวตสหนนาทมส 
และใหนผผนขอรว บสสทธสเงสน 
พ.ส.ร. ลง

- ๑๒๘ -

ปว ญหาอบุปสรรคในการ
ปฏสบวตสงาน

แนวทางแกนไขและ
พวฒนา

ขนอเสนอแนะ

เสมยหายตสอทางราชการ
ไดน และถลอเปนนความผสด
ทว นงทางวสนว ยและทาง
อาญา

ลายมลอชลสอรว บรอง
คบุณสมบวตสใหนเรมยบรนอย 
กสอนดสาเนสนการขอรว บสสทธส
หากผผนขอรว บสสทธสเงสน 
พ.ส.ร. ไมสลงลายมลอชลสอ
ในหนว งสลอรว บรองดว งกลสาว
ใหนถลอวสาผผนขอรว บสสทธสเงสน 
พ.ส.ร. ไมสประสงคหทมสจะ
ใหนมมการดสาเนสนการขอรว บ
สสทธสเงสน พ.ส.ร. ตสอไป 
ซขสงเจนาหนนาทมสผผนเกมสยวขนอง
สามารถยบุตสเรลสองการเสนอ
ขอรว บสสทธสเงสน พ.ส.ร. ไดน
โดยทวนทม และจะไมส
ดสาเนสนการขอรว บสสทธสเงสน 
พ.ส.ร. ซสนาเรลสองเดสมโดย
จะไมสถลอวสาเปนนความ
บกพรสองของเจนาหนนาทมส

๒. พบการปลอมแปลง
เอกสารเพลสอเสนอขอรบ บ
บสานาญพฏเศษเหตบุ    
ทบุพพลภาพ เชสน 
   - ปลอมแปลงแบบ

- มมหนว งสลอแจนงเตลอน
หนสวยตนนสวงกวด วสาการ
กระทสาดว งกลสาวเปนนการ
กระทสาความผสดตาม
ประมวล กฎหมายอาญา

- แจนงหนสวยตนนสวงกวดผผน
ยลสนเอกสารเทนจ ใหนแตสงตว นง
คณะกรรมการสอบสวน
หาขนอทนจจรสง และหากพบ
ผผนกระทสาผสดเปนนเจนาหนนาทมส



รายงานการสผญเสมยทางเอก
สาร (กพ.๓) 
   - แบบรายงานการสผญ
เสมยทางวสทยบุ   
   พบการปลอมแปลงเอกสาร
เพลสอ         ขอรบบรองเวลา
ราชการเปนนทวทคคณ เชสน  - 
การปลอม คสาสว สงปฏสบวตส
หนนาทมส และคสาสว สงพนนหนนาทมส 
เพลสอใหน สบค.กอ.รมน.ออก
หนว งสลอรว บรองเวลาราชการ
เปนนทวมคผณ
 - การปลอมแปลง แบบ
บวญชมรายชลสอผผนไดนรว บเวลา
ราชการเปนนทวมคผณ (๕๓๐๔
ก, ๕๓๐๔, ๕๓๐๖) เพลสอใหน
สบค.กอ.รมน.ลงนาม
รว บรองสสาเนา เพลสอนสาไปใชน
เพสสมเวลาราชการในการคสด
เงสนบสาเหนนจ บสานาญ

ฐานปลอมแปลงเอกสาร
ราชการ และใชนเอกสาร
ปลอม และหากผผนบว งควบบ
บวญชาทสาการรว บรอง
เอกสารโดยไมสตรวจ
สอบใหนถผกตนอง กนอาจมม
ความผสดฐานรว บรอง
เอกสารอวนเปนนเทนจ

ของหนสวย ทมสใหนความรสวม
มลอใน      การปลอม 
แปลงเอกสาร ใหนดสาเนสน
การลงทวณฑหทางวสนว ยรวม
ถขงดสาเนสนคดมอาญาจนถขง
ทมสสบุด หากตรวจสอบพบ
การกระทสาความผสดอมก 
ผบ.หนสวย ทมสลงนามทนาย
หนว งสลอ จะตนองรสวมรว บผสด
ชอบ    เนนนยส นา ผบ.หนสวย 
ทบุกระดวบชว นน ใหนกวดขวน 
และยส นาเตลอนกสาลว งพลใน
สสวนทมสเกมสยวขนองในการใชน
หลวกฐานประกอบการยลสน
ขอรว บสสทธส

