
 
 

 

  

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

ขั้นตอนการขออนุมัติให้กำลังพล 
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ 

หน่วย กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

จัดทำโดย 

พ.อ.หญิง ศลิษา  จันทรเนตร             

                                                                      
จัดทำเมือ่ ก.ย. ๖๓ 



ขั้นตอนการขออนุมัติให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที ่
ให้กับหน่วย กอ.รมน.(ส่วนกลาง) 

 
1. สบค.กอ.รมน. (ฝ่ายอัตรากำลังช่วยราชการ จก.สบค.กอ.รมน.) ส่งเรื่องให้ฝ่ายทำเนียบและสารสนเทศ  

จก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบทำเนียบกำลังพลของหน่วยตาม อฉก. เมื่อหน่วยเสนอหนังสือมายัง สบค.กอรมน. 
(จก.สบค.กอ.รมน.) เพ่ือขออนุมัติกำลังพลช่วยราชการใน กอ.รมน. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ เมื่อฝ่ายทำเนียบและสารสนเทศ จก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบทำเนียบกำลังพล
ของหน่วยตาม อฉก. แล้วอัตราว่างสามารถบรรจุได้กรณีช่วยราชการใหม่ หรือ กรณีขอช่วยราชการต่อตรงกับอัตราที่
ขอบรรจุเดิม ทั้งนี้หากตำแหน่งไม่ตรงตรงกับอัตราเดิมต้องทำเรื่องเปลี่ยนตำแหน่งโดยให้พ้นจากตำแหน่งเดิม
เพ่ือขอปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ต่อไป 
 
2. สบค.กอ.รมน. หารือหรือประสานด้วยวาจากับหน่วยในกรณี ยศ-ชื่อ-สกุล หรือตำแหน่งที่ตรวจสอบแล้วมี

ความคลาดเคลื่อนหรือมีความล่าช้าหรือเกิดข้อสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่ง ให้หน่วยส่งเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือ
ตรวจสอบ 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ หน่วยส่งเอกสารเพ่ิมเติม หรือ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดำเนินการ
รับเรื่องคืน แล้วแต่กรณี บันทึกวันเวลาที่ทวงถามและรายละเอียดตามที่หน่วยชี้แจงพร้อมวันเวลาที่หน่วย
ดำเนินการแล้วแต่กรณี เพ่ือทราบระยะเวลาการดำเนินการที่ชี้แจงให้หน่วยแก้ไข 
 
3. สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือราชการภายนอก เพ่ือขออนุมัติกำลังพลช่วยราชการใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง) 

ให้กับหน่วยไปยังหน่วยต่างๆ ดังนี้  
3.1 สังกัด ทบ. มีหนังสือไปยัง ทบ. เรียน  ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) พร้อมแนบสำเนาหน่วยต้นสังกัด
พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในการขอช่วยราชการของกำลังพลใน กอ.รมน. ตามตัวอย่างที่ 1 สำหรับกำลังพลที่
สังกัด ปรมน ทบ. เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลของ ทบ. ใน สง.ปรมน.ทบ. ไม่ต้องแนบ
อนุมัติต้นสังกัด 
3.2 สังกัด ทท. มีหนังสือไปยัง ทท. เรียน ผบ.ทสส. (ผ่าน กพ.ทหาร) ตามสังกัดกำลังพล โดยจัดทำบัญชี
รายชื่อกำลังพลที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ขอช่วยราชการพร้อมระบุตำแหน่งปกติและตำแหน่งใน กอ.รมน. 
ตามตัวอย่างท่ี 2 
3.3 สังกัด สป. มีหนังสือไปยัง สป. เรียน ปล.กห. (ผ่าน สม.) ตามสังกัดกำลังพล โดยจัดทำบัญชีรายชื่อ
กำลังพลที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ขอช่วยราชการพร้อมระบุตำแหน่งปกติและตำแหน่งใน กอ.รมน. 
ตามตัวอย่างท่ี 3 



บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ กรณีสังกัด ทบ. เมื่อดำเนินการส่งเรื่องขออนุมัติไปยัง ทบ.(ผ่านกพ.ทบ.)
แล้วดำเนินการคู่ขนานออกคำสั่งได้พร้อมชี้แจงเหตุผลในหนังสือนำเรียนว่าได้แยกดำเนินการขออนุมัติตัว
บุคคลไปยัง ทบ. แล้ว กรณี ทท. ต้องรออนุมัติ และ สป. ต้องรอคำสั่งให้ช่วยราชการก่อนจึงดำเนินการต่อไป 
 
