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ค าน า 

 
           ส่วนแผนและงบประมาณ ส านักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อเลขาธิการกองอ านวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน  และก ากับดูแลเก่ียวกับกิจการ
ด้านบุคลากร ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียม
ด้านบุคลากรของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  จัดท าแผนงานและโครงการ และ
ด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณด้านบุคลากร ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และรับผิดชอบงานจัดการภายใน
ส านักงาน  งานพิธีของกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  รวมทั้งงานอ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย มีผู้อ านวยการส่วนแผนและงบประมาณ ส านักบริหารงานบุคคล กองกองอ านวยการรักษา  
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของส่วนแผนและงบประมาณ 
ส านักบริห ารงานบุคคล กองอ าน วยการรักษาความม่ั นคงภายในราชอาณาจักร  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 
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บทที่ ๑ 

บทน า 
 
๑. ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 
          เม่ือกล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรนั้น “การจัดการความรู้” ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการจัดการความรู้นั้นเป็นกลยุท ธ์  
ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ชัดแจ้ง ( Explicit 
Knowledge) และความรู้ที่ ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากรที่ปฏิบั ติงาน ในสายงานนั้น ๆ โดยตรงอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเครื่อ งมือในการจัดการความรู้  
ที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งคือ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” เพราะองค์ความรู้ 
จากคู่มือการปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้ที่ ยั่งยืนขององค์กรที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบั ติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ โดยตรง ซ่ึงองค์ความรู้ ดังกล่าวประกอบไป ด้วย
รายละเอียดและเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ มุ่งไปสู่การบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ คู่มือการปฏิบัติงานจึงถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานให้ ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมไปถึงผู้ ต้องการเรียนรู้การท างานในกระบวนการ รวมทั้ง  
ยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่
การสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกันที่ส า คัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันหน่วยงานในระบบ
ราชการได้ใช้ “คู่มือการปฏิบัติงาน” เป็นผลงานชิ้นส าคัญในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากร
ตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัด กพอ. ซ่ึงคู่มือ
ปฏิบัติงานถูกก าหนด ให้เป็นผลงานรูปแบบหนึ่งในการก าหนดต าแหน่งในทุกๆ ระดับ ทั้งต าแหน่งช านาญการ 
หรือเชี่ยวชาญ ซ่ึงเพ่ือให้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนขององค์กร 
ที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้โดยตรง
ส่วนแผนและงบประมาณ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร จึงได้มีการจัดท า คู่มือ  
การปฏิบัติงานขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
    ๒.๑ เพ่ือให้ส่วน ราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  
    ๒.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ เข้ามาปฏิบั ติงานใหม่พัฒนา  
ให้การท างานเป็นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  เพ่ือขอรับ  
การบริการที่ตรงกับความต้องการ 
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๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ Work Flow ของกระบวนการ 
     ๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
           ๓.๒.๑ รายละเอียดวิธีการท างานของแต่ละขั้นตอนย่อย 
           ๓.๒.๒ เอกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการด าเนินการ 
           ๓.๒.๓ แบบฟอร์ม 
           ๓.๒.๔ ผู้รับผิดชอบ 
     ๓.๓ มาตรฐานงาน คือ ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน 
           ๓.๓.๑ มาตรฐานระยะเวลา 
           ๓.๓.๒ มาตรฐาน ในเชิ งคุณภาพ เช่น  ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล  ความผิดพลา ด  
ความคุ้มค่าของงาน เป็นต้น 
     ๓.๔ ระบบการติดตามประเมินผล  
           ๓.๔.๑ เพ่ือใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด 
           ๓.๔.๒ ก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก ๓ เดือน หรือทุก ๖ เดือน 

๔. นิยามศัพท์เฉพาะ / ค าจ ากัดความ 
    ๔.๑ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. หมายถึง หน่วยงานในสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ เป็นศูนย์ประสานงานกลาง เพ่ือต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งท าลายผลประโยชน์และ
ความม่ันคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดย
ต าแหน่ง 
    ๔.๒ ข้าราชการช่วยราชการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นอกสังกัด กอ.รมน. ที่ กอ.รมน. มีค าสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ใน กอ.รมน. 
    ๔.๓ ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. หมายถึงบุคคลซ่ึงได้รับการบรรจุแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติ    
การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓, 
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผู้บังคับบัญชา
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งต้ัง 
    ๔.๔ ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราว และมีก าหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
    ๔.๕ พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึงบุคคลซ่ึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ ค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของ กอ.รมน. เพ่ือเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน 

    ๔.๖ ผงป.สบค.กอ.รมน. หมายถึง ส่วนแผนและงบประมาณ ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. 
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บทที่ ๒ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
๑. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   ส่วนแผนและงบประมาณ ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
มีหน้าที่ด าเนินการจัดท านโยบาย งานบุคลากร และงบประมาณด้านบุคลากร จัดท าแผนงานพัฒนางาน
บุคลากร พิจารณาปรับปรุงอัตราก าลังของ กอ.รมน. การอบรมและส่งเสริมความรู้  คุณธรรม จริยธรรม  
ให้กับบุคลากร วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านก าลังพล มีผู้อ านวยการ ส่วนแผนและงบประมาณ 
ส านักบริหารงานบุคคล กองกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  พิจารณา เสนอนโยบาย งานส่วนอ านวยการบริหารงานบุคคลในขอบเขตเก่ียวกับหลักนิยม แนวความคิด 
การบริหารงานบุคลากร และงบประมาณด้านบุคลากร งานส่วนแผนและงบประมาณของก าลังพลประจ า และ
ก าลังพลช่วยราชการ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร การแปลงนโยบายระดับสูงสู่การ
ปฏิบัติ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนาและด าเนินการด้านบุคลากรแล ะ
ประสา น งา นและด าเนิ น การ ด้านการ พัฒนา บุ คลา กรร่ วมกับส่ วน ร าชการภา ยในและภา ยนอก  
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้ง ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๑ งานประจ า  
   ๒.๑.๑ ฝ่ายแผน 
   ๒.๑.๑.๑ การตรวจเยี่ยมและชี้แจงการปฏิบัติสายงานด้านก าลังพล 
  ๒.๑.๑.๒ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน. 
  ๒.๑.๑.๓ การจัดท าการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
   ๒.๑.๑.๔ การท าค าสั่งก าหนดหน้าที่  รองเลขาธิการ กอ.รมน. ตามการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง  
รอง เสธ.ทบ. ตามสายงาน 
  ๒.๑.๑.๕ การจัดผู้แทนปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ ประจ าเดือน 
  ๒.๑.๑.๖ จัดท าวิทยุราชการเรื่องมอบอ านาจการลงนามในเอกสารของ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๑.๗ สรุปรายงานการสูญเสีย เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ห้วง ๑ เดือน 
  ๒.๑.๑.๘ การจัดท าหนังสือน าเรียนผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม 
  ๒.๑.๑.๙ การท าหนังสือตอบข้อพิจารณาร่วมและข้อคิดเห็นตามเรื่องที่ นขต.กอ.รมน. ได้ขอให้
หน่วยร่วมพิจารณา 
  ๒.๑.๑.๑๐ การจัดท าข้อมูลการบรรยายสรุปในที่ประชุม นขต.กอ.รมน. ในแต่ละเดือน 
  ๒.๑.๑.๑๑ การจัดท าข้อมูลการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และแผนการปฏิบัติงานที่ส าคัญให้
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
  ๒.๑.๑.๑๒ การจัดพิธีอ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 
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 ๒.๑.๒ ฝ่ายบริหารงานอบรม 
  ๒.๑.๒.๑ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจ า วทบ. 
  ๒.๑.๒.๒ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยใช้งบประมาณ ของ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๒.๓ การฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน. 
   ๒.๑.๒.๔ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณ ของ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๒.๕ การรับนักศึกษาฝึกงานที่ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๒.๖ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ 
  ๒.๑.๒.๗ การจัดงานวันสถาปนา กอ.รมน. 
  ๒.๑.๒.๘ คัดเลือกก าลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
  ๒.๑.๒.๙ จัด จนท. ต้อนรับ คณก.อ านวยการ 
  ๒.๑.๒.๑๐ การจัดบรรยายพิเศษ 
    ๒.๑.๓ ฝ่ายงบประมาณ 
  ๒.๑.๓.๑ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
  ๒.๑.๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ๒.๑.๔ ฝ่ายธุรการ 
  ๒.๑.๔.๑ การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
  ๒.๑.๔.๒ ประสานจองห้องประชุม 
  ๒.๑.๔.๓ จัดของว่างห้องประชุม 
   ๒.๑.๔.๔ การจัดเวรรักษาการณ์ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๔.๕ ส าเนาเอกสารแจกจ่ายให้ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ทราบ 
  ๒.๑.๔.๖ การจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าเลี้ยงดูก าลังพล ประจ าเดือน 
  ๒.๑.๔.๗ จัดข้าราชการเข้าร่วมพิธี 
  ๒.๑.๔.๘ รับ-ส่งแฟ้ม ไป สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. และ สง.เลขาธิการ กอ.รมน. 
  ๒.๑.๔.๙ ส าเนาแจกจ่ายหนังสือ นขต.กอ.รมน. 
  ๒.๑.๔.๑๐ สรุปรายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
  ๒.๑.๔.๑๑ จัดห้องประชุมงานต่าง ๆ ของส่วนฯ 
  ๒.๑.๔.๑๒ ควบคุมวันลากิจของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
  ๒.๑.๔.๑๓ สรุปยอดก าลังพลประจ าเดือน 
  ๒.๑.๔.๑๔ ส่งยอดก าลังพลส าหรับคิดค่าประกอบเลี้ยง 
  ๒.๑.๔.๑๕ มอบอ านาจการลงนามในเอกสารที่ผู้บังคับบัญชาไปต่างประเทศ 
  ๒.๑.๔.๑๖ สรุป รายงานสถานการณ์ประจ าวัน , รับ -ส่งแฟ้ม ไป สง.ผอ.สบค.กอ.รมน. และ  
สง.เลขาธิการ กอ.รมน. 
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๓. โครงสร้างการบริหารจัดการ 
  ส่วนแผนและงบประมาณ ส านักบริหารบุคคล กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   
มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 
ต าแหน่งใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ต ารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ต ารวจ 

ยศ – ชื่อ – สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ช่วยราชการ 
๑. ผู้อ านวยการ อ านวยการ/- สูง /พ.อ.(พ) พ.อ.(พ) รณภพ  วิเชียรวรรณ ๑. ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

๒.ด าเนินการและก ากับดูแล งานหน้าที่รับผิดชอบทั้งปวงของ  
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. รองผู้อ านวยการ อ านวยการ/- ต้น/พ.อ. - ยังไม่ได้รับการบรรจุ ๑.ช่วยเหลือผู้อ านวยการส่วนในการปกครองบังคับบัญชา และบริหารงาน
ตามภารกิจของ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
๒. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานด้านธุรการ 
๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. หัวหน้าฝ่าย วิชาการ/- ช านาญการพิเศษ/
พ.อ. 

พ.อ. ชัยนันท์  ศิลปชัย ๑. วางแผน ควบคุม ก ากับดูแล เก่ียวกับการจัดท าแผน/โครงการ 
๒. ประสานงาน ด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณด้านก าลังพล 
๓. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ชี้แจง แผนงาน/โครงการ งบประมาณต่าง ๆ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. หัวหน้าฝ่าย วิชาการ/- ช านาญการพิเศษ/
พ.อ. 

พ.อ. พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ ๑. จัดท าแผน นโยบาย การพัฒนาก าลังพลประจ า กอ.รมน.  
และก าลังพลช่วยราชการ กอ.รมน. 
๒. รับผิดชอบงานด้านการกีฬา กอ.รมน. 
๓. จัดท าแผนการบริหารงานบุคคลของ สบค.กอ.รมน. เพ่ือประกอบแผน
รักษาความม่ันคงของ กอ.รมน. 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. เจ้าหน้าที่บริหารงาน
อบรม 

วิชาการ/- ช านาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง พันธิลา  อินทรหอม ๑. ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานอบรม 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



- ๗ - 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 
ต าแหน่งใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ต ารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ต ารวจ 

ยศ – ชื่อ – สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๗. เจ้าหน้าที่บริหารงาน
อบรม 

วิชาการ/- ช านาญการ/พ.ท. พ.อ. เขมสิฒา  ฟักอังกูร ๑. ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานอบรม 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. เจ้าหน้าที่แผน วิชาการ/- ช านาญการ/พ.ท. น.อ. สุเมธี  บุญแจ่มรัตน์ ๑. ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายแผน 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. เจ้าหน้าที่แผน วิชาการ/- ช านาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์  ทาไทย ๑. ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายแผน 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. เจ้าหน้าที่โครงการ วิชาการ ช านาญการ/พ.ต. ร.อ.หญิง สิริกุล  กาญจนบุษย์ ๑. ก ากับดูแล ตรวจสอบ รายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน 
๒. จัดท าแผนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
๓. วางแผนด าเนินงาน การตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค/จังหวัด 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๑. เจ้าหน้าที่งบประมาณ วิชาการ ช านาญการ/พ.ต. ต.ต.ท.หญิง พรวิภา  เสนะวีณิน ๑. ช่วยหัวหน้าฝ่ายในการประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๒. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ช านาญงาน/พ.ต. - ยังไม่ได้รับการบรรจุ ๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ช านาญงาน/ร.อ. ร.อ. ไพโรจน์  ฟองอนันตรัตน์ ๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

จ.ส.อ. ธงสิน  ห้องแซง ๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 
ต าแหน่งใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ต ารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ต ารวจ 

ยศ – ชื่อ – สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑๕. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

ส.อ.หญิง ฉัฐฑริกา  บางแก้ว ๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. รับผิดชอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ สบค.กอ.รมน. 
๓. รับผิดชอบตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๖. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

จ.ส.ต.หญิง สุรีลักษณ์   
สถิตไชยนนท์ 

๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๗. เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

จ.ส.อ. บุญเลิศ  ข าศรี ๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๘. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

วิชาการ ช านาญการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

นายอรุณรัตน์  ข่าทิพย์พาที - 

๑๙. นักจัดการงานทั่วไป 
 

วิชาการ ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

นางเปรมปรี  พงษ์ประสิทธ์ิ - 

๒๐. เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน/
ช านาญงาน 

ส.อ. สมเดช  แตรไชย 
 

๑. รับ-ส่งเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลูกจ้าง 
๒๑. พนักงานธุรการชั้น ๑   นางเบญญา  กลั่นประเสริฐ ๑. บันทึกทะเบียนการรับ-ส่ง เอกสารและรับ-ส่ง เอกสาร 

๒. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานราชการ 

๒๒. พนักงานราชการ   น.ส. ทัดพร  อินทรชัย ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 



 

บทที่ ๓ 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
๑. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
   ๑.๑ ฝ่ายแผน มีหน้าที่ รับผิดชอบงานประจ าตามวงรอบการรายงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบรายงาน
สถานภาพก าลังพลประจ าเดือน เข้าร่วมประชุม และจัดท ารายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้าง กอ.รมน.  
โดยด าเนินการร่วมกับ สนย.กอ.รมน. จัดท าแผนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่  
การเป็นประชาคมอาเซียน วางแผนด าเนินงานการตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ของ สบค.กอ.รมน. 
จัดท าใบประกาศชมเชยในส่วนที่ สบค.กอ.รมน. รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ บังคับบัญชามอบหมาย 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส าคัญดังนี้ 
  ๑.๑.๑ อนุมัติ ผอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๑๕๓๖ ลง ๑๒ เม.ย. ๕๙ 
เรื่อง การก าหนดหน้าที่และแบ่งมอบความรับผิดชอบ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ในแต่ละสายงาน  
   ๑.๑.๒ ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เรื่อง การก าหนดหน้าที่และการด าเนินงาน
เอกสารใน กอ.รมน. 
   ๑.๑.๓ ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค. ๕๒ เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน 
อ านาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตราก าลังของ กอ.รมน. 
   ๑.๑.๔ อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน.  
ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๑๓๑๕ ลง ๒๙ มี.ค. ๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางด าเนินการด้านเอกสาร 
   ๑.๑.๕ ค าสั่ง กอ.รมน.ที่ ๕๖๐/๕๓ ลง ๒๒  ธ.ค. ๕๓  เรื่อง มอบอ านาจการลงนามในเอกสาร กอ.
รมน. กรณีผู้บังคับบัญชาเดินทางไปราชการต่างประเทศและ/หรือ มีราชการจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   ๑.๑.๖ แผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ผนวก ง  : (การ
บริหารงานบุคคล) ข้อ ๒) การรักษายอดก าลังพล ค) การรายงานยอดก าลังพลประจ าเดือนของ  กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง), กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ตัดยอดในวันที่ ๒๕ ของเดือน ส่งถึง กอ.รมน. (สบค.ฯ) 
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดปี โดยใช้แบบฟอร์มตามอนุผนวก ๑ : แบบรายงานยอดก าลังพลประจ าเดือน
ประกอบ ผนวก ง  (การบริหารงานบุคคล) 
   ๑.๑.๗ เอกสารเชิญประชุม นขต.กอ.รมน. จากหน่วยที่รับผิดชอบจัดการประชุม (สลก.กอ.รมน.) 
  ๑.๑.๘ ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๖๑๔/๒๕๕๘ ลง ๙ พ.ย. ๕๘ เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการพิธี
อ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 
 ๑.๒ ฝ่ายบริหารงานอบรม มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล การสัมมนา การประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง ด าเนินการและก ากับดูแลการพัฒนาระบบบริหารราชการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการอบรมพัฒนาบุคลากร วางแผน ด าเนินโครงการเก่ียวกับงานด้านการอบรมจริยธรรม 
ด าเนินการ และก ากับการเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส าคัญดังนี้ 
  ๑.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในโครงการฯ และหลักสูตรต่าง ๆ 
   ๑.๒.๒ โครงการ/แผนงาน (เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามอนุมัติหลักการ) 
   ๑.๒.๓ ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๑๖๙/๓๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ที่เข้า
ศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการปกติ (ศึกษาเกิน ๑๕ วัน ต้องส่งกลับต้นสังกัด) 
   ๑.๒.๔ ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เรื่อง การก าหนดหน้าที่และการด าเนินงาน
เอกสารใน กอ.รมน. (ให้เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามและอนุมัติ) 
   ๑.๒.๕ หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 
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   ๑.๒.๖ อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) เม่ือ ๗ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ 
สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๒๖๑ ลง ๖ ธ.ค. ๖๐ (มอบหมายให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้อนุมัติตัวบุคคลให้
เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมสัมมนา ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ทั้งนี้จนกว่าจะมีการแก้ไข
ค าสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒) 
   ๑.๒.๗ โครงการของหลักสูตรต่าง ๆ 
   ๑.๒.๘ ค าสั่ง กอ.รมน. (เฉพาะ) ที่ ๔๒๘/๖๐ ลง ๒๗ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
ก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร กอ.รมน. 
   ๑.๒.๙ หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ น ร ๐๕๐๑/๑๕ ลง ๑๐ ก.พ. ๕๙ เรื่อง แนวทา ง 
การพิจารณาคัดเลือกก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
ของ กอ.รมน. 
   ๑.๒.๑๐ หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๒๘๖๔ ลง ๒๕ ก.ย. ๕๗ เรื่อง แนวทาง
จัดส่งก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ 
   ๑.๒.๑๑ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ว่าด้วยงานด้านงบประมาณ 
   ๑.๒.๑๒ หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 
   ๑.๒.๑๓ หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๒๔๐๐ ลง ๗ มิ.ย. ๕๙  เรื่อง เลขาธิการ กอ.รมน. 
อนุมัติหลักการให้รับนักศึกษาฝึกงานที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
   ๑.๒.๑๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ๑.๓ ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมก ากับดูแล ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท า
งบประมาณและการเงินของส่วนฯ ประสานการด าเนิ นการเก่ีย วกับงานด้านงบประมาณและการเงิน  
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จัดท าบัญชีคุม งบประมาณและรายงานประจ าห้วงเวลา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนชี้แจง
เรื่องงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ควบคุมก ากับดูแล การรับ -จ่ายเงินต่าง ๆ ของส่วนฯ ก าหนดนโยบาย
วางแผนด าเนินการเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและการจัดท ารายงานของหน่ วยต่าง ๆ ของ  
สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส าคัญดังนี้ 
   - หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๓๓๒๖ ลง ๒๕ ก.พ. ๖๐ 
  ๑.๔ ฝ่ายธุรการ  มีหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร และควบคุมทะเบียนเอกสาร ถ่ายเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร 
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ส าคัญดังนี้ 
   ๑.๔.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ๒. 
ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗  
   ๑.๔.๒ อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ)  เม่ือ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ 
สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเขียนหนังสือราชการ  
กอ.รมน. 