- ๑๒๙ –

ปว ญหาอบุปสรรคในการ
ปฏสบวตสงาน

แนวทางแกนไขและ
พวฒนา

ขนอเสนอแนะ

๓. ขนอขวดขนองเกมสยวกวบการ
จวดทสาบวญชมรว บรองราชการ
เปนนทวมคผณ
- พสมพหไปเลอะเลลอนอสานไมส
ออก (แสดงถขงความไมส
สนใจในการบสารบุงขววญแกส 
กสาลว งพลของหนสวยเอง)

- การดสาเนสนการการ
รว บรองราชการเปนน
ทวมคผณเกมสยวขนองกวบ
บบุคคลและหนสวยดว งนมน  
๑. ผผนมมสสทธส จะตนองตรวจ
สอบสสทธสขว นนตนนของ
ตนเองวสามมสสทธสจรสง การ

- ผผนมมสสทธส และหนสวยเกมสยว
ขนองตนองปฎสบวตสตามคสาสว สง 
กอ.รมน.ทมส ๒๗๙/๒๕๕๔ 
ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรลสอง 
การดสาเนสนการรว บรอง
หลวกฐานการมมสสทธสไดนนว บ
เวลาราชการทวมคผณ



- ไมสใชนแบบฟอรหมบวญชมราย
ชลสอ ฯ ตามทมสกสาหนด
- มมการขมดฆสาขผดลบหรลอ
เขมยน และลบดนวยนสนายาลบ
คสาผสดสมขาว ในชสองทมสเปนน
ขนอความสสาควญ เชสน ชสอง
ววน,เดลอน, ปม  ซขสงปฏสบวตสหรลอ
เลสกปฏสบวตส และชสอง ยศ - 
นาม (เปนนเหตบุใหนแกนไขหลวง
ลนามรว บรองไปแลนว
- พสมพห ววน, เดลอน, ปม  ทมส
ปฏสบวตสและเลสกปฏสบวตสไมส
ตรงความเปนนจรสง หรลอเกสน
ความเปนนจรสง (สสอเจตนา
ทบุจรสต)
- ชลสอหรลอนามสกบุลคลาด
เคลลสอนจากคสาสว สง มมรอยลบ 
แกนไข หรลอตสอเตสม
- ไมสมมค สาสว สงพนนหนนาทมส ในชสอง
หมายเหตบุ
-  หนสวยสะสมเรลสองผผนมมสสทธส
ไวนนานเกสนไปจนจสานวน
มากและไมสตรวจสอบความ
ถผกตนองกสอนสสงใหนรว บรอง 
(ไปปฎสบวตสงานหนสวยไหน 
หนสวยนว นนเปนนผผนด สาเนสนการ
ขอใหนทวนทมสเมลสอพนนหนนาทมส

- หนสวยมวกอนางกวบผผนมมสสทธส
วสาไดนทสาเรลสองไป 
กอ.รมน.แลนวใหนไปตสดตาม
เอง เมลสอผผนมมสสทธสไปขอตรวจ
คนน พบวสาไมสมมหนว งสลอดว ง
อนาง เปนนเหตบุใหนผผนมมสสทธส
ตนองเสมยคสาใชนจสายในการ
เดสนทางมาตสดตสอ

ดสาเนสนการใด  ๆ ทมสมมการ
ปลอมแปลงเอกสาร
ประกอบการขอรว บสสทธส 
เปนนความผสดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
ปลอมแปลงเอกสาร
ราชการ และใชนเอกสาร
ปลอม 
๒. หนสวยตนนสวงกวด หรลอ
ผผนบว งควบบวญชา ของผผนมม
สสทธส ตนองตรวจสอบวสา 
ผผนมมสสทธสมมค สาสว สงปฏสบวตส
หนนาทมส และพนนจาการ
ปฏสบวตสหนนาทมสตรงตาม
ความจรสง
และหากเอกสารใดเปนน
เทนจหนสวยตนองดสาเนสน
การตว นงคณะกรรมการ
สอบสวนหาขนอเทนจโดย
ไมสลนาชนา เพลสอลงโทษทาง
วสนว ย และทางกฎหมาย
อาญา 
๓. หนสวยผผนรว บรองสสทธส 
กอ.รมน. 
(สก.สบค.กอ.รมน.) 
ตนองตรวจสอบความถผก
ตนองของเอกสาร
ประกอบการขอมมสสทธส 
หากพบเอกสารใดไมสถผก
ตนอง ตนองแจนงใหนหนสวย
ตนนสวงกวดทราบ และ
ตรวจสอบขนอเทนจจรสง 
และควรรายงานผลการ
ออกหนว งสลอรว บรอง
ราชการทวมคผณ การ
ดสาเนสนการทมสเกมสยวขนอง 
เพลสอเกนบเปนนสถสตสการ