4. สำหรับ ต้นสังกัดที่เป็น ทอ./ทร./ตำรวจ จะให้เจ้าหน้าที่ ทอ./ทร./ตำรวจ (จก.สบค.กอ.รมน.ปัจจุบัน       

ณ เม.ย. ๖๓ ทอ. ผู้ดำเนินการ นอ. รชา  เสือป่า/ทร. ผู้ดำเนินการ ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น./ตำรวจ 
ผู้ดำเนินการ พ.ต.ท.หญิง ภัทรวลัย  แสงสุริยฤทธิ์) รับผิดชอบในภาพรวมเป็นผู้ออกคำสั่งและเป็นผู้
ประสานงานระหว่างเหล่าทัพที่สังกัดของแต่ละบุคคล 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ กรณีพิเศษห้วง 1 ต.ค. 62 ที่มีการดำเนินการในภาพรวมเนื่องจากมีการปรับ
โครงสร้างหน่วยใหมใ่น 25 ต.ค. 62 จึงออกคำสั่งในภาพรวมเป็นหน่วยไม่แยกเหล่าทัพ และขออนุมัติ ผอ.รมน.
(ผ่าน รองเลขาธิการ กอ.รมน.(2) สายงานกำลังพล) เป็นผู้ลงนามในคำสั่งเป็นหน่วย เมื่อคำสั่งเป็นหน่วย
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะกลับไปสู่การปฏิบัติตามปกติท้ังผู้รับผิดชอบและผู้ลงนามในคำสั่ง 
 
5. ขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องการออกคำสั่ง 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ต้องมี
เหตุผลของหน่วยประกอบการดำเนินการ 
 
หมายเหตุ 
   1. ในการดำเนินการเมื่อปรับปรุง อฉก.(ส่วนกลาง) กอ.รมน. เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการปรับ
โครงสร้างยังมีความคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยกับ อฉก. ฉบับที่ สนย.กอ.รมน. อนุมัติ จึงต้องปรับแก้ให้ถูกต้อง
ตรงกันทำให้การออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลจึงยังไม่ได้ดำเนินการ ความสำคัญจะอยู่ในส่วนของหน่วยในการกรอกข้อมูล
หากข้อมูลของหน่วยยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ระบบฐานข้อมูลจะไม่ถูกต้อง โดยในเดือน มิ.ย. 63 ได้มีการเริ่มออก
คำสั่งในระบบรวมทั้งมีการนำคำสั่งที่ออกก่อนเข้าระบบมาออกคำสั่งย้อนหลังเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในระบบ 
   2. การดำเนินการในขั้นนี้เป็นการขออนุมัติตัวบุคคลต่อหน่วยต้นสังกัดก่อนออกคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 
   3. หน่วยใน กอ.รมน. ดำเนินการล่าช้าในการขออนุมัติตัวบุคคลช่วยราชการที่หน่วย  และไม่ปฏิบัติ
ตามสั่งการ แต่เนื่องจากเป็นห้วงปรับโครงสร้างและมีสถานการณ์โรคติดต่อโควิท -19 เมื่อ สบค.กอ.รมน. 
ทักท้วงจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการด้านเอกสารทั้งด้านการประสานงานและการส่งเอกสารเพ่ิมเติม  
   4. เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติแล้วต้องสำเนาให้หน่วยทราบโดยทำเป็นหนังสือประทับตรา ตามตัวอย่าง 4-5 
   5. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ตามสั่งการฯ ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. แบ่งมอบใหม่ เมื่อ 
3 ธ.ค. 62  
   5.1 น.อ. สมศักดิ์  พลับทอง ร.น. : (ระดับตั้งแต่ ผอ.สว่นฯ ขึ้นไป) และ สนย.กอรมน. (ชุดปฏิบตัิการ) 
   5.2 พ.อ.หญิง ศลิษา  จันทรเนตร : (ระดับตั้งแต่ รอง ผอ.ส่วนฯ ลงมา) หน่วยที่รับผิดชอบ จำนวน 
6 หน่วย สนย.กอ.รมน./สขว.กอ.รมน./สมท.กอ.รมน./สบค.กอ.รมน./สกบ.กอ.รมน./สปง.กอ.รมน. 