๒. วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข/ ข้อสังเกต / ข้อควรระวัง / ส่ิงท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ ฝ่ายแผน 
   ๒.๑.๑ วิธีการปฏิบัติงาน 
     ๒.๑.๑.๑ รับผิดชอบงานประจ าตามวงรอบการรายงานของ ผงป.สบค.กอ.รมน. รวมถึงการ
ประชุมตามวงรอบของ กอ.รมน. 
     ๒.๑.๑.๒ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ รายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน 
     ๒.๑.๑.๓ เข้าร่วมประชุม และจัดท ารายละเอียดในการปรับปรุงโครงสร้าง กอ.รมน .  
โดยด าเนินการร่วมกับ สนย.กอ.รมน. 
    ๒.๑.๑.๔ จัดท าแผนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  
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   ๒.๑.๑.๕ วางแผนด าเนินงานการตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ของ 
สบค.กอ.รมน.  
     ๒.๑.๑.๖ จัดท าใบประกาศชมเชยในส่วนที่ สบค.กอ.รมน. 
  ๒.๑.๒ เง่ือนไข/ ข้อสังเกต / ข้อควรระวัง / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
     ควรศึกษาระเบียบ ค าสั่ง ก าหนดการ /จัดท ารายงานให้เสร็จโดยเร็ว ป้องกันการผิดพลาด
กรณีผู้บังคับบัญชาแก้ไข เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วทันสถานการณ์ 
 ๒.๒ ฝ่ายบริหารงานอบรม 
  ๒.๒.๑ วิธีการปฏิบัติงาน 
     ๒.๒.๑.๑ คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแผนงานและงบประมา ณที่  
กอ.รมน. ต้ังไว้ 
    ๒.๒.๑.๒ อนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษา และอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
    ๒.๒.๑.๓ การให้ข้าราชการไปประชุม อบรมหรือ สัมมนา 
  ๒.๒.๒ เง่ือนไข/ ข้อสังเกต / ข้อควรระวัง / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
     ควรศึกษาระเบียบ ค าสั่ง ก าหนดการ เพ่ือให้มีเวลาในการด าเนินการ ทั้งการขออนุมัติตัว
บุคคลซ่ึงต้องใช้เวลาตามทางเดินของหนังสือราชการ อีกทั้งต้องเขียนหนังสือให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ รวมทั้งต้องเผื่อเวลาในการแจ้งรายชื่อและยืมเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ เข้ารับการศึกษา อบรม
หรือสัมมนา 
 ๒.๓ ฝ่ายงบประมาณ 
  ๒.๓.๑ วิธีการปฏิบัติงาน 
     ๒.๓.๑.๑ รวบรวมความต้องการในการของบประมาณประจ าปี 
    ๒.๓.๑.๒ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งคืนงบประมาณ 
    ๒.๓.๑.๓ จัดท าใบยืมเงินและใบใช้หนี้เงินยืม 
    ๒.๓.๑.๔ รายงานยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน รายไตรมาสและ รายปี 
    ๒.๓.๑.๕ ควบคุมเอกสารตรวจสอบยอดงบประมาณและการเงิน 
    ๒.๓.๑.๖ เบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    ๒.๓.๑.๗ เบิกจ่ายงบโครงการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา 
  ๒.๓.๒ เง่ือนไข/ ข้อสังเกต / ข้อควรระวัง / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
     จะต้องศึกษาระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 ๒.๓ ฝ่ายธุรการ 
  ๒.๓.๑ วิธีการปฏิบัติงาน 
     ๒.๓.๑.๑ รับ-ส่งหนังสือ 
    ๒.๓.๑.๒ ร่าง/พิมพ์หนังสือ 
   ๒.๓.๑.๓ ส าเนาเอกสาร 
    ๒.๓.๑.๔ ท าลายเอกสาร 
  ๒.๓.๒ เง่ือนไข/ ข้อสังเกต / ข้อควรระวัง / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
     เม่ือมีหนังสือเข้ามาต้องรับและแจกจ่ายทันที เพ่ือที่กรณีที่มีเรื่องด่วน จ าเป็นต้องแจ้งหน่วย
เก่ียวข้องในการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
๓. แนวคิด/งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
  - 
 
 



 

บทที่ ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
๑. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
  แนวทางในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบาย
ความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญ  กับการ  บูรณาการ
การประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ การปกป้องสถาบันหลักของชาติ และ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ด้วยพลังประชารัฐ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวจะบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นได้นั้น  จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การรักษาความม่ันคงภายใน
ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการ การวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
 เป้าประสงค์ที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร 
  ๑. ตัวชี้วัด  
      ๑.๑ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  
   ๑.๒ จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน  
  ๒. กลยุทธ์  
   ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ๒.๒ จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน  
   ๒.๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
   ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค. ๕๒ เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน 
อ านาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตราก าลัง ของ กอ.รมน. ส านักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงต่อ เลขาธิการ กอ.รมน. 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ก าหนดนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเก่ียวกับกิจการด้านบุคลากร 
รวมทั้งงานด้านกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน ของ กอ.รมน. 
   (๒) ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ แถลงการณ์ และแบบธรรมเนียม
ด้านบุคลากรของ กอ.รมน. 
   (๓) ด าเนินการเก่ียวกับการรักษาสถานภาพบุคคลากร การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย และการช่วยราชการ
ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ กอ.รมน. 
   (๔) จัดท าแผนงานและโครงการ และด าเนินการเก่ียวกับงบประมาณด้านบุคลากร 
   (๕) ด าเนินการด้านการบริการสิทธิบุคลากร ได้แก่ การจัดท าบ าเหน็จประจ าปี การรับรองสิทธิ รับรอง
การปฏิบัติราชการ เหรียญตรา บ าเหน็จความชอบ ค่าตอบแทน การช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
   (๖) ด าเนินการเก่ียวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร 
   (๗) ด าเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
   (๘) ด าเนินการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความรับผิดของบุคลากร 
   (๙) รับผิดชอบงานจัดการภายในส านักงาน งานพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
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วิสัยทัศน์ สบค.กอ.รมน. 
  จัดหาและบรรจุคนที่มีขีดความสามารถ ให้เพียงพอแ ก่การปฏิบัติ งาน  พัฒนาข้าราชการทั้ งความรู้ 
ความสามารถควบคู่กับการพัฒนาด้านจิตใจ บูรณาการงานด้านกฎหมายความม่ันคงให้มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการด้านสิทธิก าลังพลให้ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับ 
วิสัยทัศน์ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
  เป็นหน่วยงานหลักของ สบค.กอ.รมน. ที่สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
  ๑. เสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร  
  ๒. แปลงนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าหมาย ผงป.สบค.กอ.รมน. 
  ๑. พัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. พัฒนาองค์ความรู้การปฏิบัติงานภายในหน่วย  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   
  ยุทธศาสตร์กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร เป้าประสงค์ที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน  
กลยุทธ์ (๓) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  
 • ความเข้าใจในความส าคัญของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  
 • การมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ  
  • การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
  • การสื่อสารสร้างความตระหนักและความเข้าใจทั่วทั้งองค์การ  
  • การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
  • การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้น่าสนใจ  
  • ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของเนื้อหา  
  • การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
หลักเกณฑ์ 
  หลักที่ใช้ในการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.) ก าหนดซ่ึงหลักนี้ ได้ถูกก าหนดเป็นกรอบและแนวทางปฏิบั ติในการจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน โดยถือ
เป็นแนวในการจัดท า คู่มือการปฏิบัติส า หรับหน่วยงานภายใน ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการ 
รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรทุกหน่วยงาน   
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ(ก.พ.ร.) ให้ความส าคัญกับการจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน 
และประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้  
  ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒. ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง  
  ๓. ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เม่ือใด กับใคร  
  ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
  ๕. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  
  ๖. เป็นเรื่องมือในการฝึกอบรม  
  ๗. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน  
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  ๘. ใช้เป็นสื่อในการประสานงาน  
  ๙.  ได้งานที่มีคุณภาพตามก าหนด  
  ๑๐. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
  ๑๑. แต่ละหน่วยงานรู้งานซ่ึงกันและกัน  
  ๑๒. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได้  
 ๑๓. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน  
 ๑๔. ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน  
 ๑๕. ลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ  
 ๑๖. ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการท างาน  
 ๑๗. ช่วยให้เกิดความสม่ าเสมอที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน  
 ๑๘. ช่วยลดการตอบค าถาม หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ๑๙. ช่วยลดเวลาสอนงาน  
 ๒๐. ช่วยให้การท างานเป็นมืออาชีพ  
 ๒๑. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน  
 ๒๒. ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและท างานได้อย่างถูกต้อง  
 ๒๓. ทราบถึงต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ  
 ๒๔. ทราบถึงเทคนิคในการท างาน  
 
การเขียนผังงาน : ขั้นตอนการเขียนผัง  
 ๑. ก าหนดกระบวนการท างาน (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
 ๒. เขียนรายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
 ๓. ก าหนดล าดับขั้นตอนการท างาน  
 ๔. ก าหนดสัญลักษณ์ที่เหมาะสมแต่ละขั้นตอน 
 ๕. ลงมือเขียนผังงานตามหลักการ 
 ๖. ก าหนดเส้นทางการเดินของกระบวนการ    
 
 มีสัญลักษณ์ในการคู่มือแทนกระบวนการในการท างานดังนี้ 

    แทนจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 

    แทนกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

    แทนการตัดสินใจ 

                   แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของงาน 

                   จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน              

 

 



- ๑๕ - 
 

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ฝ่ายแผน 
  ๑.๑ ภารกิจ รับผิดชอบงานประจ าตามวงรอบการรายงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบรายงานสถานภาพ  
ก าลั งพลประจ าเดือน เข้ าร่วมประชุ ม และจั ดท าร ายละเอียดในกา รปรับปรุ งโครงสร้า ง ก อ .รมน .  
โดยด าเนินการร่วมกับ สนย.กอ.รมน. จัดท าแผนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่  
การเป็นประชาคมอาเซียน วางแผนด าเนินงานการตรวจเยี่ยมหน่วย กอ.รมน.ภาค/จังหวัด ของ สบค.กอ.รมน. 
จัดท าใบประกาศชมเชยในส่วนที่ สบค.กอ.รมน. รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๑.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ การท าค าสั่งก าหนดหน้าที่ รองเลขาธิการ กอ.รมน.  

ตามการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. ตามสายงาน 
พ.อ.พีระเศรษฐ์  

ชุณหเพสย์ 

๒ การจัดท าสรุปยอดก าลังพลประจ าเดือน พ.อ.พีระเศรษฐ์ ,
จ.ส.อ. บุญเลิศ  ข าศรี 

๓ จัดท าวิทยุราชการเรื่องมอบอ านาจการลงนามในเอกสารของ กอ.รมน. ส.อ.สมเดช แตรไชย 
๔ การจัดท าสรุปการสูญเสียก าลังพล กอ.รมน. ประจ าเดือน พ.อ.พีระเศรษฐ์ 
๕ การจัดท าหนังสือน าเรียนผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุม น.ท. จิรศักด์ิ   

ทองสัมฤทธิ์ 
๖ การจัดท าข้อมูลการบรรยายสรุปในที่ประชุม นขต.กอ.รมน. ในแต่ละ

เดือน 
พ.อ.พีระเศรษฐ์  

๗ การจัดท าข้อมูลการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และแผนการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 

พ.อ.พีระเศรษฐ์  

๘ พิธีอ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ พ.อ.พีระเศรษฐ์  

 
 
 
 
สบค-ผงป-แผน-๐๑/๒๐ 
 
 
 
 

 



ชื่องาน : การจัดท าค าส่ังก าหนดหน้าท่ี รองเลขาธิการ กอ.รมน. 
            ตามการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. ตามสายงาน 

ส่วนราชการ : ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๑/๐๘ 

หลักการและเหตุผล : เพ่ือแบ่งมอบอ านาจการบริหารงาน และการลงนามในเอกสารของ รองเลขาธิการ กอ.รมน. เนื่องจาก ผู้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ กอ.รมน. ตามสายงาน จะจัดจากผู้ด ารง 
                           ต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ.ตามสายงาน ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. ตามวงรอบการปรับย้ายนายทหารช้ันนายพลของ ทบ. ห้วง ต.ค. และ เม.ย. ของปี 
                           ดังนั้น จึงต้องด าเนินการจัดท าค าส่ังก าหนดหน้าท่ีผู้ด ารงต าแหน่ง รองเลขาธิการ กอ.รมน. ให้สอดคล้องกับผู้ด ารงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. เพ่ือให้การบริหารงาน และ 
                           การด าเนินงานเอกสารตามสายงานของ กอ.รมน.  มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ : ๑.  เพ่ือแบ่งมอบอ านาจการบริหารงาน และการลงนามในเอกสารของ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ตามสายงาน ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงผู้ด ารงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. 
                   ๒.  เพ่ือให้การบริหารงาน และการด าเนินงานเอกสารตามสายงานของ กอ.รมน. มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
พิจารณารายช่ือผู้ด ารงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. 
ว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถ้ามีเปล่ียนแปลง 
จ านวนก่ีท่าน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ จะท าให้ทราบว่า 
ใครคือผู้ด ารงต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. จ านวน 
๕ ท่าน แต่จะยังไม่ทราบถึงการก าหนด     
สายงาน และการก าหนดล าดับ ๑ - ๕ ซ่ึง ทบ. 
จะต้องด าเนินการจัดท าค าส่ังฯ เพ่ือก าหนด
รายละเอียดดังกล่าว ต่อไป 

ห้วง มี.ค. 
 
 
ห้วง ก.ย. 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๒. 
 

 
 

กพ.ทบ. จะด าเนินการจัดท าค าส่ัง ทบ. เพ่ือ
ก าหนดหน้าท่ี รอง เสธ.ทบ. ตามสายงาน และ
ก าหนดล าดับ รอง เสธ.ทบ.(๑-๕) 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๓. 
 

                                   
 
 
   

น าค าส่ัง ทบ. มาพิจารณารายช่ือผู้ด ารง
ต าแหน่ง รอง เสธ.ทบ. จ านวน ๓ ท่าน จาก  
๕ ท่าน โดยพิจารณาสายงานท่ีสอดคล้องกับ 
สายงานของ รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑-๓) 
แล้วจัดท าร่างค าส่ัง กอ.รมน. ก าหนดหน้าท่ี 
รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑-๓) 

๑ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- ประสานขอรับ  
นโยบายผู้บังคับ 
บัญชาตามสา ย
งานก่อน จัดท า
ร่างค า ส่ังฯ เพ่ื อ
ช่วยลดการแก้ไข 

๔. 
 

                                   
 
 

น าเรียน ผอ.รมน. (ผ่าน รอง ผอ.รมน.) 
ขออนุมัติค าส่ังก าหนดหน้าท่ี 
รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑-๓) 
 
 

๓ วัน  - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๕.  ส าเนาค าส่ังฯ ให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง), 
ศปป.๑-๕ กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ 
และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เพ่ือยึดถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 

๒ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑. อนุมัติ ผอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร ๕๑๐๑/๑๕๓๖ ลง ๑๒ เม.ย. ๕๙ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและแบ่งมอบความรับผิดชอบ รองเลขาธิการ กอ.รมน. ในแต่ละสายงาน 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและการด าเนินงานเอกสารใน กอ.รมน. 
๓. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค. ๕๒ เร่ือง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อ านาจหน้าท่ีของส่วนงาน และอัตราก าลังของ กอ.รมน. 
๔. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร ๕๑๐๑/๑๓๑๕ ลง ๒๙ มี.ค. ๕๙ เร่ือง ขออนุมัติแนวทางด าเนินการด้านเอกสาร 
    สายงานงบประมาณและการเงิน 

       ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า (ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 

เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
พิจารณารายชื่อ รอง เสธ.ทบ. 

ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ประสาน กพ.ทบ. ขอส าเนาค าสั่ง ทบ. 
เพื่อก าหนดหน้าท่ี รอง เสธ.ทบ. ตามสายงาน 

 น าเรียนขออนุมัติค าสั่ง
ก าหนดหน้าท่ี รองเลขาฯ 

ไม่ผ่าน 

น าค าสั่ง ทบ. มาพิจารณารายชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง 
รอง เสธ.ทบ. จ านวน ๓ ท่าน จาก ๕ ท่าน 
แล้วจัดท าร่างค าสั่ง กอ.รมน. ก าหนดหน้าท่ี  

รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑-๓) 

ผ่าน 

ส าเนาค าส่ังฯ ให้ นขต.กอ.รมน. 
ทราบ เพ่ือยึดถือปฏิบัติต่อไป 



ชื่องาน : การจัดท าสรุปยอดก าลังพลประจ าเดือน ส่วนราชการ : ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๒/๐๘ 
หลักการและเหตุผล : เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับการบริหารจัดการก าลังพลของ กอ.รมน. ในภาพรวม ได้แก่ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน., ข้าราชการช่วยราชการใน กอ.รมน, ลูกจ้าง 
                           และพนักงานราชการ ท่ีบรรจุปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ได้แก่ ส่วนบริหาร, ส่วนอ านวยการ, ส่วนประสานงาน และหน่วยปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับการบริหารจัดการก าลังพลของ กอ.รมน. ในภาพรวม ได้แก่ การจัดหาและบรรจุก าลังพล, การปรับย้ายก าลังพล, การพิจารณาแนวทางความก้าวหน้า 
                   ของก าลังพล, การพัฒนาก าลังพล เช่น การจัดก าลังพลหมุนเวียนเข้ารับการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ โดยไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนก าลังพล เป็นต้น 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

นขต.กอ.รมน. รายงานยอดก าลังพลตามสายงาน 
ของหน่วย ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๒. 
 

 
 

หน่วยรายงานยอดก าลังพลตามสายงาน  : ให้ตัดยอด  
ในวันที่  ๒๕ ของเดือน รายงานฯ ถึง สบค.กอ.รมน.  
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
- จก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมข้อมูลจาก นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) ได้แก่ ส่วนบริหาร, ส่วนอ านวยการ และ
ส่วนประสานงาน 
- กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน .   
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยปฏิบั ติงาน ระดับพ้ืนที่  ได้แก่ 
กอ.รมน.จังหวัด/กทม., ศูนย์อ านวยการหรือหน่วยงาน  
ที่จัดต้ัง ข้ึนตามความจ าเป็นของสถานการณ์ รวมถึง   
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบของหน่วย 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๓. 
 

                                   
 
 
   

หน่วยตามสายงาน รายงานยอดก าลังพลมาที่ 
สบค.กอ.รมน. 
- จก.สบค.กอ.รมน. ส่งเอกสารรายงานยอดก าลังพล  
นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ให้ ผงป.สบค.กอ.รมน. 
- กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน .       
ส่งเอกสารรายงานยอดก าลังพลให้ ผงป.สบค.กอ.รมน. 

- รายงานถึง สบค.ฯ 
ภาย ใน วันท่ี ๕  ของ
เดือนถัดไป 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  
สรุปยอดก าลังพล 
เดื อน  ก .พ . ๖ ๑ 
รายงานถึง สบค.ฯ 
ภา ย ใน  ๕  มี .ค . 
๖๑ และ สบค.ฯ 
รายงาน ผอ.รมน. 
(ผ่านเลขาธิการ
กอ.รมน.)  ภายใน
๓๑ มี.ค. ๖๑ 

๔. 
 

                                   
 
 

- ผงป.สบค.กอ.รมน. น ายอดก าลังพลที่ รวบรวมจาก   
นขต.กอ.รมน. น ามาจัดท าสรุปยอดก าลังพลของ     
กอ.รมน. ประจ าเดือน 
 

๓ วัน  - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

๕.  
 
 
 
 
 
 
 

- ผงป.สบ ค.กอ.รมน.  รายงานสรุปยอดก าลังพ ล        
กอ.รมน. น าเรียน ผอ.รมน. หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ    
ตามสายการบังคับบัญชา 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 

 

นขต.กอ.รมน. รายงานยอดก าลังพล 
ตามสายงานของหน่วย 

หน่วยตามสายงาน รวบรวมยอดก าลังพล 
ในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยท่ีรวบรวมยอดก าลังพล ส่งเอกสารรายงาน
ยอดก าลังพลให้ สบค.กอ.รมน. 