สสาหรว บกสาลว งพลสวงกวด 
กอ.รมน. และผผนปฏสบวตส
งานในสายงาน       
กอ.รมน.อยสางเครสงครว ด
- เมลสอ กอ.รมน. เดสนทาง
ไปตรวจเยมสยมหนสวยใน
สายงาน กอ.รมน. ควร
จวดใหนมมการบรรยายเรลสอง
สสทธสกสาลว งพล โดยเฉพาะ
เนนนยส นาการดสาเนสนการ
รว บรองเวลาราชการ
ทวมคผณ ประกอบขนอขวดขนอง
และตววอยสางทมสอาจทสาใหนผผน
มมสสทธส จนท.ดสาเนสนการ 
และผผนบว งควบบวญชา 
ตนองพขงระววงหากมมการ
ปลอมแปลงและใชน
เอกสารประกอบการ
พสจารณาขอรว บสสทธสไมสตรง
ตามจรสงอาจมมความผสด
ทางอาญาฐานปลอมแปลง
เอกสาร ใชนเอกสารปลอม 
ผผนบว งควบบบวญชาทสาการ
รว บรองเอกสารโดยไมส
ตรวจสอบใหนถผกตนอง กน
อาจมมความผสดฐานรว บรอง
เอกสารอวนเปนนเทนจ 



- เมลสอ กอ.รมน.รว บรองสสทธส
และสสงใหนหนสวยแลนว หนสวย
ควรแจนงผผนไดนรว บสสทธสทราบ
โดยดสวน

ปฏสบวตสงาน  

- ๑๓๐ –

ปว ญหาอบุปสรรคในการ
ปฏสบวตสงาน

แนวทางแกนไขและ
พวฒนา

ขนอเสนอแนะ

ขนอ ๔ การพสจารณาบสาเหนนจ
ประจสาปม ใหนแกส ขนาราชการ
พลเรลอน ประจสา กอ.รมน.,
ขนาราชการชสวยราชการ 
ลผกจนางชว สวคราว และ
พนว กงานราชการ
มมขนอขวดขนองในการดสาเนสน
การดว งนมน
- การจวดทสาขนอมผลหนสวยตนน
สวงกวด    ลสาชนา หนสวยใหน
ขนอมผลผสด เชสน ชว นนเงสนเดลอน
ปว จจบุบวนไมสตรงกวบขนอมผล
จรสง, สสงรายชลสอผผนขอ ๒ ขว นน
เกสนจสานวนโควตา, การใหน
ขว นนหรลอกลบุสมเปอรหเซนเงสน
เดลอนขวดหรลอแยนงกวบผลการ
ประเมสนคสาการปฏสบวตสงาน

- จนท.ทมสดสาเนสนการจวด
ทสาขนอมผลการพสจารณา
บสาเหนนจของหนสวยตนอง
ตรวจสอบความถผกตนอง
ของขนอมผล และใหนขนอมผล
ผผนบว งควบบวญชาประกอบ
การพสจารณาบสาเหนนจ
ของหนสวย
- จนท.จวดทสาขนอมผล
บสาเหนนจสสวนกลาง
(สก.สบค.กอ.รมน.) 
ตรวจสอบขนอมผล และ
พฤตสกรรมใชนประกอบ
การพสจารณาบสาเหนนจ
ของคณะกรรมการ
พสจารณาบสาเหนนจ 
กอ.รมน.

- เมลสอมมการพสจารณา
บสาเหนนจของคณะ
กรรมการพสจารณา
บสาเหนนจ 
กอ.รมน.เรมยบรนอยแลนว 
ควรสสงผลการพสจารณาใหน
หนสวยตนนสวงกวดของ
ขนาราชการทมสมาชสวย
ราชการโดยเรนว เพลสอใหน
หนสวยตนนสวงกวดออกคสาสว สง
เงสนเดลอนไดนทวนเวลา กรณม
ขนาราชการพลเรลอน ประจสา
กอ.รมน. ลผกจนางชว สวคราว 
และพนว กงานราชการ 
กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.) ผผน
ออกคสาสว สง ตนองรมบดสาเนสน
การออกคสาสว สงฯ ใหนทวน
เวลา

ขนอเสนอแนะเพมคอการปรบ บปรบุงหรมอพบ ฒนางาน
          เมลสอตระหนว กถขงความสสาควญของปว ญหาดว งกลสาว และไดนรว บทราบถขง
สถานการณหของกระบวนงานของ สก.สบค.กอ.รมน. อวนเปนนผลการจากการจวดทสา
คผสมลอครว นงนมน เรมยบรนอยแลนว ผผนจวดทสาจขงสรบุปแนวทางแกนไขปว ญหาดนานสสทธสและ
สววสดสการ ดวงนมน
          ๑. ควรมมการรวบรวมปว ญหาและอบุปสรรคของทบุกฝส าย และนสามาลงในเวนบ 
เชสน บอรหด หรลอ ถาม-ตอบ เพลสอเปนนการแลกเปลมสยนประสบการณหรสวมกวนระหวสางผผน