   5.3 น.อ. รชา  เสือป่า : (ระดับตั้งแต่ รอง ผอ.ส่วนฯ ลงมา) หน่วยที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หน่วย 
สลก.กอ.รมน./สตน.กอ.รมน./สพร.กอ.รมน./สกส.กอ.รมน./สจร.กอรมน./สบข.กอ.รมน./ศดม.กอ.รมน./ศศว.กอ.รมน. 
(หน่วยตั้งใหม่ น.อ. จตุรงค์  ทัศนศร ช่วยดำเนินการร่วม) ขออนุมัติ ทอ. ในภาพรวม 
   5.4 ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น. (ระดับตั้งแต่ รอง ผอ.ส่วนฯ ลงมา) หน่วยที่รับผิดชอบ จำนวน 5 
หน่วย ศปป.1/ศปป.2/ศปป.3/ศปป.4/ศปป.5 ขออนุมัติ ทร. ในภาพรวม 
   5.5 พ.ต.ท.หญิง ภัทรวลัย  แสงสุริยฤทธิ์ หน่วยที่รับผิดชอบ ขออนุมัติ ตำรวจ ในภาพรวม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลา 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
1. ส่งเรื่องให้ฝ่ายทำเนียบและสารสนเทศ  จก.สบค.กอ.
รมน. ตรวจสอบทำเนียบกำลังพลของหน่วยตาม อฉก. เมื่อ
หน่วยเสนอ 

1-2 วันทำการ หนังสือหน่วยเสนอเรื่องมาที ่ 
สบค.กอรมน. (จก.สบค.กอ.รมน.) แผนก
ทำเนียบบันทึกการตรวจสอบที่หนังสือหน่วย 

2. ทำหนังสือราชการภายนอก เพ่ือขออนุมัติกำลังพล
ช่วยราชการใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ให้กับหน่วยไปยัง
หน่วยต่างๆ ดังนี้  

2.1 สังกัด ทบ. มีหนังสือไปยัง ทบ. เรียน  ผบ.
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) พร้อมแนบสำเนาหน่วยต้น
สังกัดพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในการขอช่วย
ราชการของกำลังพลใน กอ.รมน. สำหรับกำลัง
พลที่สังกัด ปรมน ทบ. เป็นไปตามแนวทางการ
บริหารจัดการกำลังพลของ ทบ. ใน สง.ปรมน.
ทบ. ไม่ต้องแนบอนุมัติต้นสังกัด 
2.2 สังกัด ทท. มีหนังสือไปยัง ทท. เรียน ผบ.
ทสส. (ผ่าน กพ.ทหาร) ตามสังกัดกำลังพล โดย
จัดทำบัญชี รายชื่ อกำลั งพลที่  นขต.กอ.รมน.
(ส่วนกลาง) ขอช่วยราชการพร้อมระบุตำแหน่งปกติ
และตำแหน่งใน กอ.รมน.  
2.3 สังกัด สป. มีหนังสือไปยัง สป. เรียน ปล.กห. 
(ผ่าน สม.) ตามสังกัดกำลังพล โดยจัดทำบัญชี
รายชื่อกำลังพลที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ขอ
ช่วยราชการพร้อมระบุตำแหน่งปกติและตำแหน่ง
ใน กอ.รมน. 

1-2 วันทำการ  
 
 

ตามตัวอย่างที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
 
 

ตามตัวอย่างที่ 3 

3. การรออนุมัติต้นสังกัดเพ่ือออกคำสั่งต่อไป 1-2 เดือน ต้นสังกัดอนุมัติ 
4. ทำหนังสือประทับตราแจ้งหน่วยทราบผล    การ

อนุมัติจากต้นสังกัดให้ช่วยราชการ 
1 วันทำการ ตามตัวอย่างที่ 4 - 5 

 
 

เรียบเรียงโดย พ.อ.หญิง ศลิษา  จันทรเนตร 

ปรับปรุง                            ก.ย. 63 
 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

ฝธก.สบค.กอ.รมน. 83137 
สนย.กอ.รมน. 83345 
สกบ.กอ.รมน. 83535 
สมท.กอ.รมน. 83256 
สปง.กอ.รมน. 83233 
สขว.กอ.รมน. 83279 

 