 

 

รายงานสรุปยอดก าลงัพล 
น าเรียน ผอ.รมน. หรือ 

ผู้ได้รับมอบอ านาจ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สบค.กอ.รมน. น ายอดก าลังพลท่ีรวบรวมจาก 
นขต.กอ.รมน. น ามาจัดท าสรุปยอดก าลังพล 

กอ.รมน. ประจ าเดือน 
 



- ๒ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 
 

๖. 

 
 
 

 
 
 
เม่ือได้รับอนุมัติจาก ผอ.รมน. หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ     
สบค.กอ.รมน. จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสถิติ 

 

 

 

- ภายในสิ้นเดือนถัดไป 

 

 

 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
 
 
- เก็บไว้เ ป็นข้อมูล  
สถิติเพื่อใช้ในการ  
บริ ห า รจั ด ก า ร
ก าลังพลในภาพ 
รวมของ กอ.รมน. 

 
 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ผนวก ง : (การบริหารงานบุคคล) ข้อ ๒) การรักษายอดก าลังพล ค) การรายงานยอดก าลังพลประจ าเดือน 
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง), กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ตัดยอดในวันท่ี ๒๕ ของเดือน ส่งถึง กอ.รมน. (สบค.ฯ) ภายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดปี โดยใช้แบบฟอร์มตามอนุผนวก ๑ : แบบรายงาน 
ยอดก าลังพลประจ าเดือนประกอบ ผนวก ง  (การบริหารงานบุคคล)ฯ 
 

          ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า (ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผอ.รมน. หรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจ สบค.กอ.รมน. 

จัดเก็บไวเ้ป็นข้อมูลสถิติ 

 



 
 

ชื่องาน จัดท ำวิทยุรำชกำรเร่ืองมอบอ ำนำจกำรลงนำมในเอกสำรของ กอ.รมน.  ส่วนราชการ     ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๓/๐๘ 
หลักการและเหตุผล: จัดท ำวิทยุรำชกำรให้หน่วยปฏิบัติรับทรำบ เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และภำรกิจส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  
 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือให้ นขต.กอ.รมน.ทรำบ และปฏิบัติโดยเร่งด่วน 
                   ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมำตรำฐำนกำรปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับวิทยุรำชกำร หรือค ำส่ัง ทบ. 
เร่ืองผู้บังคับบัญชำมีก ำหนดเดินทำงไป
ต่ำงประเทศ 

ตำมล ำดับควำม
เร่งด่วน 

- ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๒. 
 

 
 
 

ประสำน ฝ่ำยอ ำนวยกำร ของ ผู้บังคับบัญชำ ๓๐  นำที - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี   
  ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
    (พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ด ำเนินกำรจัดท ำวิทยุรำชกำรให้ 
ผอ.สบค.กอ.รมน.ลงนำมอนุมัติ 

๑  วัน - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี  
   ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๔. 
 

                                   
 
 

แจกจ่ำยให้ ขนต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ทรำบ ๓๐ นำที  ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
- ค ำส่ัง กอ.รมน.ท่ี ๕๖๐/๕๓ ลง ๒๒  ธ.ค. ๕๓  เร่ือง มอบอ ำนำจกำรลงนำมในเอกสำร กอ.รมน. กรณีผู้บังคับบัญชำเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศและ/หรือ มีรำชกำรจ ำเป็นไม่สำมำรถปฏิบัติ    
  หน้ำท่ีได้ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 
 

 
 
 

 
 

 รับ หนังสือหรือค ำส่ัง ทบ. 
จำก ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

ประสำน ฝ่ำยอ ำนวยกำร
ของ ผู้บังคับบัญชำ 

 จัดท ำวิทยุรำชกำรเสนอ ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนำม 
เพ่ือแจ้งให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ทรำบ 

  แจกจ่ำยให้ นขต.กอ.รมน.   
        (ส่วนกลำง) ทรำบ 



 
 

ชื่องาน ส่งยอดก ำลังพลส ำหรับคิดค่ำประกอบเล้ียง ของ กอ.รมน.(ส่วนกลำง)  ส่วนราชการ     ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :    
หลักการและเหตุผล: จัดท ำหนังสือรำชกำร ส่งให้ สบป.กอ.รมน. และสปง.กอ.รมน.เพ่ือให้ก ำลังพลมีอำหำรทำนอย่ำงเพียงพอและด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณได้ทันเวลำ  
 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือให้ ก ำลังพล กอ.รมน.(ส่วนกลำง) มีอำหำรทำนอย่ำงพอเพียง 
                   ๒.  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณแล้วเสร็จได้ทันเวลำ 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือรำยงำนยอดก ำลังพล จำก  
จก.สบค.กอ.รมน.  

ตำมล ำดับควำม
เร่งด่วน 

- ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๒. 
 

 
 
 

ตรวจรำยละเอียดและควำมถูกต้องของ
เอกสำร 

๓๐  นำที - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี   
  ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือรำชกำรให้ 
ผอ.สบค.กอ.รมน.ลงนำมอนุมัติ 

๑  วัน - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี  
   ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๔. 
 

                                   
 
 

แจกจ่ำยให้ สบป.กอ.รมน. และสปง.กอ.รมน. 
ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

๓๐ นำที  ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
    ๑.หนังสือ สกพ.กอ.รมน. กอ.รมน.ท่ี นร ๕๑๐๒.๑(ผค.)/๓๒๙  ลง ๑๗ ต.ค. ๕๐ เร่ือง ขออนุมัติใช้ระเบียบกำรใช้เงินค่ำประกอบเล้ียง พ.ศ.๒๕๕๐ 
    ๒.ระเบียบกำรใช้เงินค่ำประกอบเล้ียง พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 
 

 
 
 

 
 

 รับ หนังสือ รำยงำนยอดก ำลังพล 
กอ.รมน. จำก จก.สบค.กอ.รมน.  

ตรวจสอบควำม  
ถูกต้องของเอกสำร 

จัดท ำหนังสือรำชกำรเสนอ ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนำม 
เพ่ือแจ้งให้ สบป.กอ.รมน. และสปง.กอ.รมน. ทรำบ 

แจกจ่ำยให้ สบป.กอ.รมน. 
และ สปง.กอ.รมน. ทรำบ 



 
 

ชื่องาน  รำยงำนยอดก ำลังพลประจ ำเดือน ส่วนราชการ     ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :    
หลักการและเหตุผล: จัดท ำหนังสือรำชกำร รำยงำนยอดก ำลังพลประจ ำเดือนให้ ผู้บัคับบัญชำทรำบ 
 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือเรียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
                   ๒.  เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนเอกสำรเก่ียวกับยอดก ำลังพลท่ีปฏิบัติงำนท่ี กอ.รมน. 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือรำยงำนยอดก ำลังพล จำก  
จก.สบค.กอ.รมน. และ กอ.รมน.ภำค ๑ - ๔ 
และ กอ.รมน.ภำค ๔ สน. 

ให้หน่วยรำยงำนมำ
ไม่เกิน วันท่ี ๑๕   
ของเดือน ถัดไป 

- ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๒. 
 

 
 
 

ตรวจรำยละเอียดและควำมถูกต้องของ
เอกสำร 

๔๕  นำที - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี   
  ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
    (พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปยอดก ำลังพลจำกทุก
หน่วยท่ีส่งมำให้ลงในแบบฟร์อมท่ีได้ท ำไว้    
ให้ ผอ.สบค.กอ.รมน.ลงนำมอนุมัติ 

6 วัน - ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
- ทันตำมระยะเวลำท่ี  
   ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

๔. 
 

                                   
 
 

ด ำเนินกำรสรุปรำยงำนยอดน ำเรียนให้     
ผู้บังคับบัญชำทรำบ ผอ.รมน.(ผ่ำน เลขำธิกำร 
กอ.รมน.) 

๓ วัน  ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

จนท.ธุรกำร ฯ 
(ส.อ.สมเดช   แตรไชย) 

หน.ฝ่ำย ผงป.ฯ 
(พ.อ.พีระเศษฐ์    ชุณหเพสย์) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
- 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 รับ หนังสือ รำยงำนยอดก ำลังพล กอ.รมน. 
จำก จก.สบค.กอ.รมน. และกอ.รมน.ภำค. 

ตรวจสอบควำม  
ถูกต้องของเอกสำร 

จัดท ำหนังสือรำชกำรเสนอ ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนำม 
เพ่ือรำยงำนให้ ผอ.รมน.(ผ่ำนทรำบ) 

น ำเรียนให้ ผอ.รมน.            
(ผ่ำนเลขำธิกำร กอ.รมน.) ทรำบ 



 

- ๒ - 
 

ล ำดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖.  

 
 
 
 
 

จัดท ำหนังสือขอยืมเงินรองจ่ำย  
จำก กง.สบค.กอ.รมน. และมอบให้ผู้ท่ีเข้ำรับ
กำรศึกษำ ฝึกอบรม ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไข
ของสถำนศึกษำนั้นๆ (ช ำระผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิก หรือน ำส่งด้วยตัวเองท่ีสถำนท่ี
ฝึกอบรม) 

๒ วัน - ทันตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนำถฯ) 

 

๗.  จัดท ำหนังสือใช้หนี้เงินยืม หลังจำกได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจำกสถำนศึกษำ (ติดตำมจำก 
ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ ฝึกอบรม ) 

๒ วัน - ทันตำมระยะเวลำ
ตำมท่ีระเบียบทำง
รำชกำรก ำหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนำถฯ) 

 

๘.  รำยงำนผลกำรศึกษำ (เรียน เลขำธิกำร กอ.
รมน.) หลังจำกสถำบันกำรศึกษำรำยงำนผล 
หรือผู้เข้ำรับกำรศึกษำ ฝึกอบรม รำยงำนผล 
และจัดเก็บเอกสำร 

๕ วัน - ปฏิบัติตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนำถฯ) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ำรับกำรศึกษำในโครงกำรฯ และหลักสูตรต่ำงๆ 
๒. ค ำส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๖๙/๓๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๗ เร่ือง กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ำท่ี กอ.รมน. ท่ีเข้ำศึกษำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรปกติ (ศึกษำเกิน ๑๕ วัน ต้องส่งกลับต้นสังกัด) 
๓. ค ำส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง กำรก ำหนดหน้ำท่ีและกำรด ำเนินงำนเอกสำรใน กอ.รมน. (ให้เลขำธิกำร กอ.รมน. ลงนำมและอนุมัติ) 
๔. หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ ำปีงบประมำณนั้นๆ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 ท ำหนังสือขอยืมเงินรองจ่ำย 
ผ่ำน กง.สบค.กอ.รมน. 

 ท ำหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
กง.สบค.กอ.รมน. 

 รำยงำนผลกำรศึกษำ และ
จัดเก็บเอกสำร 



 
 

ชื่องาน : การจัดท าสรุปการสูญเสียก าลังพล กอ.รมน. ประจ าเดือน ส่วนราชการ : ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๔/๐๘ 
หลักการและเหตุผล : เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับการด าเนินการจัดหาและบรรจุก าลังพล รวมท้ังการปรับย้ายก าลังพลเพ่ือบรรจุทดแทน และเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการเพ่ือลดการสูญเสียก าลังพล 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือเป็นข้อมูลสถิติส าหรับการด าเนินการจัดหาและบรรจุก าลังพล รวมท้ังการปรับย้ายก าลังพลเพ่ือบรรจุทดแทน 
                  ๒. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการเพ่ือลดการสูญเสียก าลังพล 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

นขต.กอ.รมน. ตามสายงาน รายงานยอดก าลังพล
มาที่ สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) ตามแบบ กพ.๓ และ 
กพ.๔ 
- นขต.กอ.รมน.  (ส่วนกลาง) ไ ด้แก่ ส่วน บริหาร ,      
ส่วนอ านวยการ และส่วนประสานงาน 
- กอ.รมน.ภาค ๑ - ๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน .   
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยปฏิบั ติงานระดับพ้ืนที่  ได้แก่ 
กอ.รมน.จังหวัด/กทม., ศูนย์อ านวยการหรือหน่วยงาน  
ที่จัดต้ัง ข้ึนตามความจ าเป็นของสถานการณ์ รวมถึง   
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบของหน่วย 
  

- รายงานถึง สบค.ฯ 
ภาย ใน วันท่ี ๗  ของ
เดือนถัดไป 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  
สรุปยอดก าลังพล 
เดื อน  ก .พ . ๖ ๑ 
รายงานถึง สบค.ฯ 
ภา ย ใน  ๕  มี .ค . 
๖๑ และ สบค.ฯ 
รายงาน ผอ.รมน. 
(ผ่านเลขาธิการ
กอ.รมน.)  ภายใน
๓๑ มี.ค. ๖๑ 

๒. 
 

 
 

- สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) รวบรวมรายงานการสูญเสีย   
ก าลังพลตามสายงาน 
 
 

- รายงานถึง สบค.ฯ 
ภาย ใน วันท่ี ๗  ของ
เดือนถัดไป 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๓. 
 

                                   
 
 
   

- สบค.กอ.รมน. (ผงป .ฯ) น ารายงานการสูญเสีย     
ก าลังพลที่รวบรวมจาก นขต.กอ.รมน. น ามาจัดท า   
รายงานการสูญเสียก าลังพลของ กอ.รมน. ในภาพรวม 
 
 
 

๕ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๔. 
 

                                   
 
 

- สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) รายงานการสูญเสียก าลังพล    
น าเรียน ผอ.รมน. หรือผู้ไ ด้รับมอบอ านาจ ตามสาย   
การบังคับบัญชา 

๔ วัน  - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นขต.กอ.รมน. รายงานการสูญเสีย 
ก าลังพล ตามสายงานของหน่วย 

สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) รวบรวมรายงาน 
การสูญเสียก าลังพลในแต่ละสายงาน 

สบค.ฯ (ผงป.ฯ) รายงาน
การสูญเสียก าลังพล 

น าเรียน ผอ.รมน. หรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจ 

ไม่ผ่าน 

สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) น ารายงานการสูญเสีย  
ก าลังพลท่ีรวบรวมจาก นขต.กอ.รมน. น ามาจัดท า 

รายงานการสูญเสียก าลังพลของ กอ.รมน. 
ในภาพรวม 

 

 

ผ่าน 



 
- ๒ - 

 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 

๕. 

 
 
 

 
 
 
- เม่ือได้รับอนุมัติ สบค.กอ.รมน. (ผงป.ฯ) ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ อผศ., กพ.ทหาร, สนย.ฯ สขว.ฯ, สบป.ฯ, 
กอ.รมน.ภาค ๑-๔ และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ทราบ 
เพ่ือเป็น ข้อมูลส าหรับการด าเนินการเพ่ือลดการ    
สูญเสียก าลังพล 

 

 

 

- ภายในสิ้นเดือนถัดไป 

 

 

 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
 
 

- 
 
 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
- แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ผนวก ง : (การบริหารงานบุคคล) ข้อ ๒) การรักษายอดก าลังพล ง) รายงานการสูญเสียบุคลากร โดยใช้แบบฟอร์ม 
ตามอนุผนวก ๒ : แบบรายงานการสูญเสีย ประกอบผนวก ง (การบริหารงานบุคคล)ฯ 
 

          ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า (ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อได้รับอนุมัติจาก ผอ.รมน. หรือ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจ สบค.กอ.รมน. 

จัดเก็บไวเ้ป็นข้อมูลสถิติ 

 



 
 

ชื่องาน การท าหนังสือน าเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ  ส่วนราชการ  ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๕/๐๘ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และการด าเนินงาน ในการพิจารณาท าหนังสือเพ่ือน าเรียนผู้บังคับเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้อง
ทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการท าหนงัสือน าเรียนเสนอผู้บังคับบัญเพ่ือกรุณาทราบ 
และ/หรือส่ังการก าหนดผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ตลอดจนหนังสือน าเรียนเร่ืองอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ข้ันตอน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนตรวจประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอนในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือเชิญประชุมฯ พิจารณาท าหนังสือ
สรุปเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องน าเรียนให้
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือกรุณาทราบและส่ัการต่อไป 

๑ ชม. - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.โครงการ
ผงป.ฯ(นท.จิรศักด์ิ 
กองสัมฤทธ์ิ) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือน าเรียน ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. 
เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของ
หนังสือ 

๒ ชม. - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.โครงการ
ผงป.ฯ(นท.จิรศักด์ิ 
กองสัมฤทธ์ิ)  

 

  จัดท าหนังสือน าเรียน ผอ.สบค.ฯ เพ่ือกรุณา
ทราบหรือและส่ังการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับช้ันทราบตลอดจนแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

๒ ชม. - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.โครงการผงป.ฯ
(นท.จิรศักด์ิ 
 กองสัมฤทธ์ิ) 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ด าเนินการตามอนุมัติส่ังการ หากมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงจะด าเนินการแก้ไขแล้วน าเรียน
ใหม่ 
  

๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.โครงการผงป.
ฯ(นท.จิรศักด์ิ กอง
สัมฤทธ์ิ) 

 

๔. 
 

                                   
 
 

ด าเนินการน าส่งหนังสือเสนอหน่วยเจ้าของ
เร่ืองตามสายงานนส่งส่งจัดท าหนังสือรายงาน
ผลการประชุม ขออนุมัติตัวบุคคล ให้เข้ารับ
การศึกษาและขอใช้งบประมาณ (น าเรียน 
เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.โครงการผงป.
ฯ(นท.จิรศักด์ิ กอง
สัมฤทธ์ิ) และจนท. 
ธุการ ผงป.ฯ 

 

๕.  จัดท าส าเนาหนังสือแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 
 
 

๑ วัน - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 

จนท.ธุรการ สบค.ฯ  

   ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังข้ันตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน  
 

รับหนังสือหรือวิทยุจากหน่วย
ต่างๆ เชิญ สบค.ฯ เข้าประชุมฯ

สนอความต้องการ 

ท าหนังสือน าเรียน ผอ.ผงป.ฯ  
เพ่ือพิจารณา ตรวจความถูกต้องในเนื้อหาฯ 

 ท าหนังสือเสอนหน่วยเจ้าของเร่ืองเพ่ือกรุณา
ทราบ ช่ือผู้แทน สบค.ฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ 

พิจารณา  

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ท าหนังสือส าเนาแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

ท าหนังสือเรียน ผอ.สบค.ฯ เพ่ือกรุณาทราบและ
ส่ังการ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมถึง

ผู้เก่ียวข้องต่อไป 



 
 

ชื่องาน : การจัดท าข้อมูลการช้ีแจงบรรยายสรุปในการประชุม นขต.กอ.รมน. 
           ประจ าเดือน 

ส่วนราชการ : ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๖/๐๘ 

หลักการและเหตุผล : เพ่ือช้ีแจงบรรยายสรุปการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการต่อไป หรือความคืบหน้าของงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในห้วงเดือนนั้น  ๆ  หรือการประสานการปฏิบัติ 
                           กับหน่วยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือช้ีแจงบรรยายสรุปการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการต่อไป 
                  ๒. เพ่ือช้ีแจงความคืบหน้าของงานท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการในห้วงเดือนนั้น ๆ  
                  ๓. เพ่ือประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

 
- ผงป.สบค.ฯ ประสาน นขต.สบค.ฯ ขอให้ส่งข้อมูล 
เร่ื อง ช้ี แจ งที่ ป ร ะ ชุ ม  พ ร้อ ม  Power Point แ ล ะ 
เอกสารค าบรรยาย 
 
 
 

๓ วัน 
 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- 

๒. 
 

 
 

- ผงป.สบค.ฯ รวบรวมข้อมูลเร่ือง ช้ีแจงที่ประชุม จาก  
นขต.สบค.ฯ 
 
 
 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๓. 
 

                                   
 
 
   

- ผงป.สบค.ฯ น าข้อมูลจาก นขต.สบค.ฯ มาจัดท า
เอกสารช้ีแจงที่ประ ชุม นขต.กอ.รมน.  ประจ าเดือน 
พร้อม Power Point 
 
 
 

๓ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๔. 
 

                                   
 
 

- ผ งป.สบ ค.ฯ  น าเรียน เอกส ารช้ีแ จงที่ ป ระ ชุ ม        
นขต.กอ.รมน.  
- ส่ง เอกสารช้ีแจงที่ประ ชุมให้หน่วยที่ รับผิดชอบ    
จัดการประชุม นขต.กอ.รมน. (สลก.กอ.รมน.) น าไป
รวม เล่ม น าเรียนประธาน การประชุมเพ่ือท ราบ  
ล่วงหน้า และแจกจ่ายในที่ประชุม 
 

๒ วัน 

๒ วัน 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผงป.สบค.ฯ ประสาน นขต.สบค.ฯ 
ขอให้ส่งข้อมูลเรื่องชี้แจงในท่ีประชุม  

ผงป.ฯ รวบรวมข้อมูลเรื่องชี้แจงท่ีประชุม จาก 
นขต.สบคฯ 

ผงป.สบค.ฯ น าเรียน
เอกสารชี้แจงท่ีประชุม 

นขต.กอ.รมน. เพื่อ 
ขออนุมัติแจกจ่าย 

ในท่ีประชุม 

ไม่ผ่าน 

ผงป.สบค.ฯ น าข้อมูลจาก นขต.สบค.ฯ มาจัดท า
เอกสารชี้แจงท่ีประชุม พร้อม Power Point 

 

 

ผ่าน 



 
- ๒ - 

 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 

๕. 
 
