
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การมอบทนุการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน., 
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 

กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

น.อ.หญิง ภทัรวรรณ  เกิดมี 



หมายเหตุ
ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

1 ขออนุมัติน ำเงินบริจำคในกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ กอ.รมน. ประจ ำปี ฝำกเข้ำบัญชี ฝำกไว้ที ่ธ.ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) สำขำกองทุนเพือ่กำรศึกษำของบุตรขำ้รำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน. (เรียน ผอ.รมน.ผ่ำน 

เลขำธิกำร) บก.ทบ. บัญชีเลขที ่๐๗๗-๒-๓๘๗๘๑-๗

2 ท ำหนังสือรำยงำนกำรน ำเงินบริจำคฯ ฝำกเข้ำบัญชีกองทุนเพือ่กำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำรพล
ประจ ำ กอ.รมน. เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. เพือ่ทรำบ

3 ท ำหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) แจ้งข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน., ลูกจ้ำง ตำมระเบียบ กอ.รมน.ว่ำด้วยทุนกำรศึกษำบุตร

ชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร กอ.รมน. ทีม่ีควำมประสงค์จะขอรับทุนกำรศึกษำบุตร โดยส่ง ของขำ้รำชกำรพลเรือน ลูกจำ้ง และพนักงำน

รำยชื่อบุตรทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมหลักฐำน ถึง สบค.กอ.รมน.(สก.) ภำยในก ำหนด รำชกำร กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีฉ่บับแกไ้ขปี ๖๓

4 รวบรวมรำยชื่อ และเอกสำรหลักฐำน โดยจัดท ำเป็นรูปแบบไฟล์ excel เป็นข้อมูลเบือ้งต้น
และตรวจสอบควำมถูกต้อง

5 สรุปบัญชีรำยละเอียด ๒ บัญชี ได้แก่ บัญชีจ ำนวนทุนกำรศึกษำและงบประมำณทีใ่ช้
และบัญชีรำยชื่อผู้ขอรับทุน

6 ขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมกำร และด ำเนินกำรจัดประชุม
7 ขออนุมัติจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำของ กอ.รมน.
8 ท ำหนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้มอบทุนกำรศึกษำ และท ำหนังสือประทับตรำเรียนเชิญร่วมพิธีฯ
9 ท ำหนังสือขอยืมเงิน และขออนุมัติเบิกเงินฝำกธนำคำรจำกบัญชี ธ.ทหำรไทย ๓ ฉบับ

๙.๑ เงินกองทุนเพือ่กำรศึกษำของบุตรข้ำรำชกำรพลเรือนประจ ำ กอ.รมน.
๙.๒ เงินกองทุนเพือ่กำรศึกษำของบุตรลูกจ้ำงชั่วครำว กอ.รมน.
๙.๓ เงินกองทุนสวัสดิกำรลูกจ้ำงชั่วครำว

10 จัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำฯ
11 ท ำหนังสือขอใช้หนี้เงินยืมรองจ่ำยเพือ่จัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำฯ
12 รำยงำนสถำนภำพเงินกองทุนเพือ่กำรศึกษำของบุตรฯ (เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน.)

หมายเหต ุขั้นตอนที ่๗ และ ๘ ด ำเนินกำรหลังจำกผ่ำนกำรพิจำรณำจำกมติทีป่ระชุม

Timeline การมอบทุนการศึกษาบุตรของขา้ราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน., ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ (กรณีสถานการณ์ปกต)ิ
ประจ าปี พ.ศ. ....