ปฏสบวตสงาน ทสาใหนสามารถทราบถขงปว ญหาของแตสละฝส าย/ แตสละกระบวนงาน  เพลสอ
นสามาประยบุกตหใชนกวบฝส ายของตนเอง
          ๒. เหนนควรใหนมมการจวดกสจกรรมเสรสมสรนางความเขนาใจระหวสางผผนปฏสบวตส
งานดนานสสทธสและสววสดสการ กวบ ผผนทมสไดนรว บสสทธสและสววสดสการ หรลอหนสวยงานตสาง ๆ 
ทมสเกมสยวขนอง เพลสอเสรสมสรนางความสามวคคมและลดปว ญหาความผสดพลาดในการปฏสบวตส
งาน โดยกสาหนดไวนในปฏสทสนการปฏสบวตสงานประจสาปม ของ สก.สบค.กอ.รมน.อยสาง
นนอยปม ละ ๑ ครว นง อาจจะเปนนลวกษณะการสวมมนา หรลอบรรยายใหนความรผน หรลออาจ
เปนน KM แลกเปลมสยนเรมยนรผนระหวสางผผนปฏสบวตสงานดนานสสทธสและสววสดสการ กวบเจนา
หนนาทมสทมสปฏสบวตสงานดนานสสทธสและสววสดสการของ นขต.กอ.รมน.
           ๓. จวดบรสการใหนคสาแนะนสา หรลอบรสการเปนนทมสปรขกษา หารลอ ใหนเจนาหนนาทมส 
บบุคลากร ทมสตนองการสอบถามวสธมการดสาเนสนการขอรว บสสทธสและสววสดสการ พรนอมวสธม
การเขมยนเอกสารรายงานการขอรว บสสทธสและสววสดสการทว นงหมดทมสเกมสยวขนองกวบ และ
ตอบขนอซวกถามปว ญหาการดสาเนสนการดนานสสทธสและสววสดสการในกรณมทมสผผนไดนรว บสสทธส
และสววสดสการสงสวย ไมสเขนาใจ เพลสอจะไดนปฏสบวตสไดนอยสางถผกตนอง

การจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงานสสวนงานสสทธสและสววสดสการ ส สานว กบรสหารงาน
บบุคคล กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกรฉบวบนมน  จขงนว บเปนนจบุด
เรสสมตนนของการพวฒนาการปฏสบวตสงานประจสาจากงานดนานตสางๆ ทมสยว งมมอมกมากมายใหน
สามารถปฏสบวตสงานไดนอยสางสะดวก ราบรลสน ปราศจากอบุปสรรคทมสจะขวดขวางความ
สสาเรนจของการบรรลบุววตถบุประสงคหของการปฏสบวตสหนนาทมสราชการ  ผผนจวดทสามมความยสนดม
เปนนอยสางยสสงหากคผสมลอฉบวบนมน จะสามารถเปนนประโยชนหตสอการปฏสบวตสงานของหนสวย
งานตสางๆ ไดน หรลอเปนนแนวทางในการจวดทสาคผสมลอเรลสองอลสนๆ ทมสเกมสยวขนองกวบการ
พวฒนาการปฏสบวตสงานตสอไป

บรรณานบุ กรม

คผสมลอการปฏสบวตสงานงานสารบรรณ. ๒๕๕๘.  กองงานวสทยาเขต มหาวสทยาลวยศสลปากร 
วสทยาเขตพระราชววงสนามจวนทรห
คผ สมลอสสทธสกสาลว งพลของผผนปฏสบวตสงานใน กอ.รมน. ๒๕๕๖. จวดทสาโดย 
สบค.กอ.รมน. เมลสอ ก.ค.๕๖
ดาบตสารวจ วรพล สบุพรรณอสวม. ๒๕๕๔ : ปว ญหาและอบุปสรรคในการปฏสบวตสงาน
ของเจนาหนนาทมสต สารวจ กองกสากวบ
          การสววสดสภาพเดนกและสตรม โดย สารนสพนธหหลวกสผตร ศสลปศาสตรมหา
บวณฑสต สาขาการบรสการงาน 
          ยบุตสธรรม ภาควสชาสวงคมสงเคราะหหศาสตรห คณะสวงคมสงเคราะหหศาสตรห 
ม.ธรรมศาสตรห พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๑๓๑ -