 
 

๖. 

 
 
 
 

 
 
- จัดท า Power Point และค าบรรยายสรุป โดยน า   
เร่ืองจากเอกสารช้ีแจงที่ประ ชุม เฉพาะเร่ืองส าคัญ   
น ามาจัดท า Power Point พ ร้อมค าบรรยายส รุป   
น าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา 
- ซักซ้อมการช้ีแจงบรรยายสรุปในที่ประชุม 
 
 
- ด าเนินการช้ีแจงบรรยายสรุปในที่ประชุม ตามที่ไ ด้  
ก าหนดไว้ 
 
 

 

 

๒ วัน 
 
 

๑ วัน 
 

 
 
- ประมาณห้วงสัปดา ห์
ท่ี ๓  ของเดือน ก .ย. - 
สัปดาห์ท่ี ๒  ของเดือน 
ต.ค. 

 

 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 
 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
 
 

 
จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
 

 
- 

 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
- เอกสารเชิญประชุม นขต.กอ.รมน. จากหน่วยท่ีรับผิดชอบจัดการประชุม (สลก.กอ.รมน.) 
  

          ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า (ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการช้ีแจงบรรยายสรุป 
ในที่ประชุม ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

จัดท า Power Point และค าบรรยายสรุป 
และซักซ้อมการชี้แจงบรรยายสรุปในท่ีประชุม 



 
 

ชื่องาน : การจัดท าข้อมูลการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา 
           และแผนการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในปีต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 

ส่วนราชการ : ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๗/๐๘ 

หลักการและเหตุผล : เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บังคับบัญชาท่ีมารับต าแหน่งใหม ่
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
                  ๒. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บังคับบัญชาท่ีมารับต าแหน่งใหม่ 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

 
- ผงป.สบค.ฯ ประสาน นขต.สบค.ฯ ขอให้ส่งข้อมูล
สรุป ผลก ารปฏิ บั ติงาน ที่ ผ่ านมา และ แผน กา ร
ปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 
 
 

- เริ่มด า เนินการห้วง
สัปดาห์ท่ี ๓  ของเดือน  
ส.ค. 
 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- 

๒. 
 

 
 

- ผงป.สบค.กอ.รมน. รวบรวมข้อมูลสรุปผลการปฏิบั ติ 
งานที่ ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในปี ต่อไปจาก  
นขต.สบค.กอ.รมน. 
 
 

- น ข ต .ส บค .ฯ  ส่ ง 
ข้อมูลถึง ผงป.สบค.ฯ 
ภาย ใน สัปดา ห์ท่ี  ๔ 
ของเดือน ส.ค. 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๓. 
 

                                   
 
 
   

- ผงป.สบค.ฯ น าข้อมูลจาก นขต.สบค.ฯ มาจัดท า
เอกสารสรุปผลการปฏิบั ติงานในปีที่ผ่านมา และ   
แผนการปฏิบั ติงานในปีต่อไป ของ สบค.ฯ  พร้อมทั้ ง  
จัดท า Power Point และค าบรรยายสรุป 
 
 
 

๕ วัน - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๔. 
 

                                   
 
 

- ผงป.สบค.ฯ น าเรียนเอกสารสรุปผลการปฏิบั ติงาน 
ในปีที่ผ่านมา และแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป ของ 
สบค.ฯ พร้อมทั้ง  Power Point และค าบรรยายสรุป   
ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 

๔ วัน  - ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผงป.สบค.ฯ ประสาน นขต.สบค.ฯ 
ขอให้ส่งข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน

ในปีท่ีผ่านมา และแผนการ
ปฏิบัติงาน ในปีต่อไป 

ผงป.ฯ รวบรวมข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานในปีท่ี
ผ่านมา และแผนการปฏิบัติ งานในปีต่อไป จาก 

นขต.สบค.ฯ 

ผงป.สบค.ฯ น าเรียน
เอกสารสรุปผลการฏิบัติ
งานฯ และแผนการฏิบัติ 
งานฯ ให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

ไม่ผ่าน 

ผงป.สบค.ฯ น าข้อมูลจาก นขต.สบค.ฯ มาจัดท า
สรุปผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา และแผนการ  

ปฏิบัติงานในปีต่อไป ของ สบค.ฯ 
 

 

ผ่าน 



 
- ๒ - 

 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 

๕. 

 
 
 

 
 
 
- เม่ือได้รับอนุ มัติ ส่งรายงานสรุปผลดังกล่าวให้หน่วย            
ที่ เก่ีย วข้อง กับการบรรยายสรุป ใน ภาพรวมขอ ง        
กอ.รมน. เพ่ือแจกจ่ายในที่ประชุม เช่น สนย.กอ.รมน. ,   
สบป.กอ.รมน. หรือ สลก.กอ.รมน. เป็นต้น 
- ด าเนินการซักซ้อมการช้ีแจงบรรยายสรุปในที่ประชุม 
- การช้ีแจงบรรยายสรุปในที่ประชุม 
 
 

 

 

 

- ประมาณห้วงสัปดา ห์
ท่ี ๓  ของเดือน ก .ย. - 
สัปดาห์ท่ี ๒  ของเดือน 
ต.ค. 

 

 

 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

จนท.ฝ่ายแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
 
 

- 
 
 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
-  
  

          ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ          ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า (ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 
 
 
 
 

 

ส่งรายงานสรุปผลดังกล่าวให้หน่วย            
ที่เก่ียวข้องกับการบรรยายสรุปใน

ภาพรวมของ กอ.รมน. เพ่ือ
แจกจ่ายในที่ประชุม  

 



 
 

ชื่องาน : พิธีอ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ส่วนราชการ : ฝ่ำยแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-แผน-๐๘/๐๘ 
หลักการและเหตุผล : เพ่ือพบปะกับข้ำรำชกำร และมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ก ำลังพล อ่ำนสำส์นอวยพรปีใหม่ของ ผอ.รมน. และให้โอวำท เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงขวัญและ 
                           ก ำลังใจให้กับก ำลังพล 
วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือพบปะกับข้ำรำชกำร อ่ำนสำส์นอวยพรปีใหม่ของ ผอ.รมน. และให้โอวำท เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
                   ๒. เพ่ือมอบของขวัญปีใหม่ให้กับก ำลังพล เพ่ือตอบแทนก ำลังพล ท่ีได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์แก่ประชำชน 
                   ๓. เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ให้แก่ ข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร กอ.รมน. 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 
 

 
- สบค.ฯ (ผงป.ฯ) ประสำน สปง.ฯ ขอให้ ส่งข้อมูล
สรุป ผลก ำรปฏิ บั ติงำน ที่ ผ่ ำนมำ และ แผน กำ ร
ปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
 
 
 

- เริ่มด ำ เนินกำรห้วง
สัปดำห์ท่ี ๓  ของเดือน  
ต.ค. 
 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

- 

๒. 
 

 
 

- กรณี สปง .ฯ สำมำรถสนับสนุ นงบ ประมำณ ได้         
สบค.ฯ (ผงป.ฯ) มีหนัง สือน ำเรียน ผอ.รมน.  หรือ         
ผู้ไ ด้รับมอบอ ำนำจ ขออมุนั ติหลักกำรจัดงำนพิ ธี   
อ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมลงนำมใน   
หนัง สือเรียนเชิญ รอง ผอ.รมน. เป็นประธำน โดย   
เรียนประธำนด ำริก ำหนดวันจัดงำนในห้วงสัปดำห์   
สุดท้ำยของเดือน ธ.ค. จ ำนวน ๑ วัน 
 

- ด ำ เนิ น ก ำ ร ห้ ว ง 
สัปดำห์ท่ี ๔  ของเดือน 
ต.ค. 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

๓. 
 

                                   
 
 
   

- รอง ผอ.รมน.  พิจำรณำตอบรับเป็นประธำน หรือ    
จัดผู้แทนเป็นประธำน ในพิธีอ ำนวยพรและมอบ
ของขวัญปีใหม่ 
 
 
 
 
 

- ห้วงสัปดำห์ท่ี ๓ - ๔ 
ของเดือน พ.ย. - ข้อมูลครบถ้วน 

- ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 

- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 
 

- 

๔. 
 

                                   
 
 

- ผงป.สบค .ฯ มีหนั ง สือน ำเรียน รอง เลข ำธิก ำร          
สำยงำนบริหำรงำนบุคคล/ประธำนคณะท ำงำนฯ       
ขออนุมัติจัดประชุมคณะท ำงำนพิธีอ ำนวยพรและ      
มอบของขวัญปีใหม่ เพ่ือประสำนกำรปฏิบั ติ และ      
แบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดงำน 

- ห้วงสัปดำ ห์ท่ี ๔ ของ
เดือน พ.ย.  - ข้อมูลครบถ้วน 

- ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 

- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 
 

- 

 
 
 
 

 
 

สบค.ฯ (ผงป.ฯ) ประสำน สปง.ฯ   
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

ส ำหรับกำรจัดพิธีฯ 

น ำ เรียน ผอ.รมน. หรือผู้ ได้รับมอบอ ำนำจขอ
อนุมัติหลักกำรจัดพิธีอ ำนวยพร และมอบของขวัญ
ปีใหม่  พ ร้ อม ล งนำ มใน ห นังสื อ เรี ยน เชิ ญ            
รอง ผอ.รมน. เป็นประธำน 

รอง ผอ.รมน. พิจำรณำ
กำรได้รับเรียนเชิญเป็น
ประธำนในพิธีอ ำนวยพร 
และมอบของขวัญปีใหม่ 

จัดผู้แทน 
เป็นประธำน 

น ำเรียน รองเลขำธิกำร กอ.รมน. สำยงำนบริหำร 
งำนบุคคล/ประธำนคณะท ำงำนฯ ขออนุมัติจัด
ประชุมคณ ะท ำงำนพิธีอ ำนวย พรและมอ บ
ของขวัญปีใหม่ 

 

ตอบรับเป็นประธำน 



 
 

- ๒ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- คณะท ำงำนฯ ตรวจพ้ืนที่จัดงำน โดยเชิญหน่วยที่
ได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำที่รับผิดชอบ มำร่วมตรวจพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมกำรจัดเตรียมพ้ืนที่  

 
 
 
- ห้วงสัปดำ ห์แรกของ  
เดือน ธ.ค. 

 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
๖. 

 
 
- หน่วยที่ ได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำที่  ด ำเนินกำรตำม   
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่น กำรจัดเตรียมสถำนที่     
กำร ตก แต่ ง -ท ำคว ำมส ะ อำดสถ ำน ที่  ก ำรดู แ ล  
กำรจรำจร ที่จอดรถประธำน เป็นต้น 
 

 
 
- ห้วงสัปดำ ห์ท่ี ๒ ของ
เดือน ธ.ค. 

 
 

- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  
- กำรซักซ้อมของส่วนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ซ้อมย่อย : ซ้อมแบบแยกกำรของส่วนต่ำง ๆ  ตำมหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบ 
    ซ้อมใหญ่แบบเหมือนจริง 

- ห้วงสัปดำ ห์ท่ี ๓ ของ  
เดือน ธ.ค. 

 
- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
๘. 

 
- กำรปฏิบัติก่อนวันจริง ๑ วัน ก ำกับดูแลภำพรวม 
    กำรตกแต่งรำยละเอียดสถำนที่ , แท่นพิธี,  เคร่ือง   
เสียง,  ก ำหนดจุดยืนของผู้บัง คับบัญชำและหัวแถว 
กำรซักซ้อมรำยละเอียดข้ันตอนกำรปฏิบัติ 

- ปฏิบั ติก่อนวันจ ริง    
๑ วัน 

 
- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

 
๙. 

- ด ำเนินกำรจัดพิธีอ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่  
ในวันจริง ตำมที่ก ำหนด 
- สบค.กอ.รมน. ก ำกับดูแลรำยละเอียดข้ันตอ น      
กำรปฏิบัติพิธีฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

- ป ฏิ บั ติ ใ น วัน จ ริ ง  
ตำมท่ีก ำหนด 

 
- ข้อมูลครบถ้วน 
- ทันตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 
จนท.ฝ่ำยแผนฯ 
- พ.อ.พีระเศรษฐ์ฯ 

 
- 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
- ค ำส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๖๑๔/๒๕๕๘ ลง ๙ พ.ย. ๕๘ เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนด ำเนินกำรพิธีอ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 
  

          ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน             กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ               กำรตัดสินใจ          ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ (ไม่จบภำยใน ๑ หน้ำ) 
 
 
 

 

คณะท ำงำนฯ ตรวจพื้นท่ีจัดงำน 

หน่วยท่ีได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำท่ี ด ำเนินกำร 
ตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรจัดพิธีอ ำนวยพรและ
มอบของขวัญปีใหม่ ในวันจริง

ตำมที่ก ำหนด  

กำรซักซ้อม 

กำรปฏิบัติก่อนวันจริง ๑ วัน ก ำกับดูแลภำพรวม 



- ๓๒ - 
 
๒. ฝ่ายบริหารงานอบรม 
  ๒.๑ ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน ประสานงานการอบรมในหลักสูตรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การสัมมนา 
การประชุมในส่วนที่เก่ียวข้อง ด าเนินการและก ากับดูแลการพัฒนาระบบบริหารราชการในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การอบรมพัฒนาบุคลากร วางแผน ด าเนินโครงการเก่ียวกับงานด้านการอบรมจริยธรรม ด าเนินการ และก ากับ
การเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 ๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจ า วทบ. พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์ ฯ 
๒ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยใช้งบประมาณ ของ กอ.รมน. น.อ.ปธิกร อุไรวร 
๓ การฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน. พ.อ.เขมสิฒา ฟักอังกูร 
๔ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณ ของ กอ.รมน. พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ ฯ 
๕ การรับนักศึกษาฝึกงานที่ กอ.รมน. พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ ฯ 
๖ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ ฯ 
๗ การจัดงานวันสถาปนา กอ.รมน. น.อ.ภูมิ พ่ึงผล 
๘ การจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการ พ.ท. อนิรุท 
๙ การจัดบรรยายพิเศษ พ.อ.หญิง พันธิลา 
๑๐ การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑) พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่องาน การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพ  ส่วนราชการ  แผนกฝึกอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๑/๑๐ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการพิจารณาส่งข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ  
(วทบ., วทร., วทอ., และ วสท.) เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถ 
เป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือขอรับการพิจารณาให้ส่งก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ 
(วทบ., วทร., วทอ., วสท.) 

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และประสงค์จะสมัครฯ ส่งข้อมูลให้  
ผงป.สบค.กอ.รมน. เพ่ือเตรียมการประชุมฯ 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

  จัดท าหนังสือเรียน ประธาน คณก.คัดเลือก
ก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับ
การศึกษาฯ (รอง เลขาธิการ กอ.รมน.๑)  
เพ่ือขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก 
และก าหนดวัน เวลา ในการประชุมฯ 

 - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้ก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา  

 - ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือรายงานผลการประชุม ขออนุมัติ
ตัวบุคคล ให้เข้ารับการศึกษาและขอใช้
งบประมาณ (น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. 
เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

 - เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามมติ 
ท่ีประชุม 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
 

 

๕.  จัดท าหนังสือเสนอช่ือผู้เข้ารับการศึกษา 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้สถาบันการศึกษา
เจ้าของหลักสูตร 
 
 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

 

 รับหนังสือ/ประกาศรับสมัครฯ 
หรือหน่วยเสนอความต้องการ 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลทราบ และส่งใบสมัคร 

พร้อมข้อมูลเบื้องต้น 

 ท าหนังสือรายงานผลการประชุม 
ขออนุมัติตัวบุคคล และขอใช้งบประมาณ 

เพ่ือให้เข้ารับการศึกษา 

พิจารณาคัดเลือก 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ท าหนังสือเสนอสถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ท าหนังสือเรียนประธาน คณก.คัดเลือกก าลังพล
อัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาฯ
เพ่ือขออนุมัติและก าหนดวันประชุมพิจารณา 



 
- ๒ - 

 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖.  
 
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติให้ก าลังพล ไปรายงาน
ตัวเพ่ือเข้ารับการศึกษา (เมื่อสถานศึกษา
อนุมัติให้เข้ารับการศึกษาแล้ว และมีหนังสือ 
แจ้งหน่วย)  

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

๗.  จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย  
จาก กง.สบค.กอ.รมน. และมอบให้ผู้ท่ีเข้ารับ
การศึกษา ฝึกอบรม ด าเนินการตามเงื่อนไข
ของสถานศึกษานั้นๆ (ช าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิก หรือน าส่งด้วยตัวเองท่ีสถานท่ี
ฝึกอบรม) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- จ านวนเงินครบถ้วน 
ตามค่าใช้จ่ายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 

  

๘.  จัดท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม หลังจากได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา (ติดตามจาก 
ผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีระเบียบทางราชการ
ก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

๙.  รายงานผลการศึกษา (เรียน เลขาธิการ  
กอ.รมน.) หลังจากสถาบันการศึกษา 
รายงานผล หรือผู้เข้ารับการศึกษารายงานผล 
และจัดเก็บเอกสาร 

 - ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. โครงการของหลักสูตรต่างๆ 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. (เฉพาะ) ท่ี ๔๒๘/๖๐ ลง ๒๗ มิ.ย. ๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร กอ.รมน. 
๓. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร ๕๑๐๑/๒๘๖๔ ลง ๒๕ ก.ย. ๕๗ เร่ือง แนวทางจัดส่งก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ 
๔. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ว่าด้วยงานด้านงบประมาณ 
๕. หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 
 
 

 

 ท าหนังสือส่งตัวให้ก าลังพลเข้ารับการศึกษา 

 ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 

 รายงานผลการศึกษา และ
จัดเก็บเอกสาร 

 ท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 



 

ชื่องาน การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยใช้งบประมาณของ กอ.รมน. ส่วนราชการ  แผนกฝึกอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๒/๑๐ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการพิจารณาส่งก าลังพลของ กอ.รมน. เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และประชุมสัมมนา กับส่วนราชการ
ภายนอก โดยใช้งบประมาณของ กอ.รมน. เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้  
รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือขอรับการพิจารณาให้ส่งก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา หรือ นขต.กอ.รมน.  
เสนอความต้องการส่งคนเข้ารับการอบรม  
โดยขอใช้งบประมาณของ กอ.รมน. 

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
  

 

  พิจารณาว่าหลักสูตรมีความคุมค่า 
ในการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหรือไม่ และ 
ใช้งบประมาณอยู่ในกรอบวงเงินท่ีได้รับหรือไม ่
ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณา ให้ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ท่ีสนใจรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง (สบค.กอ.รมน.เป็นผู้พิจารณา) 

๒ วัน - วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเป็นประโยชน์ 
กับก าลังพลและหน่วยงาน 
- ใช้งบประมาณเหมาะสม 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

ผอ.ผงป.สบค.ฯ 
รอง ผอ.สบค.ฯ  
(ที่รับผิดชอบ ผงป.ฯ) 

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และประสงค์จะสมัครฯ ส่งใบสมัครให้  
ผงป.สบค.ฯ  

๒ วัน ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครฯ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา 
(หากมีมากกว่าโควตาท่ีได้รับ ให้พิจารณา
ความเหมาะสมจากภารกิจ และอาวุโส) 

๒ วัน - ผู้สมัครมีคุณสมบัติ 
ตรงตามหลักเกณฑ์ 
- ส่งข้อมูลมาครบถ้วน 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล ให้เข้ารับ 
การศึกษา/ฝึกอบรม และขอใช้งบประมาณ 
(น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนาม
อนุมัติ) 

๕ วัน  - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๕.  จัดท าหนังสือเสนอช่ือผู้เข้ารับการศึกษา/
ฝึกอบรม พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้สถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร 
 
 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

 

 

 รับหนังสือ/ประกาศรับสมัครฯ 
หรือหน่วยเสนอความต้องการ 

พิจารณาความเหมะสม 
ของหลักสูตร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เข้ากระบวนการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) เพ่ือแจ้งให้ก าลังพล

ทราบ และส่งใบสมัคร 

 ท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล  
และขอใช้งบประมาณ 

เพ่ือให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ, 
เอกสาร และพิจารณา ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ท าหนังสือเสนอสถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 



 

 

- ๒ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖.  