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินงาน



การมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือนประจ า 
กอ.รมน., ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
        ๑. อ้างอิงตามระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๑ ได้จัดตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๑ มี ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็น ประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการ        
มีหน้าที่พิจารณาก าหนดมูลค่าทุนการศึกษาในแต่ละปีให้แก่บุตรก าลังพลตามระดับการศึกษา มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ ๓ พ.ค.๖๑ เป็นต้นไป 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...การปฏิบัติปี ๒๕๖๓ มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปรับโครงสร้างและอัตรา กอ.รมน. รวมทั้งปรับเพ่ิมผู้แทนหน่วยที่มีข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ขอรับทุนการศึกษา.... 
        ๒. อ้างอิงตามระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบ    
กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในส่วนของ คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๖๓”  
            - องค์ประกอบของคณะกรรมการเดิมมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างของ     
กอ.รมน.มีการจัดตั้งหน่วยใหม่ และแปรสภาพหน่วยงานบางหน่วยของ กอ.รมน. รวมทั้งให้ผู้แทนหน่วยที่มี
ก าลังพลประเภทข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่บรรจุในอัตรา กอ.รมน. ร่วมเป็นกรรมการ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...หน่วยที่ก าลังพลไปช่วยราชการไม่ต้องเป็นกรรมการ..... 
        ๓. ขออนุมัติน าเงินบริจาคในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๓ (จัดงานเมื่อ      
๑๙ ก.พ. ๖๓) ฝากเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. น าเรียน      
ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) (อนุมัติเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๓) โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 
          ๓.๑ ส าเนาระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๑  
          ๓.๒ สรุปเงินบริจาค โดย ผงป.สบค.กอ.รมน. ประกอบด้วย ใบส าคัญรับเงิน (กง.๒) และรายชื่อ
ผู้ร่วมงาน  
          ๓.๓  ส าเนารายงานสถานภาพเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.           
ของปีที่ผ่านมา 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...น าเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือน
ประจ า กอ.รมน. ซึ่งฝากไว้ที่  ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา บก.ทบ. บัญชีเลขที่ ๐๗๗-๒-๓๘๗๘๑-๗   
และเก็บใบฝากเงินไว้กับตัวเรื่อง... 
        ๔. ท าหนังสือรายงานการน าเงินบริจาคในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๓     
ฝากเข้าบัญชีกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. น าเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. 
(อนุมัติเมื่อ ๔ มี.ค. ๖๓) โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 
           ๔.๑ ส าเนาอนุมัตกิารน าเงินบริจาคฯ ฝากเข้าบัญชี 



           ๔.๒ ส าเนาบัญชี ธ.ทหารไทย บัญชีเลขที ่๐๗๗-๒-๓๘๗๘๑-๗     
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

/๕. ท าหนังสือ... 
- ๒ - 

 
        ๕. ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) แจ้งข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน., ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ กอ.รมน. ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตร โดยส่งรายชื่อบุตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
พร้อมหลักฐาน ถึง สบค.กอ.รมน.(สก.) ภายใน ๑๐ เม.ย. ๖๓ (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน        
ผอ.สบค.กอ.รมน.) ลงนามเมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๓ แนบหลักฐาน ดังนี้ 
          ๕.๑ ส าเนาระเบียบ กอ.รมน.ฯ 
            ๕.๒ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุตรของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
            ๕.๓ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุตรของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ กอ.รมน. 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
        ๖. เมื่อ สก.สบค.ฯ ได้รับเรื่องจาก นขต.กอ.รมน. แล้ว ให้ จนท.สก.สบค.ฯ รวบรวมรายชื่อ เอกสาร     
โดยจัดท าเป็นรูปแบบไฟล์ MS excel เป็นข้อมูลเบื้องต้น และการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 
 ๖.๑ จ านวนผู้ขอทุนแต่ละหน่วย ตรวจสอบครบตามที่หน่วยรายงาน ซึ่งปี ๒๕๖๗ มีหน่วยรายงานมา                     
จ านวน ๕๗ คน ดังนี้ 
        ๖.๑.๑ ผู้ที่สังกัด กอ.รมน. จ านวน ๕๕ คน 
        ๖.๑.๒ ผู้ที่สังกัดหน่วยนอก และมาช่วยราชการ กอ.รมน. จ านวน ๒ คน (ไม่สามารถขอรับทุนได้)   
       ๖.๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่น และผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา 
           ๖.๒.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่น และผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา  
           - บิดา หรือ มารดา ของผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนประจ า     
กอ.รมน., ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
           - ผู้ขอทุนการศึกษาให้แก่บุตร จะขอรับทุนได้ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ทุน และเป็นผู้มี       
ความประพฤติเรียบร้อย ไม่ถูกลงโทษ หรือถูกตัดเงินค่าจ้างตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่ทางราชการก าหนด          
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
         - เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่บิดา มารดา ยกให้เป็น       
บุตรบุญธรรมของผู้อื่น) และมีความประพฤติเรียบร้อย 
          - บุตรต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของ
เอกชน ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 ๖.๒.๒ หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษา 
          - ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และบุตร 



          - ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานราชการ  
          - ผลการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ตั้งแต่ ๒.๐๐ หรือคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
          - ตรวจสอบสถานภาพว่าบิดา มารดา เป็นข้าราชการพลเรือน หรือลูกจ้างชั่วคราว  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...เดือน มี.ค. – มิ.ย. ๖๓ เป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากเกิดโรค
ไวรัส COVID 19 ระบาด สถานศึกษาบางแห่งยังไม่มีผลคะแนนของภาคเรียนที่ ๒ (ระดับ ป.ตรี จัดสอบข้ามปี)
ส่งผลกระทบให้การรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วน... 