ธนาวสชญห จสนดาประดสษฐห และจารบุวรรณ ยอดระฆวง. ๒๕๕๒. สสานว กงานคณะ
กรรมการพวฒนาระบบราชการ     
           การจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงาน: สสานว กพสมพหคณะรว ฐมนตรมและราชกสจจานบุ
เบกษา สมสแยกซวงฮมน           
           ถนนสามเสน เชตดบุสสต กทม. 
ประสสทธสห  ประคองศรม อนางถขง ปว ญญา  มผลคสา. ความหมายของปว ญหา หมายถขง 
สภาพการณหทมสมมหรลอเปนนอยผ สใน
           ปว จจบุบวนของบบุคคลเปน าหมาย. ๒๕๔๓.
พจนานบุกรมไทยฉบวบราชบวณฑสตยสถาน. ๒๕๔๒. ผผนจวดทสาราชบวณฑสตยสภา พ.ศ. 
๒๕๔๒
พรรณม  ประเสรสฐวงษห และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) การจวดองคหการและการบรสหาร 
กรบุงเทพฯ : โรงพสมพหคบุรบุสภา
ยบุทธศาสตรห กองอสานวยการรว กษาความมว สนคงภายในราชอาณาจวกร พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 
รสางประมวลจรสยธรรมของขนาราชการ กอ.รมน. ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.
วสยะดา  ธนสรรวนสช. ๒๕๕๘. การจวดทสาคผสมลอการปฏสบวตสงาน ส สานว กวสทยบรสการ 
มหาวสทยาลลวยอบุบลราชธานม
ศววสศนว นท  ขมพชผเชาวน. นว กวสเคราะหนโยบายและแผน  7 กองแผนงาน 
มหาวสทยาลวยศสลปากร. การตสดตาม 
            ประเมสนผลการปฏสบวตสงาน
สรรญ จนสตภววต. การจวดทาส คผ สมลอการปฏสบวตสงาน เอกสารบรรยายสสานว กงานคณะ
กรรมการอบุดมศขกษา
สรบุปผลการสวมมนาเชสงปฏสบวตสการ เรลสอง สสทธสและสววสดสการ ส สาหรว บ ขนาราชการ
พลเรลอนประจสา กอ.รมน. ตาม     
          หนว งสลอ สบค.กอ.รมน. ทมส นร ๕๑๐๑/๔๔๕๒ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ การหา
แนวทางรสวมในการจวดทสา    
          สววสดสการใหนแกส ขนาราชการพลเรลอนประจสา กอ.รมน. สรบุปขนอเสนอความ
ตนองการ
เสถมยร คามมศวกดสห. ๒๕๕๓. การเขมยนคผสมลอปฏสบวตสงาน การเขมยนคผสมลอปฏสบวตสงาน
ขนาราชการตสาแหนสงประเภททว สวไป 
          วสชาชมพเฉพาะ เชมสยวชาญเฉพาะ และพนว กงานมหาวสทยาลวย สายสนว บสนบุน



วสชาการ ฉบวบปรว บปรบุง  
          พ.ศ. ๒๕๕๓ เอกสารบทความ มหาวสทยาลวยศรมนครสนทรวสโรฒ.
สสานว กงานคณะกรรมการพวฒนาระบบราชการ  คผ มลอการประเมสนผลการปฏสบวตสราช
การตามคสารว บรอง              
          การปฏสบวตสราชการของสถาบวนอบุดมศขกษา ประจสาป งบประมาณ  พ .ศ. 
๒๕๕๑   กรบุงเทพมหานคร :  
           บรสษว ทจบุดทอง จสากวด, ๒๕๕๐
Edward and Sharakansky (อนางถขงใน อบุทวย เลาหวสเชมยร, ๒๕๒๘, น. 
๑๔๐ – ๑๔๑) การบรสหารการพวฒนา :  
          การเปลมสยนแปลงและทสศทาง คณะรว ฐประศาสนศาสตรห สถาบวนบวณฑสต
พวฒนบรสหารศาสตรห (กรบุงเทพฯ : 
          มผลนสธสเอเชมย , ๒๕๒๘)
Dersal (อนางถขงใน วบุฒสชวย โสมาบบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) : ปว จจวยทมสมมผลตสอความ
พขงพอใจในการปฏสบวตสงานของพนว กงาน สอบสวนในสวงกวดกองบวญชาการตสารวจ
ภผธร ๒. วสทยานสพนธหปรสญญามหาบวณฑสต, มหาวสทยาลวยขอนแกสน, บวณฑสต
วสทยาลวย.

ผนวก