 
 
 
 
 

จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย  
จาก กง.สบค.กอ.รมน. และมอบให้ผู้ท่ีเข้ารับ
การศึกษา ฝึกอบรม ด าเนินการตามเงื่อนไข
ของสถานศึกษานั้นๆ (ช าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิก หรือน าส่งด้วยตัวเองท่ีสถานท่ี
ฝึกอบรม) 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๗.  จัดท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม หลังจากได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา (ติดตามจาก 
ผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม ) 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลาตามท่ี
ระเบียบทางราชการ
ก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๘.  รายงานผลการศึกษา (เรียน เลขาธิการ กอ.
รมน.) หลังจากสถาบันการศึกษารายงานผล 
หรือผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม รายงานผล 
และจัดเก็บเอกสาร 

๕ วัน - ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในโครงการฯ และหลักสูตรต่างๆ 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๖๙/๓๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๗ เร่ือง การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน. ท่ีเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของส่วนราชการปกติ (ศึกษาเกิน ๑๕ วัน ต้องส่งกลับต้นสังกัด) 
๓. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและการด าเนินงานเอกสารใน กอ.รมน. (ให้เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามและอนุมัติ) 
๔. หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 

 ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
กง.สบค.กอ.รมน. 

 รายงานผลการศึกษา และ
จัดเก็บเอกสาร 



 

 

ชื่องาน :  การฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.    ส่วนราชการ :  ผงป.สบค.กอ.รมน.                  รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๓/๑๐ 
หลักการและเหตุผล : การด าเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. ที่เก่ียวข้องกับแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของ นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง ได้รับการอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยในอันที่จะกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติ 
                   ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
                ๒. บุคลากรของ กอ.รมน. มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการท าความดี ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือบ า เพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน หน่วย/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อหาวัดส าหรับจัดอบรม  
๓ – ๔ วัด 
 
 
- ประสานสถานที่อบรม ที่ทาน
อาหาร ห้องน้ า 
พระวิทยากร 
 
- เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม
อนุมัติ 
 
 
- รดส. ขนาดใหญ่ รับ-ส่ง ก าลังพล
ไปอบรมตามตารางการอบรม  
- รถตู้ รับ-ส่ง ผู้บังคับบัญชาและ
คณะไปวัด 
 

ก่อนการจัด 
อบรม ๒๐ วัน 
 
 
 ๒ – ๓ วัน 
 
 
 
๑ – ๒ วัน 
 
 
 
     ๑ วัน 

วัดที่มีสถานที่เหมาะสม
กับจ านวนคนและการ
จัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.เขมสิฒา ฯ 
 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.เขมสิฒา ฯ 
 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.เขมสิฒา ฯ 
 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.อ.เขมสิฒา ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง : โครงการ/แผนงาน (เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามอนุมัติหลักการ) 

       ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

ติดต่อหาสถานที่ (วัด)

ส าหรับจัดฝึกอบรม 

 
 ประสานงานกับวัดที่ได้คัดเลือกไว้ 

เลขาธิการ กอ.

รมน. อนุมัติ 

ประสาน  ขส.ทบ. 

แจ้ง ฝธก.สบค.กอ.รมน.                     

  นขต.กอ.รมน.ส่วนกลาง 

 



 
 
 

ชื่องาน การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณของ กอ.รมน.  ส่วนราชการ  แผนกฝึกอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๔/๑๐   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการพิจารณาส่งก าลังพลของ กอ.รมน. เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และประชุมสัมมนา กับส่วนราชการ
ภายนอก โดยไม่ใช้งบประมาณของ กอ.รมน.(ท้ังนี้รวมถึง กรณีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรมเอง ด้วย) เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจ
กระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                   ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือขอรับการพิจารณาให้ส่งก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา/ประกาศรับสมัครบุคคล  
เพ่ือพิจารณาเข้ารับการศึกษา จากสถานศึกษา
ต่างๆ  

ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑ - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และประสงค์จะสมัครฯ ส่งใบสมัครให้  
ผงป.สบค.ฯ 

๒ วัน ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครฯ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา 
(หากมีมากกว่าโควตาท่ีได้รับ ให้พิจารณา
ความเหมาะสมจากภารกิจ และอาวุโส) 

๒ วัน - ผู้สมัครมีคุณสมบัติ 
ตรงตามหลักเกณฑ์ 
- ส่งข้อมูลมาครบถ้วน 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล ให้เข้ารับ 
การศึกษา/ฝึกอบรม (ไม่เกิน ๑๕ วัน น าเรียน 
ผอ.สบค.ฯ มากกว่า ๑๕ วัน น าเรียน 
เลขาธิการฯ เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

๕ วัน  ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๕.  จัดท าหนังสือเสนอช่ือผู้เข้ารับการศึกษา/
ฝึกอบรม พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้สถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในโครงการฯ และหลักสูตรต่างๆ 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๖๙/๓๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๗ เร่ือง การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน. ท่ีเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของส่วนราชการปกติ (ศึกษาเกิน ๑๕ วัน ต้องส่งกลับต้นสังกัด) 
๓. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและการด าเนินงานเอกสารใน กอ.รมน. (ให้เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามและอนุมัติ) 
๔. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทนฯ) เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๒๖๑ ลง ๖ ธ.ค. ๖๐ (มอบหมายให้ ผอ.สบค.กอ.รมน.  
    เป็นผู้อนุมัติตัวบุคคลให้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมสัมมนา ท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ท้ังนี้จนกว่าจะมีการแก้ไขค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

 รับหนังสือ/ประกาศรับสมัครฯ 
จากสถานศึกษา 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
เพ่ือแจ้งให้ ก าลังพลทราบ และส่งใบสมัคร 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ, 
เอกสาร และพิจารณา ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล 
เพ่ือให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม 

 ท าหนังสือเสนอสถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 



 

ชื่องาน :  การรับนักศึกษาฝึกงานที่ กอ.รมน.    ส่วนราชการ :  ผงป.สบค.กอ.รมน.                     รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๕/๑๐ 
หลักการและเหตุผล : ๑. กอ.รมน. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของ กอ.รมน. ส่วนกลาง เพ่ือสั่งสมทักษะ ประสบการณ์จากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ 
                          ๒. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ 
วัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา 
                ๒. เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกงานด้านความม่ันคงให้กับนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา 

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หน่วย/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการศึกษามีหนังสือขอให้รับนักศึกษา
ฝึกงาน/ประสบการณ์ที่ กอ.รมน. 
 
 
ตรวจสอบเอกสาร แจ้งหน่วยที่จะรับนักศึกษา 
ก่อนขออนุมัติ เลขาธิการ รมน. 
 
 
- เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามอนุมัติ 
 
 
 
- แจ้งการอนุมัติให้หน่วยที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
  และ สขว.กอ.รมน. (ท าบัตร รปภ.บุคคล) 
- แจ้งตอบรับนักศึกษาฝึกงานให้สถาบันศึกษา 
  ทราบ 
 
 

ก่อนการฝึก 
อย่างน้อย 
๒๐ วัน 
 
   ๑๐ วัน 
 
 
 
 ๑ – ๒ วัน 
 
 
 
  ๑ - ๒ วัน 

มีหนังสือจากทาง
สถาบันการศึกษา 
 
 
งานที่ให้ปฏิบัติตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียนและไม่
เป็นความลับราชการ 
 
 
 
 
 
นขต.กอ.รมน. 
ประเมินผลการฝึกงาน
ให้นักศึกษาตามแบบที่
สถาบันก าหนด 

ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิงเตือนใจ 
สุภัควิริยะกุล 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิงเตือนใจ 
สุภัควิริยะกุล 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิงเตือนใจ 
สุภัควิริยะกุล 
 
ผงป.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิงเตือนใจ 
สุภัควิริยะกุล 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง : หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๒๔๐๐ ลง ๗ มิ.ย. ๕๙  เรื่อง เลขาธิการ กอ.รมน. อนุมัติหลักการให้รับนักศึกษาฝึกงานที่ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

       ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

สถาบันการศึกษาขอความ

อนุเคราะห์ให้รับ นศ. ฝึกงาน 

 สอบถาม นขต. ที่จะรับ นศ.ฝึกงาน 

  เลขาธิการ         

กอ.รมน. อนุมัติ       

      อนุมัติ 

- แจ้งอนุมัติให้หน่วยที่ตอบรับ 

นศ. ด าเนินการ  

- แจ้งตอบรับให้สถาบันศึกษา

ทราบ    

   

 



 

 
 

ชื่องาน การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา โดยใช้งบประมาณของ กอ.รมน. ส่วนราชการ  แผนกฝึกอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๖/๑๐ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการพิจารณาส่งก าลังพลของ กอ.รมน. เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม และประชุมสัมมนา กับส่วนราชการ
ภายนอก โดยใช้งบประมาณของ กอ.รมน. เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้  
รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือขอรับการพิจารณาให้ส่งก าลังพล 
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 

- - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
  

 

  พิจารณาว่าหลักสูตรนั้น ๆ มีรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องอย่างไร  

๑ วัน - วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรเป็นประโยชน์ 
กับก าลังพลและหน่วยงาน 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

ผอ.ผงป.สบค.ฯ 
รอง ผอ.สบค.ฯ  
(ที่รับผิดชอบ ผงป.ฯ) 

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และประสงค์จะสมัครฯ ส่งใบสมัครให้  
ผงป.สบค.ฯ  

๒ วัน ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

 

๓. 
 

                                   
 
   

ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครฯ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษา 
(หากมีมากกว่าโควตาท่ีได้รับ ให้พิจารณา
ความเหมาะสมจากภารกิจ และอาวุโส) 

๒ วัน - ผู้สมัครมีคุณสมบัติ 
ตรงตามหลักเกณฑ์ 
- ส่งข้อมูลมาครบถ้วน 
- ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 
 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล ให้เข้ารับ 
การศึกษา/ฝึกอบรม และขอใช้งบประมาณ 
(น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนาม
อนุมัติ) 

๕ วัน  - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  
พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๕.  จัดท าหนังสือเสนอช่ือผู้เข้ารับการศึกษา/
ฝึกอบรม พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ให้สถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร 
 
 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
- เอกสารครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

 

 รับหนังสือ/ประกาศรับสมัครฯ  

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง) เพ่ือแจ้งให้ก าลังพล

ทราบ และส่งใบสมัคร 

 ท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล  
และขอใช้งบประมาณ 

เพ่ือให้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ, 
เอกสาร และพิจารณา ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 ท าหนังสือเสนอสถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 



 

 

- ๒ - 
 

 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖.  

 
 
 
 
 

จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย  
จาก กง.สบค.กอ.รมน. และมอบให้ผู้ท่ีเข้ารับ
การศึกษา ฝึกอบรม ด าเนินการตามเงื่อนไข
ของสถานศึกษานั้นๆ (ช าระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิก หรือน าส่งด้วยตัวเองท่ีสถานท่ี
ฝึกอบรม) 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๗.  จัดท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม หลังจากได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา (ติดตามจาก 
ผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม ) 

๒ วัน - ทันตามระยะเวลาตามท่ี
ระเบียบทางราชการ
ก าหนด 

 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

๘.  รายงานผลการศึกษา (เรียน เลขาธิการ กอ.
รมน.) หลังจากสถาบันการศึกษารายงานผล 
หรือผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม รายงานผล 
และจัดเก็บเอกสาร 

๕ วัน - ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(น.อ. ปธิกรฯ และ  

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถฯ) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในโครงการฯ และหลักสูตรต่างๆ 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๑๖๙/๓๗ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๗ เร่ือง การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน. ท่ีเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของส่วนราชการปกติ (ศึกษาเกิน ๑๕ วัน ต้องส่งกลับต้นสังกัด) 
๓. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและการด าเนินงานเอกสารใน กอ.รมน. (ให้เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามและอนุมัติ) 
๔. หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

 ท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 

 ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
กง.สบค.กอ.รมน. 

 รายงานผลการศึกษา และ
จัดเก็บเอกสาร 



ชื่องาน  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.  ส่วนราชการ  ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๗/๑๐ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.  เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจ
กระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติ ให้จัดการประชุมหารือ  
เพ่ือเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ และเรียนเชิญ รอง ผอ.สบค.ฯ ท่ี
รับผิดชอบงาน ของ ผงป.ฯ เป็นประธานการประชุม 
(น าเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

๒๐ ธ.ค. - ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขอเชิญผู้แทน นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) 
ท่ีทราบเร่ืองดี เข้าร่วมประชุมหารือ เพ่ือเตรียมการ 
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.  
ประจ าปี ๒๕๖๑ (ล าดับพิธี/การแบ่งความรับผิดชอบ 
/แขกรับเชิญ) 

๒๒ ธ.ค. - ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๓. 
 

                                   
 
   

จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการด าเนินการ 
จัดงานฯ เบ้ืองต้น และแก้ไขข้อขัดข้องในปีท่ีผ่านมา 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการน าเสนอต่อคณะท างาน 
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ในการพิจารณา
แนวทางการด าเนินการต่อไป  

๒๖ ธ.ค. - ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง 
- แก้ไขข้อขัดข้อง 
ในปีท่ีผ่านมา 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๔.  จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
ขอให้ส่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 
ให้ สบค.กอ.รมน. เพ่ือรวบรวมและน าเรียน 
ขออนุมัติ และพิจารณาแขกรับเชิญเพ่ิมเติม 

๒๘ ธ.ค. - ข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๕. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติหลักการ ในการจัดงาน 
วันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๖๑  
(ล าดับพิธี/การแบ่งความรับผิดชอบ/แขกรับเชิญ 
และก าหนดวันเวลาในการจัดงานฯ) 
(น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

๔ ม.ค. - เอกสารถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไป
ตามมติท่ีประชุม 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๖.  จัดท าหนังสือขออนุมัติ ให้จัดการประชุมคณะท างาน
การจัดงานฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดงานฯ
และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
(น าเรียน รอง เลขาธิการ กอ.รมน. ท่ีรับผิดชอบ 
สายงานบริหารงานบุคคล/ประธานคณะท างาน 
เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

๑๙ ม.ค. - ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

 

 ท าหนังสือขออนุมัติให้จัดการ
ประชุมหารือฯ 

ท าหนังสือขอเชิญผู้เก่ียวข้อง 
ประชุมหารือเพ่ือเตรียมการจัดงานฯ 

ประชุมหารือเพ่ือ
เตรียมการจัดงานฯ 

ไม่สามารถลงมติได้ 

มีมติเห็นชอบร่วมกัน 

ขออนุมัติหลักการในการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๖๑ 

 ท าหนังสือขออนุมัติจัดการประชุมคณะท างาน 
การจัดงานฯ และก าหนดวันเวลาในการประชุม

สถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน.  
ให้เสนอประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 

และพิจารณาแขกรับเชิญเพ่ิมเติม  
 



- ๒ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๗.  

 
 
 

จัดท าหนังสือเรียนเชิญประชุมพิจารณาแนวทาง 
ในการจัดงานฯ และติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการ (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้ลงนาม) 

๒๒ ม.ค. - ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- เป็นไปตามด าริของ
ประธานคณะท างานฯ 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

๘.  จัดประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดงานฯ 
และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
(ล าดับพิธี/การแบ่งความรับผิดชอบ/แขกรับเชิญ/ 
การนิมนต์พระสงฆ์/ของท่ีละลึก และรายละเอียด
ปลีกย่อยอ่ืนๆ) 

๒๔ ม.ค. - ข้อมูล ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- ได้มติท่ีประชุม 
ครบทุกประเด็น 

(พ.อ.รณภพ  วิเชียรวรรณ 
ด าเนินการประชุมฯ) 
(น.อ.ภูมิ  พึ่งผลพูล 
จัดเตรียมข้อมูลฯ) 

 

๙.  จัดท าหนังสือ เสนอ สปง.กอ.รมน. สอบถามความ
เหมาะสมของประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ 
เพ่ือสรุปน าเรียนขออนุมัติต่อไป 

 ๒๕ ม.ค. - ข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตาม 
ท่ีหน่วยเสนอ 

พ.อ.ชัยนันท์  ศิลปชัย 
  

 

๑๐.  จัดท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานฯ (เมื่อได้หนังสือเห็นชอบจาก สปง.ฯ 
โดยน าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

 ๒๙ ม.ค.  - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน   
 ตรงตามการพิจารณา 
 ของ สปง.ฯ 

พ.อ.ชัยนันท์  ศิลปชัย 
  

 

๑๑.  จัดท าบัตรเชิญ จ านวน ๑๐๐ ใบ  
(ออกแบบ และจัดท า) 

๒๙ ม.ค. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด  

น.อ.ปธิกร  อุไรวร 
  

 

๑๒.  จัดท าหนังสือขออนุมัติเรียนเชิญแขกรับเชิญฯ และ
ลงนามในหนังสือเรียนเชิญ แขกรับเชิญ ดังนี้ 
๑. เรียนเชิญ ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีฯ 
(รอง ผอ.รมน. ลงนาม) 
๒. เรียนเชิญแขกรับเชิญภายนอก กอ.รมน. 
(เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม)  
๓. เรียนเชิญ ผบช.ระดับสูง ของ กอ.รมน. และ 
หน่วยงานข้างเคียง ๕ หน่วยงาน 
(ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนาม) 

 ๕ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน  

๑.น.อ.ภูมิ  พึ่งผลพูล 
๒.พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ  
สุภัควิริยะกุล 
๓.พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ  
รุจิรด ารงค์ชัย 

 

๑๓.  จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย จาก กง.สบค.ฯ 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการเตรียมงานฯ 
 
 
 

๕ ก.พ.  - ข้อมูลถูกต้อง  
 ครบถ้วน ตรงตามอนุมัติ   
 งบประมาณ 

พ.อ.ชัยนันท์  ศิลปชัย 
  

 

 

ท าหนังสือเรียนเชิญคณะท างานการจัดงานฯ 
ประชุมพิจารณาแนวทางในการจัดงานฯ 

 ท าหนังสือเสนอ สปง.กอ.รมน. สอบถาม
ความเหมาะสมของประมาณการค่าใช้จ่ายฯ 

 
 

จัดท าบัตรเชิญ 

ท าหนังสือ เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือลงนาม 
ในหนังสือเรียนเชิญ แขกรับเชิญ 

 ประชุมคณะท างานการจัดงาน 
วันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๖๑ 

 ท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานฯ  

 ท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 



- ๓ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๔.  จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุน จากหน่วยเก่ียวข้อง 

ภายนอก ดังนี้ 
๑. หนังสือขอรับการสนับสนุนอนุศาสนาจารย์  
จาก ยศ.ทบ. จ านวน ๒ คน  
๒. หนังสือขอรับการสนับสนุนรถน าขบวนพระสงฆ์ 
จาก พัน.สห.มทบ.๑๑ 
๓. หนังสือนมัสการพระสงฆ์ จ านวน ๒๐ รูป  
จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
๔. หนังสือของรับการสนับสนุนห้องประชุม ช้ัน ๒ 
อาคาร ศปก.ทบ. (เดิม) จากศูนย์ประสานข่าวกรอง
แห่งชาติ เพ่ือใช้รับรองพระสงฆ์ 

๕ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

๑.พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ  
รุจิรด ารงชัย 
๒.พ.อ.เขมสิฒา   
ฟักอังกูร 
 

 

๑๕.  จัดท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. ขอรับการ
สนับสนุน เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ และเชิญประชุม  
เพ่ือช้ีแจงการปฏิบัติ โดยขอให้ส่งรายช่ือให้ สบค.ฯ 
ตามจ านวนท่ีจัดสรรให้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

๕ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

พ.ท.อนิรุท  ละอองพันธ์ 
 

 

๑๖.  จัดประชุมช้ีแจงการปฏิบัติ และก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินการ (ผอ.ผงป.ฯ เป็นประธานฯ) 

๗ ก.พ. - จ านวนผู้เข้าประชุม 
ตามท่ีก าหนด 

พ.ท.อนิรุท  ละอองพันธ์ 
 

 

๑๗.  น าส่งหนังสือเรียนเชิญแขกรับเชิญเข้าร่วมงานฯ  
ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือเชิญ/บัตรเชิญ/แบบตอบรับ 
เข้าร่วมงานฯ และบัตรจอดรถ (ในปีนี้แจกจ่ายด้วย
ตนเองตามส่วนราชการต่าง ๆ ) 