๗. สรุปบัญชี... 
 

- ๓ - 
        ๗. สรุปบัญชีรายละเอียด ดังนี้ 
           ๗.๑ บัญชีจ านวนทุนการศึกษาและงบประมาณที่ใช้ โดยแยกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 ๗.๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนซึ่งบิดา มารดา สังกัด กอ.มน. (ส่วนกลาง) และรายละเอียด โดยแยกตาม
ประเภทของผู้ขอรับทุนการศึกษา มีจ านวน ๕๕ คน (เดิม ๕๗ คน ตัดผู้ที่ช่วยราชการ ๒ คน เหลือ ๕๕ คน) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...เนื่องจากมีข้อมูลประกอบที่ต้องตรวจสอบหลายประเด็น จนท.รับผิดชอบ
จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจหลักฐาน ดังนี้ 
  - หลักฐานทะเบียนราษฎร์ กรณีทะเบียนบ้าน บุตรนามสกุลไม่ตรงกับมารดา ให้น าสูติบัตรมาแสดง   
ซึ่งจะระบุท้ังบิดาและมารดา 
 - ใบแสดงผลคะแนน ต้องตรงกับปีการศึกษาที่ขอทุน (ป้องกันการทุจริต), ภาคเรียนต้องครบทั้ง     
ภาคเรียนที ่๑ และภาคเรียนที่ ๒  
         ๘. ผอ.สบค.กอ.รมน. (ประธานกรรมการ) สั่งการด้วยวาจา เมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๓ ให้ สก.สบค.กอ.รมน.      
จัดประชุมคณะกรรมการเมื่อ ๑๑ มิ.ย. ๖๓, ๑๓๓๐ (ไม่มีหนังสือขออนุมัติจัดประชุม) จนท.รับผิดชอบเตรียม
ข้อมูลประชุม  ดังนี้ 
   ๘.๑ เอกสารลงทะเบียน และผังที่นั่งประชุม  
   ๘.๒ เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม (ส าหรับเลขาน าเสนอ) 
   ๘.๓ เอกสารน าเสนอในที่ประชุม (Power Point) 
   ๘.๔ เอกสารส าหรับแจกคณะกรรมการในที่ประชุม 
         ๘.๔.๑ ระเบียบวาระการประชุม 
         ๘.๔.๒ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         ๘.๔.๓ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
         ๘.๔.๔ บัญชีรายชื่อผู้ที่ขอรับทุนการศึกษาของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕๕ คน 
(ตัดออก ๓ คน เหลือ ๕๒ คน) 
         ๘.๔.๔.๑ บัญชีรายชื่อฯ ผู้ที่ยื่นหลักฐานไม่ครบ ขาดใบเกรดภาคเรียนที่ ๒ จ านวน ๔ คน    
ซึ่งภาคเรียนที่ ๑ ผ่านตามเกณฑ์  



         ๘.๔.๔.๒ บัญชีรายชื่อฯ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน ๒ คน 
ตัดชื่อออก 
         ๘.๔.๔.๓ ผู้ที่ส าเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ขอทุนซ้ า) 
จ านวน ๑ คน ตัดชื่อออก   
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

๙. ท าวิทยุ... 
- ๔ - 

 
        ๙. ท าวิทยุเชิญประชุมคณะกรรมการ จ านวน ๑๕ คน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาฯ     
มี ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานกรรมการ โดยแนบระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้ 
  ๙.๑ รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๒) รองประธานกรรมการ 
  ๙.๒ ผู้ช่วยเลขาธิการ กอ.รมน. กรรมการ  
  ๙.๓ ผู้ช่วย ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) กรรมการ 
  ๙.๔ ผู้แทนหน่วยที่เป็นกรรมการ จ านวน ๑๐ หน่วย      
 บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
        ๑๐. ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนสถานที่จัดประชุม 
      - เรียน ผอ.สกบ.กอ.รมน. ขอรับการสนับสนุนใช้ห้องประชุม สกบ.กอ.รมน.  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...ใช้ห้องประชุม สกบ.กอ.รมน. ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๒ อาคาร กอ.รมน. ...... 
        ๑๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ (ไว้เป็นข้อมูลในการมอบทุนปีต่อไป)  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
        ๑๒. ท าหนังสือเรียน ผอ.สปง.กอ.รมน. ขอให้พิจารณาความเหมาะสมค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีฯ โดยแนบ
บัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีฯ ดังนี้ 
 ๑๒.๑ จ้างท าตัวอักษรประดับเวที 
               ๑๒.๒ จ้างท าดอกไม้ประดับแท่นประธาน, ดอกไม้ประดับแท่นกล่าวรายงาน, ดอกไม้ธูปเทียน
ส าหรับโต๊ะหมู่บูชาและการตกแต่งสถานที่ 
 ๑๒.๓ จ้างท าจัดอาหารว่าง  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
        ๑๓. ขออนุมัติจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจ าปี ๒๕๖๓ เรียน ผอ.รมน.    
(ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) อนุมัติเมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ก าหนดจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓, ๐๙๓๐      
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรื่นฤดี โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
       ๑๓.๑ บัญชีรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุม 
       ๑๓.๒ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๑๓.๓ ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