๘ ก.พ. - ครบถ้วน รวดเร็ว 
- ลงหลักฐาน 
รับเอกสารทุกหน่วย  
 

๑.น.ท.จิรศักดิ์   
กองสัมฤทธิ์ 
๒.จ.ส.อ.บุญเลิศ  ข าศรี 
๓.ส.อ.สมเดช  แตรชัย 

 

๑๘.  จัดท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. เพ่ือแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องทุกคน เข้าร่วมซักซ้อมการปฏิบัติ  
จ านวน ๒ คร้ัง และเรียนเชิญผู้แทน ผบช. 
ร่วมสังเกตุการซักซ้อม  

๙ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล  

๑๙.  จัดท าหนังสือเรียนเชิญ ผบช.ร่วมเป็นเกียรติ 
ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 
๑. เรียนเชิญ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีฯ 
(กรณี ผอ.รมน. ลงนามมอบหมายให้เป็นผู้แทน) 
๒. เรียนเชิญ รอง เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นผู้แทน
ผู้บังคับบัญชา รับมอบของท่ีระลึกจากแขกรับเชิญ 
๓. เรียนเชิญ เลขาธิการ กอ.รมน./หน.สง.รอง ผอ.
รมน. และ จเร กอ.รมน. ร่วมต้อนรับประธานในพิธีฯ 

 ๑๒ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล 
 

 

 

ท าหนังสือขอรับการสนับสนุน  
จากหน่วยเก่ียวข้อง ภายนอก  

ท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. ก าหนดการ
ซักซ้อมการปฏิบัติ จ านวน ๒ คร้ัง และเรียน

เชิญผู้แทน ผบช.ร่วมสังเกตุการซักซ้อม  

ท าหนังสือ เรียนเชิญ ผบช. ระดับสูง 
เพ่ือเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในกรณีต่างๆ 

น าส่งหนังสือเรียนเชิญแขกรับเชิญภายนอก 
เข้าร่วมงานฯ 

ท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. ขอรับการ
สนับสนุน เจ้าหน้าที่ต้อนรับ และเชิญประชุม  

เพ่ือเตรียมการ และช้ีแจงการปฏิบัติ 

ประชุม จนท.ต้อนรับ 
งานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๖๑ 



- ๔ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๒๐.  ซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี คร้ังท่ี ๑ (ซ้อมย่อย)

แบบปิดข้ันตอน โดยซ้อมตามก าหนดการจริง 
ทุกประการ และมีผู้แทน ผบช. ร่วมในการด าเนินการ
ซักซ้อมด้วย (รอง เลขาธิการ กอ.รมน.(๑) เป็น 
ประธานในการซักซ้อม) 

๑๒ ก.พ. - เป็นไปตาม
ก าหนดการ 
- เป็นไปตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. 
(พ.อ.รณภพ  วิเชียร
วรรณ) 
 

 

๒๑.  ประสานหน่วยต่างๆ ท่ีเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติ 
ในงานฯ เพ่ือขอยืนยันการเข้าร่วมงาน และจัดท า 
ผังท่ีนั่งของผู้เข้าร่วมพิธีฯ  

๑๒ - ๑๖ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

๑.น.อ.ภูมิ  พึ่งผลพูล 
๒.พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ  
สุภัควิริยะกุล 
๓.พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ  
รุจิรด ารงค์ชัย 

 

๒๒.  จัดท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. และ สง.ผบช.
กอ.รมน. ให้จัดผู้แทนเข้าร่วมงานฯ ตามสัดส่วน 
ท่ี สบค.กอ.รมน. ก าหนด  

๑๔ ก.พ. - ข้อมูลถูกต้อง 
- ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

พ.จ.อ.หญิง ชนกนาถ  
รุจิรด ารงค์ชัย 
 

 

๒๓.  ซักซ้อมการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี คร้ังท่ี ๒ (ซ้อมใหญ่)
แบบเปิดตอน ตามก าหนดการจริง (รอง เลขาธิการ 
กอ.รมน.(๑) เป็นประธานในการซักซ้อม) 

๑๖ ก.พ. - เป็นไปตามก าหนดการ 
- เป็นไปตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

ผอ.ผงป.สบค.กอ.รมน. 
(พ.อ.รณภพ  วิเชียร
วรรณ) 

 

๒๔.  จัดเตรียมความพร้อมท้ังอุปกรณ์ และสถานท่ีในการ
จัดงานฯ (ของท่ีระลึก/การก าหนดจุด/ผังท่ีนั่ง และ
ความเรียบร้อยในทุกจุด) 

 ๑๖ - ๑๘ ก.พ. - ตามแผนงาน 
ท่ีก าหนด 

เจ้าหน้าที่  
ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 

 

๒๕.  ด าเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน.  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๙ ก.พ. - เป็นไปตาม
ก าหนดการ และการ
ซักซ้อมการปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่  
ผงป.สบค.กอ.รมน. 

  

 

๒๖.  จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย จาก กง.สบค.ฯ 
เพ่ือใช้ในการด าเนินการเตรียมงานฯ 

๒๐ ก.พ.  - ข้อมูลถูกต้อง  
 ครบถ้วน ตรงตามอนุมัติ   

พ.อ.ชัยนันท์  ศิลปชัย 
  

 

๒๗.  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดงาน 
วันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๑ 
(น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือทราบ) 

๒๑ ก.พ. - เป็นไปตามการ
ด าเนินการจัดงานฯ 

น.อ.ภูมิ  พ่ึงผลพูล  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. ประกาศ กอ.รมน. เร่ือง ก าหนดวันสถาปนา กอ.รมน. ลง ๒๙ ม.ค. ๕๘  
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๗/๒๕๖๐ ลง ๑๑ ม.ค. ๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. 
๓. ข้อมูลการด าเนินการในปีท่ีผ่านมา 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงานจุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 

ซักซ้อมการปฏิบัติ คร้ังที่ ๑ (ซ้อมย่อย) 
  

ท าหนังสือ เสนอ นขต.กอ.รมน. และ  
สง.ผบช.กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมงาน ฯ 

ติดตามแบบตอบรับเข้าร่วมงานของ 
แขกรับเชิญ และจัดท าผังที่นั่งของผู้ร่วมพิธีฯ  

ซักซ้อมการปฏิบัติ คร้ังที่ ๒ (ซ้อมใหญ่) 
  

จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์  
และสถานที่ในการจัดงานฯ 

  

งานวันคล้ายวันสถาปนา  
กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 รายงานสรุปผลงานฯ 
 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
กง.สบค.กอ.รมน. 



 

ชื่องาน   การจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการ ส่วนราชการฝ่ายโครงการผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๘/๑๐ 
หลักการและเหตุผล: เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน ในการจัดเจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการ ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าปีเพ่ือให้ผู้ด าเนินงาน 
รวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิง 
ในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
 ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับมอบหมายงานจาก สนย.จากท่ีประชุม
หรือเป็นหนังสือราชการ 

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง)เพ่ือขอรับการสนับสนุนก าลังพล
เป็นเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ โดยขอก าลังพลหน่วย
ละ 2-4 คน ตามความเหมาะสม โดยเน้น
ก าลังพลท่ีมีบุคคลิกดี  

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

๓.  จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง)เพ่ือเชิญเจ้าหน้าท่ีต้อนรับประชุม
แบ่งมอบความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล และ
ช้ีแจงรายละเอียดงาน แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

 - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

๔.  จัดท าสไลด์ เตรียมการประชุมเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับ พร้อมเตรียมรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

 - ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน   

๕.  
 

ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีให้
เหมาะสมกับคณะกรรมการอ านวยการท่ีมา
ร่วมประชุม 

 - ได้เจ้าหน้าท่ีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ บุคคลิกภาพดี 

จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

๖. 
 

 
 
 

ซักซ้อมเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ณ 
สถานท่ีจริง ตรวจสอบความพร้อม 
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 

 - ปฏิบัติถูกต้อง  จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

 
 

รับมอบหมายงานจาก สนย.
จากการประชุม/หนังสือ 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนก าลังพล เจ้าหน้าที่
ต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นกับหน่วย 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เชิญ
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชุมเพ่ือแบ่งมอบงาน และ

ช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

จัดท าสไลด์ เตรียมการประชุม 

พิจารณาคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ซักซ้อมการปฏิบติของเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่จริง 



 

-๒- 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗. 
 

 จัดท ารายช่ือเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและ
คณะกรรมการอ านวยการท่ีรับผิดชอบ  
 
 

 - ข้อมูลถูกต้อง  
ได้ข้อมูลล่าสุด 

จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

๘. 
 

 ปฏิบัติงานต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการ 
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 - เป็นด้วยความเรียบร้อย 
ตามหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  

๙.  สรุปผลการปฏิบัติ และสรุปรายการปัญหา
ข้อขัดข้อง จัดเก็บเอกสาร 

 - ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

จนท.(พ.ท.อนิรุท 
ละอองพันธ์) 

 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑. หนังสือ สนย.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร 5103/1545 ลง 31 ต.ค.60 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน             กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงานจุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑ หน้า) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

สรุปผลการปฏิบัติ รายการ
ปัญหาข้อขัดข้อง 

ต้อนรับคณะกรรมการอ านวยการ 

ท าสรุปรายช่ือเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ
คณะกรรมการอ านวยการที่รับผิดชอบ 



 

 
 

ชื่องาน   การจัดบรรยายพิเศษ  ส่วนราชการ   แผนกบริหารงานอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๐๙/๑๐   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน ในการจัดการบรรยายพิเศษ เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                   ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา ให้ด าเนินการ
จัดการบรรยายพิเศษ  

๑ วัน - การแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วน 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 
 

 

๒. 
 

 
 
 

รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ข้อมูล
ผู้บรรยาย จ านวนผู้เข้ารับฟัง สถานท่ีจัด
บรรยาย ค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย 

๑ วัน - ด าเนินการทันระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
- ความครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลท่ีรวบรวม 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 
 

 

๓. 
 

                                   
 

จัดท าหนังสือเสนอ สปง.กอ.รมน. ขอให้
พิจารณางบประมาณ และเมื่อ เลขาธิการ    
ผอ.รมน. ได้กรุณาอนุมัติแล้ว ให้จัดท าหนังสือ
เสนอ สปง.กอ.รมน. เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

๒ วัน - ประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือน าเรียน ผอ.รมน.(ผ่าน 
เลขาธิการ ผอ.รมน.) ขออนุมัติจัดการบรรยาย
พิเศษ  

๓ วัน  - ความถูกต้องของ  
หนังสือตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๕. 
 
 
 
 

 
 

จัดท าหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร พร้อม
แนบก าหนดการ 

๒ วัน - ความถูกต้องของ  
หนังสือตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
- ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

 
 

 
 

 รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา 
ให้จัดการบรรยาย 

 

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 ท าหนังสือเรียนเชิญเป็นวิทยากร 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ท าหนังสิอขออนุมัติจัดการ
บรรยายน าเรียน ผอ.รมน 
(ผ่าน เลขาธิการ ผอ.รมน.) 



 

 

- ๒ - 
 

ชื่องาน   การจัดบรรยายพิเศษ  ส่วนราชการ   แผนกบริหารงานอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :    
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๖. 
 

 
 
 

จัดท าวิทยุราชการ แจ้งก าลังพลท่ีเก่ียวข้อง ให้
เข้ารับฟังการบรรยายตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

๒ วัน - ความถูกต้องของ  
หนังสือตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๗.  ก่อนวันจัดการบรรยาย ให้จัดเตรียมสถานท่ี 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเสียง อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยาการ และผู้ติดตาม 

๒ วัน - ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ต่างๆ อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 
- ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๘. 
 

 
 
 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิก
ค่าตอบแทนให้วิทยากร ได้แก่ แบบตอบรับ
เป็นวิทยากร ใบเสร็จรับเงิน  

๒ วัน - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๙. 
 

                                   
 
   

จัดท าหนังสือน าเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ผ่าน 
กง.ฝธก.กอ.รมน.) เพ่ือส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 

๒ วัน - ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักฐานให้เป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

๑๐. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือขออนุมัติตัวบุคคล ให้เข้ารับ 
การศึกษา/ฝึกอบรม และขอใช้งบประมาณ 
(น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพ่ือลงนาม
อนุมัติ) 

๒ วัน  - ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบัญ 

จนท.บริหารงาน
อบรมฯ 

(พ.อ. หญิง พันธิลาฯ) 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. ค าส่ัง กอ.รมน. ท่ี ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒ เร่ือง การก าหนดหน้าท่ีและการด าเนินงานเอกสารใน กอ.รมน. (ให้เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามและอนุมัติ) 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 

       ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

เตรียมเอกสารเบิก 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

ท าหนังสือแจ้งก าลังพลที่
เก่ียวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย 

จัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่งหลักฐานเบิก 
ค่าตอบแทนวิทยากร 

 รายงานผล 
จัดการบรรยาย 

 



 

 

ชื่องาน การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.๑)  ส่วนราชการ  แผนกฝึกอบรม ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-บริหารงานอบรม-๑๐/๑๐   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการพิจารณาส่งข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : 
ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)  เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้  
รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับหนังสือขอรับการพิจารณาให้ส่งก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.๑) 

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และประสงค์จะสมัครฯ ส่งข้อมูลให้  
ผงป.สบค.กอ.รมน. เพ่ือเตรียมการประชุมฯ 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

๓.  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
ท่ีนั่งศึกษาจ านวน ๑ ท่ีนั่ง จากส านักงาน ก.พ. 
(ส านักงาน ก.พ. ขอให้ท าขอสนับสนุนทุกปี) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

๔.  จัดท าหนังสือเรียน ประธาน คณก.คัดเลือก
ก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับ
การศึกษาฯ (รอง เลขาธิการ กอ.รมน.๑)  
เพ่ือขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก 
และก าหนดวัน เวลา ในการประชุมฯ 

 - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

๕. 
 

                                   
 
   

ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้ก าลังพล 
เข้ารับการศึกษา  

 - ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
 

 

๖. 
 

                                   
 
 

จัดท าหนังสือรายงานผลการประชุม ขออนุมัติ
ตัวบุคคล ให้เข้ารับการศึกษาและขอใช้
งบประมาณ (น าเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. 
เพ่ือลงนามอนุมัติ) 

 - เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามมติ 
ท่ีประชุม 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 
 

 

       

 

 รับหนังสือ/ประกาศรับสมัครฯ 
จากส านักงาน ก.พ. 

ท าหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  
เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลทราบ และส่งใบสมัคร 

พร้อมข้อมูลเบื้องต้น 

 ท าหนังสือรายงานผลการประชุม 
ขออนุมัติตัวบุคคล และขอใช้งบประมาณ 

เพ่ือให้เข้ารับการศึกษา 

พิจารณาคัดเลือก 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ท าหนังสือเรียนประธาน คณก.คัดเลือกก าลังพล
อัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาฯ
เพ่ือขออนุมัติและก าหนดวันประชุมพิจารณา 

 ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษา 
จากส านักงาน ก.พ.  

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 



 

- ๒ - 
 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๗.  จัดท าหนังสือเสนอช่ือผู้เข้ารับการศึกษา 

พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้ส านักงาน ก.พ. 
 

 - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 
 

 

๘.  
 
 
 

จัดท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย  
จาก กง.สบค.กอ.รมน. และมอบให้ผู้ท่ีเข้ารับ
การศึกษา ฝึกอบรม ด าเนินการตามเงื่อนไข
ของส านักงาน ก.พ. 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- จ านวนเงินครบถ้วน 
ตามค่าใช้จ่ายท่ีก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

๙.  จัดท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม หลังจากได้รับ
ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา (ติดตามจาก 
ผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม ) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีระเบียบทางราชการ
ก าหนด 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

๑๐.  จัดท าหนังสือขออนุมัติให้ก าลังพล ไปรายงาน
ตัวเพ่ือเข้ารับการศึกษา (เมื่อสถานศึกษา
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิให้เข้ารับการศึกษา 
และให้ไปรายงานตัวตามท่ีก าหนด) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

๑๑.  จัดท าหนังสือขออนุมัติให้ก าลังพล ไปศึกษา 
ดูงาน ณ ต่างประเทศ (ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด) 

 - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 
 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

๑๒.  รายงานผลการศึกษา (เรียน เลขาธิการฯ) 
หลังจากสถาบันการศึกษารายงานผล  
พร้อมแจ้งให้ จก.สบค.กอ.รมน. บันทึกประวัติ
รับราชการ และจัดเก็บเอกสาร 

 - ปฏิบัติตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

จนท.ฝึกอบรมฯ 
(พ.อ.หญิง อุไรลักษณ์   
ทาไทย) 

 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
๑. โครงการของหลักสูตรต่างๆ 
๒. ค าส่ัง กอ.รมน. (เฉพาะ) ท่ี ๔๒๘/๖๐ ลง ๒๗ มิ.ย. ๖๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร กอ.รมน. 
๓. หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ท่ี นร ๐๕๐๑/๑๕ ลง ๑๐ ก.พ. ๕๙  เร่ือง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกก าลังพลอัตราก าลังประจ า กอ.รมน. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
    ของ กอ.รมน. 
๔. ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ว่าด้วยงานด้านงบประมาณ                                         ๕. หนังสืออนุมัติวงเงินของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

 ท าหนังสือส่งตัวให้ก าลังพลเข้ารับการศึกษา 

 รายงานผลการศึกษา และ
จัดเก็บเอกสาร 

 ท าหนังสือขอยืมเงินรองจ่าย 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 

 ท าหนังสือใช้หนี้เงินยืม 
ผ่าน กง.สบค.กอ.รมน. 

 ท าหนังสือขออนุมัติให้ผู้เข้ารับการศึกษา
เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 

 ท าหนังสือเสนอสถาบันการศึกษา  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 



- ๕๒ - 
 

๓. ฝ่ายงบประมาณ 
 ๓.๑ ภารกิจ ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมก ากับดูแล ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท างบประมาณและ
การเงินของส่วนฯ ประสานการด าเนินการเก่ียวกับงานด้านงบประมาณและการเงิน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
จัดท าบัญชีคุม งบประมาณและรายงานประจ าห้วงเวลา ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนชี้แจงเรื่องงบประมาณและ
โครงการต่าง ๆ ควบคุมก ากับดูแล การรับ -จ่ายเงินต่าง ๆ ของส่วนฯ ก าหนดนโยบายวางแผนด าเนินการ
เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและการจัดท ารายงานของหน่วยต่าง ๆ ของ สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติงาน  
อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๓.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
ล าดับ กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.อ.ชัยนันท์ ศิลปชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่องาน :  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี    ส่วนราชการ :  ผงป.สบค.กอ.รมน.                  รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-งบประมาณ-๐๑/๐๑ 
หลักการและเหตุผล : เพ่ือเตรียมการในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนของ สบค.กอ.รมน. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือบริหารค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ ของ สบค.กอ.รมน. 
                ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ล าดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน หน่วย/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี 
ส่ง สปง.กอ.รมน. เพ่ือรวบรวมเป็น 
แผนงาน/โครงการ ของ กอ.รมน. 
 
- จัดท างบประมาณประจ าปี 
ค าของบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
 
- ครม.ให้ความเห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย 
 
 
- ฝ่ายอ านวยการประชุมตรวจสอบ
ความต้องการและปรับการจัดสรร
งบประมาณในความรับผิดชอบ 
 
 
 

ต.ค.-พ.ย. 
 
 
 
 
ก.พ.-มี.ค. 
 
 
 
พ.ค. 
 
 
 
มิ.ย.-ก.ค. 

วัดที่มีสถานที่
เหมาะสมกับจ านวน
คนและการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

พ.อ.ชัยนันท์ 
 
 
 
 
พ.อ.ชัยนันท์ 
 
 
 
พ.อ.ชัยนันท์ 
 
 
 
พ.อ.ชัยนันท์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณประจ าปี 

 
จัดท าข้อเสนองบประมาณ 

พิจารณา

ตรวจสอบ 

ครม.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน หน่วย/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 
 
 
 

๒. 
 
 

๓. 
 
 
 
 

๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 
โดย เลขาธิการ กอ.รมน.  
เป็นประธาน 
 
 
 
จัดท ารายละเอียดงบประมาณ 
ให้ผู้มีอ านาจลงนาม 

 
 
 
 
ส.ค. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พ.อ.ชัยนันท์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง : หนังสือ สบค.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๓๓๒๖ ลง ๒๕ ก.พ. ๖๐ 

       ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 

 

ออกรหัส ส ใช้
งบประมาณ 

แจ้ง ฝธก.สบค.กอ.รมน.                     

  นขต.กอ.รมน.
ส่วนกลาง 

 

ประชุมพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณ 
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๔. ฝ่ายธุรการ 
  ๔.๑ ภารกิจ มีหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร และควบคุมทะเบียนเอกสาร ถ่ายเอกสาร แจกจ่ายเอกสาร ปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๔.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

๑ การรับ-ส่งหนังสือราชการ นาง เบญญา  กลั่นประสิทธ์ิ 
๒ การจัดเวรรักษาการณ์ กอ.รมน. น.อ.สุเมธี บุญแจ่มรัตน์ 
๓ ส าเนาเอกสารแจกจ่ายให้ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง)ทราบ จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 
๔ ส าเนาเอกสารแจกจ่ายให้ นขต.สบค.กอ.รมน.ทราบ จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 
๕ รับ – ส่งแฟ้มไป สง.ผอ.สบค.กอ.รมน.และ สง.เลขาธิการ 

กอ.รมน. 
จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 

๖ สรุปรายงานสถานการณ์ประจ าวัน  จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 

๗ จัดห้องประชุมงานต่างๆ ของส่วนฯ  จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 

๘ ควบคุมวันลากิจ- ลาป่วย ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.  จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 

๙ เบิก – รับ วัสดุส านักงาน ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.  จ.ส.อ.หญิง สุรีลักษณ์+ส.อ.สมเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่องาน การรับ- ส่งหนังสือราชการ ส่วนราชการ แผนกธุรการ ผงป.สบค.กอ.รมน. เอกสาร  : สบค-ผงป-ธุรการ-๐๑/๐๙ 
หลักการและเหตุผล:  ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องมีการติดต่อประสานกัน การรับ - ส่งหนังสือราชการจ าเป็นต้องด าเนินการ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
                  ๒. เพ่ือให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 

 

บันทึกข้อมูลหนังสือเข้าระบบสารบรรณ ๑ นาที  นางเบญญา  

๒ ธุรการตรวจหนังสือเบื้องต้น ๒ นาที แยกเรื่องน าเสนอ 
ได้อย่างถูกต้อง 

น.อ.ปธิกร  

๓ ผอ.ผงป.ฯ พิจารณาหนังสือก่อน 
ส่งมอบหน่วยเก่ียวข้อง 

๑ นาที  น.อ.รณภพ ฯ  

๔ จนท.ธุรการบันทึกข้อมูลการส่งเอกสาร 
และส่งเอกสารไปยังหน่วยที่รับผิดชอบ 

๑๐ นาที  จนท.ธุรการ  

๕ จนท.ธุรการหน่วยเจ้าของเรื่องบันทึก 
ข้อมูลลงรับหนังสือ 

๒ นาที  จนท.ธุรการ 
หน่วย 

 

๖ จนท.ธุรการหน่วย เสนอเรื่องให้ 
หน.หน่วย 

๕ นาที  จนท.ธุรการ 
หน่วย 

 

 
เอกสารอ้างอิง ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ) เม่ือ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เรื่อง ขออนุมัติ
แนวทางการเขียนหนังสือราชการ กอ.รมน. 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

เสนอ ผอ.ผงป.ฯ 
กทส.ฯยศ.ทอ. 

เสนอ หน.หน่วย 

ลงทะเบียน
รับ 

ตรวจสอบหนังสือ 

ส่งหนังสือไปยังหน่วยที่เก่ียวข้อง 

หน่วยเจ้าของเรื่องลงรับเอกสาร 



 

 

ชื่องาน การจัดเวรรักษาการณ์ กอ.รมน.  ส่วนราชการ  ฝ่ายแผน ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :   สบค-ผงป-ธุรการ-๐๒/๐๙ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน ในการจัดข้าราชการชายเข้าเวรรักษาการณ์ กอ.รมน. ประจ าเดือน เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวม งึงผู้เก่ียวข้องทราบ
และเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารึใช้ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวม งึงสามารึเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์:  ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                   ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
ส่งรายช่ือข้าราชการชายท่ีมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบ กอ.รมน. เพ่ือจัดเข้าเวรรักษาการณ์  
ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือนึัดไป 
 

๑ ช่ัวโมง - ปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

  

 

๒. 
 

 
 
 

ตรวจสอบความึูกต้องเบ้ืองต้นของข้อมูล  
(ยศ,ช่ือ,สกุล,ต าแหน่งท่ีจะจัดเข้า) ท่ี นขต. 
กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ส่งมาให้ เพ่ือคัดแยก 

 ๕ วัน - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

๓. 
 

                                   
 
   

น ารายช่ือจัดลงในต าแหน่งต่าง ๆ  ของเวร
รักษาการณ์ ท้ัง ๕ ต าแหน่ง (หน.ควบคุมและ
รายงาน, น.เวรผู้ใหญ่/น.ควบคุมและรายงาน, 
น.เวร กอ.รมน., ส่วนติดตามสึานการณ์และ
ควบคุมอ านวยการ และส่วนส่ือสาร) 
 

๓ วัน - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

๔. 
 

                                   
 
 

จัดล าดับวันเข้าเวรรักษาการณ์ของแต่ละคน/
แต่ละต าแหน่งของเวรรักษาการณ์ เพ่ือไม่ให้
เกิดการซ้ าซ้อนของรายช่ือ, วันท่ีจะต้องเข้าเวร
รักษาการณ์ และสลับวันหากผู้ใดเข้าเวร
รักษาการณ์ตรงกับหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ
วันหยุดในเทศกาลส าคัญ 
 
 

๕ วัน  - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

 

 
 
 

 จัดท าหนังสือขอให้ นขต.กอ.
รมน. (ส่วนกลาง) ส่งรายช่ือ 

ตรวจสอบความึูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล 
ที่ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ส่งมาให้ 

จัดวันเข้าเวรรักษาการณ์ของแต่ละคน/ 
แต่ละต าแหน่ง 

น ารายช่ือจัดลงในต าแหน่งต่าง ๆ 
ของเวรรักษาการณ์ 
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ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕  

 
 
 
 
 

จัดพิมพ์ค าส่ัง กอ.รมน. (เวรรักษาการณ์)           
ให้ ผอ.รมน. (ผ่าน ผอ.สบค.กอ.รมน.) เป็นผู้
ลงนามในค าส่ังฯ ไม่ควรเกินวันท่ี ๒๕  
ของเดือน พร้อมจัดท าสมุดรับส่งเวรของ     
น.เวรผู้ใหญ่/น.ควบคุมและรายงาน และ     
น.เวร กอ.รมน. อย่างละ ๑ เล่ม เป็นประจ า
ทุกเดือน 
 

๓ ช่ัวโมง - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

๖.  แจกจ่ายส าเนาค าส่ังฯ ให้ นขต.กอ.รมน. 
(ส่วนกลาง)  
 
 

๓ ช่ัวโมง - ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

๗.  จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มส าหรับการตรวจสอบ ๑๐ นาที - ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 

จนท.แผน 
(น.อ. สุเมธี ฯ) 

 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
-  ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

แจกจ่ายส าเนาค าส่ังฯ  
ให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)  

 จัดเก็บเอกสาร 

จัดพิมพ์ค าส่ัง กอ.รมน. (เวรรักษาการณ์) 
ให้ ผอ.รมน. (ผ่าน ผอ.สบค.กอ.รมน.)  

เป็นผู้ลงนานในค าส่ัง 



 

 

 

ชื่องาน ส ำเนำเอกสำรแจกจ่ำยให้ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง)ทรำบ  ส่วนราชการ  แผนกธุรกำร ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-ธุรกำร-๐๓/๐๙   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทำงท่ีบ่งบอกวิธีกำร ข้ันตอน  เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนรวมถึงผู้เก่ียวข้องทรำบและปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์:   เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนรวมถึงผู้เก่ียวข้องทรำบและปฏิบัติ 
                   
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับแฟ้มจำกหน้ำห้อง ผอ.สบค.กอ.รมน.และ 
หน้ำห้อง สง.เลขำธิกำร กอ.รมน.  

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำรฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์ 
ส.อ.สมเดช  แตรไชย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

ส ำเนำหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง)
เพ่ือแจ้งให้ก ำลังพลทรำบ 

๑ วัน - ทันตำมระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนด 

  

๓. 
 

                                   
 
   

เดินแจกจ่ำยให้ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสำรอ้ำงอิง ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่ำด้วยหนังสือรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขำธิกำร กอ.รมน.ปฏิบัติรำชกำรแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ำยหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทำงกำรเขียน
หนังสือรำชกำร กอ.รมน. 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของ งำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 

 
 
 

 
 

 รับแฟ้มจำกหน้ำห้อง ผอ.สบค.ฯ 
และ หน้ำห้อง สง.เลขำธิกำร ฯ 

ส ำเนำหนังสือเสนอ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง)  
เพื่อแจ้งให้ ก ำลังพลทรำบ  

เดินแจกจ่ำยให้ นขต.
กอ.รมน.(ส่วนกลำง) 



 

 
 

ชื่องาน ส ำเนำเอกสำรแจกจ่ำยให้ นขต.สบค.กอ.รมน.ทรำบ  ส่วนราชการ  แผนกธุรกำร ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :  สบค-ผงป-ธุรกำร-๐๔/๐๙ 
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทำงท่ีบ่งบอกวิธีกำร ข้ันตอน  เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนรวมถึงผู้เก่ียวข้องทรำบและปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์:   เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนรวมถึงผู้เก่ียวข้องทรำบและปฏิบัติ  
                   
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับแฟ้มจำกหน้ำห้อง ผอ.สบค.กอ.รมน.  - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำรฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์ 
ส.อ.สมเดช  แตรไชย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

ส ำเนำหนังสือเสนอ นขต.สบค.กอ.รมน.     
เพ่ือแจ้งให้ก ำลังพลทรำบ 

๑ วัน - ทันตำมระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนด 

  

๓. 
 

                                   
 
   

เดินแจกจ่ำยให้ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสำรอ้ำงอิง ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่ำด้วยหนังสือรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขำธิกำร กอ.รมน.ปฏิบัติรำชกำรแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ำยหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทำงกำรเขียน
หนังสือรำชกำร กอ.รมน. 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำนจุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 
 

 

 รับแฟ้มจำกหน้ำห้อง ผอ.สบค.ฯ  

ส ำเนำหนังสือเสนอ นขต.สบค.กอ.รมน.  
เพื่อแจ้งให้ ก ำลังพลทรำบ  

เดินแจกจ่ำยให้ นขต.
สบค.กอ.รมน. 



 

 
 

ชื่องาน รับ – ส่งแฟ้มไป สง.ผอ.สบค.กอ.รมน.และ สง.เลขาธิการ กอ.รมน. ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :  สบค-ผงป-ธุรการ-๐๕/๐๙  
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน  เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์:   เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ 
                   
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับแฟ้มจากห้อง ผอ.ผงป.สบค.ฯ ไปออกเลขท่ี
ธุรการไปส่งหน้าห้อง ผอ.สบค.กอ.รมน. 

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรการฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์ 
ส.อ.สมเดช  แตรไชย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

รับแฟ้มจากหน้าห้อง ผอ.สบค.กอ.รมน.       
ลงไปส่งห้อง สง.เลขาธิการ กอ.รมน. 

๑ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

  

๓. 
 

                                   
 
   

ลงไปรับแฟ้มจาก สง.เลขาธิการ กอ.รมน.  
มาส าเนาแจกจ่าย นขต.กอ.รมน. ทราบ 

๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสารอ้างอิง ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเขียน
หนังสือราชการ กอ.รมน. 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 
 

 
 

 รับแฟ้มจากห้อง ผอ.ผงป.สบค.ฯ
ไปหน้าห้อง ผอ.สบค.ฯ  

รับแฟ้มจากห้อง ผอ.สบค.ฯ ลงไปส่ง            
สง.เลขาธิการ กอ.รมน.  

ลงไปรับแฟ้มจาก สง.เลขาธิการ 
กอ.รมน.เพื่อจากจ่าย 



 

 
 

ชื่องาน สรุปรายงานสถานการณ์ประจ าวัน ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร :  สบค-ผงป-ธุรการ-๐๖/๐๙  
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน  เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบกับข่าวสารของ กอ.รมน.  
วัตถุประสงค์:   เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องกับข่าวสารของ กอ.รมน. 
                   
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับข่าวจาก ฝธก.สบค.กอ.รมน. น าเรียนประ
หน้าให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. ทราบ  

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรการฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์) 

 

๒. 
 

 
 
 

เวียนให้ ผอ.ส่วนต่างๆ ใน สบค.กอ.รมน.ทราบ
ด้วย 

๑ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

  

๓. 
 

                                   
 
   

เก็บเข้าแฟ้มสรุปข่าวประจ าวัน ๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสารอ้างอิง ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเขียน
หนังสือราชการ กอ.รมน. 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

 
 

 
 

 รับข่าวจาก ฝธก.สบค.ฯ 

ผ่าน ผอ.สบค.กอ.รมน.  

เวียนให้ ผอ.ส่วนต่างใน 
สบค.ทราบด้วย 



 

 
 

ชื่องาน จัดห้องประชุมงานต่างๆ ของส่วนฯ  ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ผงป.สบค.กอ.รมน. สบค-ผงป-ธุรการ-๐๗/๐๙ 
หลักการและเหตุผล:  ประชุมงานก่อนการปฏิบัติงานจริง ของทุกงานใน กอ.รมน. 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

รับค าส่ังจาก หน.งานแต่ละส่วน ว่าจะมีการ
ประชุมวันไหนเร่ืองอะไร 
 

 - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรการฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์ 
ส.อ.สมเดช  แตรไชย) 
  

 

๒. 
 

 
 
 

จัดเตรียมป้ายสามเหล่ียมวางโต๊ะประชุม และ  
ใบเซ็นช่ือคนเข้าร่วมประชุม 
 

๑ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

  

๓  รอตอนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญไปนั่ง
ตามผังท่ีนั่ง 
 
 
 

๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสารอ้างอิง ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเขียน
หนังสือราชการ กอ.รมน. 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

 รับค าสั่งจาก หน.งานแต่ละส่วน ว่า
จะมีการประชุมวันไหนเร่ืองอะไร 

จัดเตรียมป้ายสามเหล่ียมวางโต๊ะประชุม และ  
ใบเซ็นช่ือคนเข้าร่วมประชุม 

รอตอนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญไปนั่ง
ตามผังที่นั่ง 



 

 
 

ชื่องาน ควบคุมวันลากิจ- ลาป่วย ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.  ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-ธุรการ-๐๘/๐๙   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทางท่ีบ่งบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เก่ียวข้องทราบและเข้าใจกระบวนการท างาน ตลอดจนสามารถใช้ตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้ รวมถึงสามารถเป็นแนวทางในการสอนงานและเป็นแหล่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

  - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรการฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์) 

  

 

๒. 
 

 
 
 

 ๑ วัน - ทันตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

  

๓   ๑ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสารอ้างอิง ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ายหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเขียน
หนังสือราชการ กอ.รมน. 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน จุดเช่ือมระหว่างหน้า(ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

 จัดท าแบบฟอร์มใบลาของ
ส่วน 

ควบคุมวันลาของแต่ละคนในส่วน 

น าใบลาที่มีคนลาให้ ผอ.ผงป.สบค.ฯ เซ็นทราบ 



 

 
 

ชื่องาน เบิก – รับ วัสดุส ำนักงำน ของ ผงป.สบค.กอ.รมน. ส่วนราชการ  แผนกธุรกำร ผงป.สบค.กอ.รมน. รหัสเอกสาร : สบค-ผงป-ธุรกำร-๐๙/๐๙   
หลักการและเหตุผล:  เป็นแนวทำงท่ีบ่งบอกวิธีกำร ข้ันตอน และวงรอบกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ผู้ด ำเนินงำนรวมถึงผู้เก่ียวข้องทรำบและเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำน ตลอดจนสำมำรถใช้ตรวจสอบ 
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ รวมถึงสำมำรถเป็นแนวทำงในกำรสอนงำนและเป็นแหล่งอ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำนได้ 
วัตถุประสงค์: ๑.  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ควบคุม และติดตำมงำน ตลอดจนประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้ 
                ๒.  เพ่ือให้เป็นรูปแบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไปในแนวทำงเดียวกัน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

 
 
 

  - ข้อมูลครบถ้วน จนท.ธุรกำรฯ 
(จ.ส.อ.หญิงสุรีลักษณ์ 
สถิตไชยนนท์) 

  

 

๒. 
 

 
 
 

 ๓ วัน - ทันตำมระยะเวลำ 
ท่ีก ำหนด 

  

๓. 
 

  ๓ วัน - ข้อมูลถูกต้อง และ
ครบถ้วน 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง)    
เอกสำรอ้ำงอิง ๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒. ระเบียบ กห.ว่ำด้วยหนังสือรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๗ 
                  ๒. อนุมัติ ผอ.รมน. (เลขำธิกำร กอ.รมน.ปฏิบัติรำชกำรแทน ฯ) เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ ท้ำยหนังสือ สบค.กอ.รมน. ท่ี นร ๕๑๐๑/๔๔๘๑ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๐ เร่ือง ขออนุมัติแนวทำงกำรเขียน
หนังสือรำชกำร กอ.รมน. 
 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือส้ินสุดกระบวนงำน              กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ                กำรตัดสินใจ           ทิศทำงหรือกำรเคล่ือนไหวของงำน จุดเช่ือมระหว่ำงหน้ำ(ไม่จบภำยใน ๑หน้ำ) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 รับหนังสือจำก ฝธก.สบค.ฯ เร่ือง
วัสดุส ำนักงำนมำจัดท ำ 

ตรวจสอบวัสดุที่ขำดที่ต้องเบิกเพ่ิมในห้องและ
ท ำกำรท ำเร่ืองประหน้ำไปให้ ฝธก.สบค.ฯ 