       ๑๓.๔ ส าเนาบัญชี ธ.ทหารไทย จ านวน ๕ ฉบับ 
       ๑๓.๕ หนังสือ สปง.กอ.รมน. (พิจารณางบประมาณในการจัดพิธี) 
       ๑๓.๖ ก าหนดการ 
           ๑๓.๗ แผนผังพิธีมอบทุน (ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID 19)   
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...เนื่องจากการมอบทุนการศึกษาฯ ในปี ๒๕๖๓  เป็นช่วงเวลาที่มีการติด
เชื้อไวรัส ๒๐๑๙ (COVID 19) การจัดที่นั่งของผู้รับทุนฯ จะต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และก่อนเข้า
บริเวณสถานที่จัดพิธี เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมพิธีจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์.... 

๑๔. ท าหนังสือ... 
- ๕ - 

        ๑๔. ท าหนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู้มอบทุนการศึกษาฯ (ปี ๒๕๖๓ ขอ ๖ ท่าน) โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
      ๑๔.๑ แบบตอบรับ 
      ๑๔.๒ ก าหนดการ 
      ๑๔.๓ แผนผังพิธีมอบทุนการศึกษา 
       - เรียนเชิญผู้บังคับบัญชา ๖ ท่าน ดังนี้     
         ๑. เลขาธิการ กอ.รมน. (ประธานในพิธีฯ) 
         ๒. หน.สง.เลขาธิการ กอ.รมน. 
         ๓. หน.สง.ผช.ผอ.รมน. 
         ๔. จเร กอ.รมน. 
         ๕. รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๑) 
         ๖. รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
       ๑๕. ท าหนังสือประทับตรา จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี ้
       ๑๕.๑ เรียนเชิญผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมพิธี 
        ๑๕.๒ ถึง นขต.กอ.รมน. เพื่อทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
        ๑๕.๓ ถึง นขต.กอ.รมน. แจ้งรายชื่อผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๖. ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ  เรียน ผอ.สปง.กอ.รมน.     
ผอ.สบค.ฯ ลงนาม 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๗. ขอยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ เสนอ กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
       ๑๗.๑ ส าเนาอนุมัติให้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
       ๑๗.๒ แบบ กง.๓ (ใบยืมเงิน) จ านวน ๒ ชุด (ถ่ายส าเนาแนบกับชุดส าเนาคู่ฉบับ จ านวน ๑ ชุด) 
       ๑๗.๓ ส าเนาบัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย  



บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
.......................................................................... ....................................................................................................  
 ๑๘. ขออนุมัติเบิกเงินฝากธนาคาร ทหารไทย (จ ากัด มหาชน สาขา บก.ทบ. โดยแนบหลักฐาน ดังนี้ 
      ๑๘.๑ ส าเนาอนุมัติจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 
      ๑๘.๒ ส าเนาบัญชี ธ.ทหารไทย จ านวน ๓ ฉบับ  
     - กองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
     - เงินกองทุนเพ่ือการศึกษาบุตรลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. 
     - เงินกองทุนสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๑๙. ไปติดต่อ... 
- ๖ - 

 
 ๑๙. ไปติดต่อ ธ.ทหารไทย สาขา บก.ทบ. เพื่อถอนเงินใช้มอบทุนการศึกษาฯ มีหลักฐาน ดังนี้ 
  ๑๙.๑ สมุดบัญชี ธ.ทหารไทย จ านวน ๓ บัญช ี
               ๑๙.๒ ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้มีอ านาจลงนามในสมุดบัญชี ธ.ทหารไทย จ านวน ๓ คน              
พร้อมรับรองส าเนา ได้แก่ 
            - พลตรี อนุชา  สังฆสุวรรณ  รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. 
     - พันเอก ภูวดล  สุขสวัสดิ์  ผู้ช่วย ผอ.สบค.กอ.รมน. 
     - พันเอก พิธิรัฐ  พรรคพานิช  ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
      ๑๙.๓ ส าเนาอนุมัติเบิกเงินฝาก ธ.ทหารไทย 
      ๑๙.๔ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (จนท.รับผิดชอบ) 
       ๑๙.๕ ใบถอนเงิน จ านวน ๓ ฉบับ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒๐. จัดท าค ากล่าวรายงานของ ผู้ชว่ย ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) และค ากล่าวใหโ้อวาทของ เลขาธกิาร กอ.รมน. 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒๑. ติดต่อประสานผู้ท าหน้าที่โฆษกในงาน (พ.อ.หญิง อิสราวรรณ ฯ สังกัด สมท.กอ.รมน.) พร้อมเอกสาร               
ประกอบ ดังนี้ 
      ๒๑.๑ ส าเนาอนุมัติให้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
      ๒๑.๒ ค ากล่าวรายงานของ ผู้ช่วย ผอ.สบค.กอ.รมน. และค ากล่าวให้โอวาทของ เลขาธิการ กอ.รมน. 
      ๒๑.๓ รายชื่อผู้รับทุนการศึกษาของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
      ๒๑.๔ ก าหนดการ 
      ๒๑.๕ แผนผังพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 



 ๒๒. จัดเตรียมรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาฯ โดยแยกตามประเภท ๕ ประเภท แต่ละประเภทให้จัดเรียงปีชั้นเรียน 
และเรียงรายชื่อที่บุตรมารับทุนด้วยตนเองข้ึนก่อน แล้วเรียงรายชื่อผู้ปกครองและผู้แทนที่มารับทุนต่อท้าย 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๒๓. จัดท าเอกสารลงทะเบียน โดยจัดเรียงรายชื่อเหมือนข้อ ๒๒ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
 ๒๔. จัดท าเอกสารรับเงิน โดยเรียงรายชื่อแยกตามประเภท ๕ ประเภท เนื่องจากจะระบุจ านวนเงินไว้        
ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

๒๕. ท าหนังสือ... 
- ๗ - 

 
 ๒๕. ท าหนังสือขอใช้หนี้เงินยืมรองจ่ายเพ่ือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ เสนอ กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน.    
โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
      ๒๕.๑ ส าเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณจาก สปง.กอ.รมน.  
      ๒๕.๒ ส าเนาอนุมัติให้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
      ๒๕.๓ ส าเนาแบบ กง.๓ (ใบยืมเงิน) 
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ..............
 ๒๖. รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน. เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
      ๒๖.๑ ส าเนาอนุมัติให้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
      ๒๖.๒ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ 
      ๒๖.๓ ส าเนาหนังสือขออนุมัติงบประมาณจาก สปง.กอ.รมน. และบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
      ๒๖.๔ ก าหนดการ 
      ๒๖.๕ แผนผังพิธีมอบทุนการศึกษาฯ 
      ๒๖.๖ ส าเนาหนังสือขออนุมัติเบิกเงินฝากธนาคารทหารไทย 
      ๒๖.๗ ส าเนาบัญชี ธ.ทหารไทย จ านวน ๓ ฉบับ 

********************** 
  

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

                             เรียบเรียงโดย น.อ.หญิง ภัทรวรรณ  เกิดมี 
                            ก.ย. ๖๓ 



การมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

- ห้วงเวลา เดือน มี.ค. – มิ.ย. ๖๓ เป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากเกิดโรคไวรัส COVID 19 ระบาด 
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาบางแห่งยังไม่มีผลคะแนนของภาคเรียนที่ ๒ (ระดับ ป.ตรี จัดสอบข้ามปี) ส่งผล
กระทบให้การรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนตามก าหนด  

แนวทางแก้ไข 

- ประสานผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนให้ไปติดต่อสถาบันการศึกษาขอผลคะแนน เพ่ือประกอบหลักฐาน  

การประสานการปฏิบัติ 
๑. การพิจารณาความเหมาะสมค่าใช้จ่าย ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สปง.กอ.รมน. โทร. ๘๓๓๑๖ 
๒. ขอยืมเงินรองจ่าย และใช้หนี้เงินยืม ติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน ฝธก.สบค.กอ.รมน. โทร. ๘๓๒๗๐ 
๒. ติดตามผลคะแนนของผู้ขอรับทุน ติดต่อ เจ้าหน้าที่ธุรการหน่วยต้นสังกัดผู้ปกครองของผู้ขอรับทุน 

หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพ่ิมเติมศึกษาได้จากแฟ้ม “การมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน., 
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ กอ.รมน.” ในตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
- ข้อมูลไฟล์และรูปภาพศึกษาได้จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer 01-041861/56-037>Computer>Data> 
ภัทรวรรณ>การท า Work Manual>การมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.,     
ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ กอ.รมน. 
 
 

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