โดยอ้ำงถึงจำกหนังสือ ฝธก.สบค.ฯ ตำมรำคำ
วัสดุจริงแต่ไม่เกินไตรมำสละ ๑๕,๐๐๐.- บำท 

ท ำ ๒ ไตรมำศพร้อมกัน  
 



- ๖๖ - 
 

๓. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          การบริหารงานบุคคล นอกจากการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานแลว  
การมอบหมายงานใหแกบุคลากร ถือเปนภาระหนาที่ท่ีส าคัญในเบื้องตนของผูบังคับบัญชาที่ควรค านึงถึง  ทั้งนี้
การมอบหมายงานเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูที่ไดรับการมอบหมายงานยอมเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  และเม่ือใดโครงการที่อยูภายใตความ
รับผิดชอบบร รลุผลส าเร็จ ยอมแสดงถึงการบรรลุเปาหมายและวัตถุปร ะสงค อยางแทจริงมากกว า             
การด าเนินการเพียงล าพังของผูบังคับบัญชา ซ่ึงผูบังคับบัญชาที่มีการมอบหมายงานแลว ยังไดด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายไปแลวนั้น ยอมแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และยังเปนสิ่งส าคัญที่เทียบเทากับการมอบหมายงานอีกดวย  
          การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) เปนกระบวนการส าคัญ ที่ชวยตรวจสอบ
ความกาวหนาของงานที่มอบหมายลดความเสียหายของงานที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเปนเครื่องมือในการวัดผล   
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่สม่ า เสมอและตอเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว
รวมถึงทราบแนวโนมของปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานชวยใหสามารถแกไขได
ทันเวลาซ่ึงหากระบุถึงวัตถุประสงคของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจ าแนกไดดังนี้    
          - เปนการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแตละชวงเวลาวาไดด าเนินการไปในขั้นตอนใดแลว บรรลุตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ก าหนดไวในแตละขั้นหรือไม  
          - ชวยในการปรับปรุงและแกไขขอเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน เม่ือมีการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ จะชวยท าใหสามารถรับทราบขอบกพรองไดทันเวลา สงผลให         
ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาไดหารือรวมกันเพ่ือแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได  
          - ชวยในการวางแผน เม่ือเราพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแลว การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะชวยใหเกิดการวางแผน เพ่ือรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวางแผนจะชวยให
เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงในปจจุบันนับเปนสิ่งส าคัญในการประเมินผล    
          - ชวยในการบันทึกและประเมินบุคลากร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เรา
มอบหมายงานใหไปนั้น จะชวยสะทอนถึงศักยภาพและความต้ังใจในการท างาน และหากการติดตามเปนไป
ตามระบบและขั้นตอนแลว ยังจะชวยในการบันทึกวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร    
          - ชวยในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะบ งชี้วา ผูรับ  
การประเมินจะตองพัฒนาในเรื่องใดบาง เพ่ือใหเหมาะสมกับต าแหน งหนาที่และความรับผิด ชอบที่ได
มอบหมาย ซ่ึงเม่ือบุคลากรมีการพัฒนาแลว ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
          - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังเปนการคาดหวังระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
เนื่องจากการประเมินผลท่ีมีการตกลงรวมกันถึงเกณฑการประเมินยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางกัน และ
ยอมรับในผลของการประเมิน อันน าไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยความเต็มใจ  
          สิ่งที่กลาวมาในขางตนจะพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
แงมุมตาง ๆ หากแต่ในหลายครั้งที่การติดตามประเมินผลกอให เกิดขอขัดแยงระหวางผูประเมิน และ             
ผูถูกประเมิน และน ามาซ่ึงปญหาระหวางกัน ดังนั้น สิ่งที่ตองค านึ งถึงในการประเมินผล คือ เราไมได้
ประเมินผลเพ่ือการจับผิด แตเราประเมินผลส าหรับการพัฒนาและปรับปรุงงาน  ซ่ึงผูที่ท าหนาที่ติดตาม 
ประเมินผลอาจ   ตองค านึงถึงสิ่งตอไปนี้  (อ้างถึงใน ศวัสศนันท ขีพชูเชาวน , การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) 
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          ๑. การก าหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการประเมิน ไมควรน าความเห็นหรือความรูสึกสวนตัวมา เปนตัว
ก าหนดเกณฑในการประเมินผล  
          ๒. ผูประเมินตองทราบในสิ่งที่ตนเองตองการประเมินวามีสิ่งใดบาง เม่ือประเมินแลวอยูในระดับใด  
และจะท าอยางไรใหการประเมินผลน าไปสูการปฏิบัติงานที่บรรลุผลส าเร็จตาม เปาหมายของหนวยงาน  
          ๓. หัวขอในการประเมินผูปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงคุณลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะที่แตกตาง
กันไปในแตละต าแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกต าแหนงอาจมีหัวขอที่ คลายคลึงกัน หากแตตอง
สื่อความหมายที่เหมาะสมกับต าแหนงงาน เชน หัวขอ ความละเอียด ถี่ถวน สามารถประเมินต าแหนงพนักงาน
บัญชีไดดี แตอาจจะไมสามารถน าไปใช้ประเมินไดดีกับต าแหนงพนักงานขับรถ เปนตน  
          ๔. การประเมินควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในแตละชวง เพ่ือใหสามารถแกไขขอผิดพลาด ที่อาจ
เกิดขึ้นไดดีกวา การประเมินที่เวนชวงเวลาที่ยาวนานเกินไป  
          ๕. การประเมินผลไมควรประเมินเฉพาะพฤติกรรม หากควรก าหนดถึงคุณภาพและปริมาณ งานที่ใช
ในการประเมินวาผูประเมินตองการอะไร อยู่ในระดับใด เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูประเมินและ     
ผูถูกประเมิน ปจจุบันองคกรทุกแหงลวนใหความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ถือเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติกันอยางตอเนื่องตลอดไป ทั้งยังตองยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือมีความโปรงใส  
ชัดเจน เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ที่พบอยูเชน ระบบตัวชี้วัด KPIs, Balanced Scorecard  หรือการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ไดถูกน ามาใชใน
หลายหนวยงาน โดยที่เครื่องมือเหลานี้จะชวยใหเกิดความสัมพันธที่ชัดเจนของผูประเมินและผูถูกประเมิน 
เนื่องจากเปนระบบที่สามารถตรวจวัดไดอยางชัดเจน แตประการส าคัญของการติดตามประเมินผล คือ        
การสรางระบบที่มีประสิทธิภาพซ่ึงเปนที่ยอมรับของทุกคนในองคกร เพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาใหบรรลุ       
เปาหมายตามยุทธศาสตร ที่ไดก าหนดไว  

 
๔. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
จรรยาบรรณ (ตามความหมายพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) [จันยาบัน] น. หมายถึง 
ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 
คุณธรรม (ตามความหมายพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) หมายถึง สภาพคุณงามความดี 
เป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซ่ึงสามารถแยกเป็น ๒ ความหมายได้แก่ 
             ๑. ความประพฤติดีงาม เพ่ือประโยชน์แก่ตนและสังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม ทางศาสนา 
ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

                 ๒. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรท าไม่ควรท าและอาจกล่าวได้ว่าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ามา
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซ่ืสัตย์ เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

จริยธรรมในการปฎิบัติงาน  หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือเป็นสิ่งที่ ดี
งาม เหมาะสม และยอมรับ  

  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.) 
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  ข้อ ๔ ข้าราชการกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่ ประสานงานและ
ก ากับดูแลการด าเนิน การตามน โยบายและยุทธศาสตร์ ด้านความม่ันคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ที่ส าคัญของชาติ ตามที่ได้รับมอบหมายในทุก
พ้ืนที่ ของประเทศ เพ่ือเสริมสร้า งความม่ันคงของชาติภายใต้การปกครองร ะบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์   ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
                  (๑) การเชิดชู พิทักษ์ รักษา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  
                  (๒) การพิทักษ์ และรักษาไว้ซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
                  (๓) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
        (๔) การยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย และ
เป็นธรรม 
                  (๕) การพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
                  (๖) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
                  (๗) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีมาตรฐาน และ
คุณภาพ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                  (๘) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว  
ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า 
                  (๙) การเชื่อถือปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และการปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเป็นธรรม 
                 (๑๐) การเป็นแบบอย่างที่ ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดย
ส่วนรวม 

ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
          ข้อ ๕ ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 
                  (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้อง
ไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ  
                  (๒) เม่ือรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้า ราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ โดยพลัน 

  ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมให้ข้าราชการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้น
ไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี   

                  (๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในหน่วยงาน 
ซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
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ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็น
นายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 

ข้อ ๖ ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
                              (๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 

       (๒) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่     
ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

       (๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

      (๔) เม่ือเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ ทราบโดยพลัน 

       (๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เม่ือได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
 (๖) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี          
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง เพ่ือให้           
ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
  ข้อ ๗ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
 (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
 (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (๓) ไม่กร ะท าการใด  หรื อด าร งต า แหน่ ง หรื อปฏิ บั ติการใดในฐานะส่ วน ตัว                   
ซ่ึงก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตน 

  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุ ติการกระท าดังกล่าวไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือมีค าสั่งหรือ    
ค าวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงให้ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าวินิจฉัยนั้น 

 (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก   
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ ส่วนกลุ่มของตน 
อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

   ข้อ ๘ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
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 (๑) ไม่ เรีย ก รั บ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมให้ผู้ อ่ื น เรี ยก  รับ  หรื อยอมจะรั บ 
ซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือ  
ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี
หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
 (๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
 (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา              
ซ่ึงตนเอง หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ ๙ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา            
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
 (๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรี ข้าราชการต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณา  และจะด าเนินการ
ต่อไปได้ต่อเม่ือได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
 (๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเก่ียวข้อง   
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
 (๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเรื่องเสนอให้ หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
 (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
 (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
 (๖) เม่ือทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน 
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการ ต้องด าเนินการที่เห็นสมควร เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
 (๗) เม่ือได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่า
กฎหมายกฎ หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่
ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าว
โดยเร็ว 

  ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่า  
ทีมี่อยู่ตามกฎหมาย 
  (๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล โดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 
  (๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น 
เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
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  (๔ ) ละเว้ นการให้ สั มภาษณ์  การอภิ ปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ           
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ               
ตามหลักวิชา 
  (๕) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน หรือผู้ มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่ผู้ใด 
   (๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อ มูลข่ าวสารของทา งราชกา ร            
อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว  
         (๑) ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการใน
หน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่าง
น้อยต้อง วางตน ดังนี้ 
  (๒) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  (๓) ชี้แจงแสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอ่ืนหรือมีค าสั่ง ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเม่ือมีบุคคลร้องขอตาม
กฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิ บัติราชการทาง
ปกครอง ได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้  จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว หรือ
ได้รับการร้องขอ  
           ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดย
เคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
ก าลังความสามารถ 

  (๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

  (๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ           
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้          
ในประเทศไทย 
  (๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์         
ของราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  (๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่ มีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้ กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
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  (๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
  (๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซ่ือสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง 
ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

  (๔) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
 
แนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
          ประสิทธิ์ ประคองศรี (อ้างถึงใน ปัญญา  มูลคำ, ๒๕๔๓) ให้ความหมายของปัญหาว่า หมายถึง 
สภาพการณ์ที่มีหรือเป็นอยู่ปัจจุบันของบุคคล เป้าหมายนั้นยังไม่เป็นไปตามหรือเกิดมีขึ้นตรงตามความต้องการ
ของบุคคลนั้น หรือเป็นช่องว่างระหว่างสภาพที่ต้องการหรือสภาพที่ควร เป็นกับสภาพที่เกิดขึ้นจริง ๆ 
ในปัจจุบันหรือที่เป็นอยู่  
           พจนานุ กรมฉบั บราชบัณฑิ ตยสถาน  (๒๕๒๕) ได้ให้ความหมายของค ำว่าอุปสรรคหมายถึ ง 
เครื่องขัดข้องหรือเครื่องขัดขวาง ดังนั้น ตามร ากศัพท์และความหมายของค ำว่าปัญหา  และอุปสรรค 
จึง มีควา มหมา ยใกล้เคีย ง กันและมีความหมา ยสอดคล้ อง กัน  ซ่ึ งอา จสรุ ป ได้ว่ า ปัญห าอุปสร รค 
ก็คือสภาพการณ์ที่เป็นตัวขัดขวางการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ดีกว่าสภาพในปัจจุบัน  
           Edward and Sharakansky (อ้างถึงใน  อุทั ย เลาหวิเชียร, ๒๕๒๘ , น. ๑๔๐ – ๑๔๑) ได้ เสนอ 
ปัจจัยสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ๕ ประการ ได้แก่  
          ๑. ระบบสื่อสาร ผู้ มีหน้าที่รับนโยบายเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจว่าจะต้อง   
ท าอะไรบ้ าง การสั่งงานตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ จะต้องสั่ งให้ตรงจุดและตรง หน่ วย งาน จะต้องชัดเจ น 
และคงเส้นคงวา ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งอ่ืน ๆ งานจึงจะเดินหน้าไปด้วยดี  
          ๒. ทรัพยากรและอำนาจในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง อัตรากำลังและความสามารถของบุคลากร 
ผู้มีหน้าที่ดำเนินงานความรู้ข้อมูลข่าวสาร และอำนาจในการสั่งการ จะต้องมอบให้นักปฏิบัติการ  
          ๓. ลักษณะของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รับนโยบาย เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ  
          ๔. ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติประจำสิ่งเหล่านี้ อาจเป็นประโยชน์ในการท างานที่มีลักษณะเป็น
งานประจ า แต่อาจไม่มีอำนาจต่อการทำงานที่เป็นงานใหม่  
          ๕. การติดตามผลจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือมีปัญหาและ
อุปสรรคเป็นอย่างไร ควรจะต้องหามาตรการใด ในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
          พรรณี ประเสริฐวงษ์ และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) ได้เสนอให้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ที่จะเป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา  การท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำ ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดหาบำเหน็จตอบแทนการทำงานที่สำคัญ 
ความม่ันคงในหน้าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ และการแข่งขัน  
          Dersal (อ้างถึงใน วุฒิชัย โสมาบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) กล่าวว่าปัจจัยที่ มีผลต่อการปฏิบั ติงาน        
ตามบทบาทหน้าที่ประกอบด้วย นโยบายและการบริหารขององค์การ การปกครอง บังคับบัญชา เงินเดือน 
ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา สภาพการท ำงาน ความสำ เร็จในการท ำงา น  

การยอมรับของสังคม  ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
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แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
          ๑. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ เป็นส่วน 
สำคัญที่ท าให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถของตนเองดังนั้น ผู้บังคับบัญชาที่ ดีควรเห็น
ความส าคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีโดยต้องอาศัย  

              ๑.๑ ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน  
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทำให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจในการทำงาน (Job 
satisfaction) ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย ๖ ประการ ดังนี้  
                    - การสัมฤทธิผล คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาทำงานได้สำเร็จ  
                    - การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน คือพนักงานมีความรู้สึกว่าเม่ือทำสำเร็จมีคนยอมรับเขา  
                    - ความรับผิดชอบ คือพนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา  
                    - โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ทำ 
                    - การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมและมีความเชี่ยวชาญ  

              ๑.๒ ปัจจัยด้านการบำรุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่
และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เม่ือไม่ได้จัดให้ พนักงาน เขาจะไม่ พอใจและไม่มีความสุขในการ            
ทำงานปัจจัยนี้ประกอบด้วย ๑๐ ประการดังนี้  
                    - นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ดีและเขารู้ถึงนโยบาย
ขององค์การที่เขาอยู่  
                    - การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่าผู้บริหารต้ังใจสอนงานและให้งานตามหน้าที่รับผิดชอบ  
                    - ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้าของเขา  
                    - ภาวการณ์ทำงาน คือ พนักงานรู้สึกดีต่องานที่ทำและสภาพการณ์ของที่ท างาน 
                    - ค่าตอบแทนการทำงาน คือ พนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสม  
                    - ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  
                    - ชีวิตส่วนตัว คือ พนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการทำงานไม่ได้กระทบต่อชีวิตส่วนตัว  
                    - ความสัมพันธ์กับลูกน้อง คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกที่ดีต่อลูกน้อง  
                    - สถานภาพ คือ พนักงานรู้สึกว่างานเขามีตำแหน่งหน้าที่ดี  
                     - ความม่ันคง คือ พนักงานรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในงานที่ทำอยู่  
                     ปัจจัยบำรุงรักษาไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่เป็นข้อกำหนดที่ป้องกันไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานที่ทำ ถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้แล้วอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่พนักงานได้ 
ซ่ึงพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร้องหรือต่อรอง ผู้บริหารจึงมัก จัดโครงการด้านผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ  
เพ่ือให้พนักงานพึงพอใจ เช่น การลาป่วย การลาพักร้อน และโครงการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและสวัสดิการของ พนักงาน         
         ๒. มีการพัฒนาหน่วยงานเป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงหน่วยงานอย่างมีแบบ แผนโดยเน้นที่
เป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลักมีการบริหารงานแบบอาศัยการให้คำแนะนำมากกว่าสั่งการผู้บังคับบัญชาจึง
ควรมีการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยอาศัยหลักการ ดังนี้  
             - ก าหนดเป้าหมาย (Goal Sating) ควรมีการประชุม อภิปราย เพ่ือกำหนดนโยบายร่วมกันทั้ง     
ฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกในองค์การอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา  
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             - ความเข้าใจในสถานการณ์ (Understand Relations) ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกัน เพราะความ
ต้องการของบุคคลจะเป็นตัวอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการทำงาน  
             - การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ (Improving Relations) การมีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันในองค์การถือเป็น    
ผลพลอยได้ขององค์การ แต่ไม่ว่าคนในองค์การจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน หรือไม่ก็ตามควรได้รับการเปิดเผย
เพ่ือให้ต่างฝ่ายได้รู้ถึงปัญหาเม่ือรู้ถึงปัญหาทุกคนจะพยายาม ปรับตัวเข้าหากันและต้ังใจทำงานมากขึ้น  
             - ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การให้ความสนับสนุน
และความร่วมมือ ทั้งนี้ควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข ปัญหา ระบบการท างานของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ
ดุลภาพของาน (Balance of force) ภายในระบบของ หน่วยงานนั้น ๆ   
             - การเชื่อมโยง (Linking) แนวยุทธศาสตร์ การพัฒนา คือ ความสามารถในการโน้มน้าวคนใน
หน่วยงานให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากที่สุด  
         ๓. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย มีความเหมาะสมกับงานที่ทำเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการจัดซ้ือและจัดหามาใช้กับการปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
        ๔. มีการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานโดยใช้ระบบคุณธรรม ในทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการสรรหา 
การบ ารุงรักษา การพัฒนา ใช้หลักความสามรถของบุคคลเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง 
การเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ทั่วถึง  
        ๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล   
            เม่ือพิจารณาถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลต้ังแต่เริ่มต้นศตวรรษนี้เป็นต้น มาพบว่ า 
มีวิธีการใหญ่ ๆ ที่ใช้อยู่ ๓ วิธีการ คือ (เทพพนม  เมืองแมน และ สวิง  สุวรรณ, ๒๕๔๐, น. ๗๖-๗๘)        
            ๕.๑ วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์  มีส่วนคล้ายกับแนวคิดของ Taylor ได้ สรุปว่า พนักงานชาด
ความรู้ความสามารถเฉพาะอย่างเก่ียวกับงานที่ทำ เพ่ือแก้ไขปัญหานี้  เขาเชื่อ ว่ามีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละส่วนประกอบของพนักงานสภาวการณ์ดังกล่าวผู้บริหารควรจะสร้างระบบการ
บริหารที่ยุติธรรมเก่ียวกับจ านวนวันที่จ่ายค่าตอบแทน  หน้าที่ ด้านการบริหารที่จะจัดให้เพ่ิมเติม ประกอบด้วย
การคัดเลือกและการฝึกอบรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในสภาวะที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  
           ๕.๒ วิธีการมนุษย์สัมพันธ์ วิธีการนี้เริ่มขึ้นจากการทดลองของ Hawthorne Experiment  ซ่ึงพบว่า 
งานนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า หน้าที่ทางสังคม เข้ามาเก่ียวข้องด้วย กลุ่มทำงานประกอบด้วยการรวมกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการ สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่ เฉพาะตน เม่ือสมาชิกใน กลุ่มได้มีโอกาสรับค่านิยม และทัศนคติของกลุ่มเข้า
ไวเ้ป็นของตน พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มจะ ถูกควบคุมและปรับปรุงโดยกลุ่ม ดังนั้น  เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความ
เข้าใจ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละคนจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน  

สิ่งสำคัญจากการศึกษา นี้ คือ ข้อสรุปที่ว่า แรงจูงใจทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ผลถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถเข้ากันได้
กับบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ แรงจูงใจทาง ด้านเศรษฐกิจจะมี 
ปร ะสิ ทธิ ภ าพต่ ากว่า แ รงจู งใจทา งด้านสั งคม นอกจ ากนี้ ยั งพบว่า  การ เปลี่ ย นแปลงทา งเทคนิ ค                     
ที่เปลี่ ยนแปลงโดยผู้ บริ หารจ ะถูก ต่อต้าน  แ ม้ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้ นจ ะเกิดผลดีทางเศรษฐกิจ ของ 
พนั กงาน ก็ตาม เพร าะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้ นอาจจ ะเป็น สิ่งที่ ข่มขู่ห รือคุกคา มต่อฐานะ ทา งสังคม 
ของบุคคลภายในกลุ่ม เพ่ือที่จะส่งเสริมให้พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานได้ประสานกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องคงไว้ซ่ึง 
 



- ๗๖ - 
 

การติดต่อสื่อสารแบบ ๒ ทาง ผู้บริหารควรจะได้รับทราบถึง ความคิด และพฤติกรรมขอ งผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานก็จำเป็นต้องได้รับทราบถึงสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวัง รวมทั้ ง พฤติกรรมการปฏิบัติงานควรกระทำ 
การติดต่อสื่อสารควรได้รับการวางแผนรวมกันทั้ง ๒ ฝ่าย เป็น การแสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความส าคัญกับ
องค์การและความคิดเห็นได้รับการยอมรับ และน าไปพิจารณาการมีส่วมร่วมจะเป็นการให้โอกาสผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีส่วนให้แนวคิดเพ่ือพัฒนาองค์การ และเป็นการลดพลังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงท างด้านเทคนิคด้วย 
เพ่ือให้สามารถนำข้อสรุปเหล่านี้  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้นิเทศจ าเป็นจะต้อง
ใช้แบบของภาวะ ผู้นำแบบใหม่ให้เหมาะสม 
           ๕.๓ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บุคคลมีความต้องการสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากรางวัลทางด้านร่างกา ย 
เศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ ความต้องการการยอมรับ และการประสบผลส าเร็จจากงาน งานที่เป็นมาตรฐาน
และงาน เฉพา ะอย่ าง จ ะต้องให้โอกาสแก่ผู้ปฏิ บัติ งา น สามารถประสบผลสำ เร็จ จาการปฏิ บัติ งาน ได้            
การปรับปรุงงานการบริหาร โดยเน้น วัตถุประสงค์ และการทำงานเป็นทีมที่เน้นการควบคุมตนเองจะก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากร มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญของวิธีการนี้คือการให้มีส่วนร่วมในการสร้างเป้าหมาย
ของงาน และการปฏิบัติที่เน้นความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้   

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของ สก.สบค.กอ.รมน. 
- ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
- ไม่มี 
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