
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

ขั้นตอนการขอตัวข้าราชการ สังกัด ทอ. 
ปฏิบัติหน้าที่ และส่งตัวกลับ 

เมื่อจบภารกิจ 

จัดทำโดย 

น.อ. รชา  เสือป่า    

                                                                         จดัทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



ขั้นตอนการขอตัวข้าราชการ สังกัด ทอ. ปฏิบัติหนา้ที่  
และส่งตัวกลับ เมือ่จบภารกิจ 

 
1. สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. ให้ส่งรายชื่อข้าราชการ สังกัด ทอ. ขอจบภารกิจ , ปฏิบัติ

หน้าที่ต่อ และแจ้งความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในวาระ เม.ย./ต.ค.  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  กำหนดวันที่ให้ นขต.กอ.รมน. ทุกหน่วย ส่งเรื่องถึง จก.สบค.กอ.รมน. 
เพ่ือรวบรวมรายชื่อในภาพรวมของข้าราชการ สังกัด ทอ. 
 

2. สบค.กอ.รมน. ดำเนินการออกคำสั่งพ้นหน้าที่ ให้ข้าราชการ สังกัด ทอ. ที่จบภารกิจ ในภาพรวม  
บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  ควรออกคำสั่งพ้นหน้าที่ล่วงหน้า เพ่ือให้มีเวลาในการดำเนินการขอหนังสือ
รับรองขอนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ  
 

3. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ นขต.กอ.รมน.เสนอมา โดยให้
ฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบกับฐานข้อมูล ว่าเป็นตำแหน่งที่ว่าง อัตราถูกต้อง ตาม อฉก.ฉบับใหม่หรือไม่ 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  เก็บสำเนาที่ นขต.กอ.รมน.เสนอความต้องการไว้ด้วย เพ่ือเป็นหลักฐาน 
กรณีได้กำลังพล ทอ. มาปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ขณะนั้นไม่มีตำแหน่งว่าง 
 

4. สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือเสนอ ทอ. ผ่าน กพ.ทอ. เพื่อส่งรายชื่อข้าราชการ สังกัด ทอ. ที่ขอจบภารกิจ, 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และแจ้งความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่  ในวาระ เม.ย./ต.ค. ในภาพรวม 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  ทำผนวกรายชื่อเป็น ๓ ผนวก 
 

5. กพ.ทอ. ดำเนินการพิจารณารายชื่อข้าราชการ สังกัด ทอ. ตามความต้องการของ กอ.รมน. และทำหนังสือร
ขออนุมัติ ผบ.ทอ. เพ่ือส่งกำลังพล ทอ.มาปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติข้าราชการที่ขอปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วย 
เมื่อ ผบ.ทอ. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงส่งหนังสืออนุมัติให้ สบค.กอ.รมน. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  - 
 

6. สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือประทับตรา แจกจ่ายเรื่องอนุมัติข้าราชการ สังกัด ทอ. มาปฏิบัติหน้าที่
ใน กอ.รมน. ถึง นขต.กอ.รมน. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  แจกจ่ายเฉพาะหน่วยที่ขอรับการสนับสนุน 
  



7. สบค.กอ.รมน. ทำเรื่องขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพล ทอ. ปฏิบัติหน้าที่ เรียน ผอ.รมน.  
ผ่าน รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒)  

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ  เมื่อดำเนินการด้านธุรการเรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดวันที่จะให้กำลังพล ทอ. 
มารายงานตัว ที่ กอ.รมน. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับอนุมัต ิ 
   
    
 

เรียบเรียงโดย น.อ. รชา  เสือป่า 
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอัตรากำลังช่วยราชการ 

จก.สบค.กอ.รมน. 
                             



ขั้นตอนการขอตัวข้าราชการ สังกัด ทอ. ปฏิบัติหน้าที่  
และส่งตัวกลับ เมื่อจบภารกิจ 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือถึง นขต.กอ.รมน.  ให้ส่งรายชื่อ
ข้าราชการ สังกัด ทอ. ขอจบภารกิจ, ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และแจ้ง
ความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในวาระ เม.ย./ต.ค.  

๑-๒ วันทำการ 
 

๒ สบค.กอ.รมน. ดำเนินการออกคำสั่งพ้นหน้าที่ ให้ข้าราชการ 
สังกัด ทอ. ที่จบภารกิจ ในภาพรวม  ๑-๒ วันทำการ 

เม่ือ นขต.กอ.รมน. 
ส่งเรื่องครบทุก
หน่วยแล้ว 

๓ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 
ตามที่ นขต.กอ.รมน.เสนอมา โดยให้ฝ่ายทำเนียบ ตรวจสอบ
กับฐานข้อมูล ว่าเป็นตำแหน่งที่ว่าง อัตราถูกต้อง ตาม อฉก.
ฉบับใหม่หรือไม ่

๑-๒ วันทำการ 

 

๔ สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือเสนอ ทอ. ผ่าน กพ.ทอ. เพื ่อส่ง
รายชื่อข้าราชการ สังกัด ทอ. ที่ขอจบภารกิจ, ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
และแจ้งความต้องการกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ในวาระ เม.ย./
ต.ค. ในภาพรวม 

๑-๒ วันทำการ 

เม่ือ นขต.กอ.รมน. 
เสนอความ
ต้องการกำลัง
พลครบทุก
หน่วยแล้ว 

๕ กพ.ทอ. ดำเนินการพิจารณารายชื่อข้าราชการ สังกัด ทอ. ตาม
ความต้องการของ กอ.รมน. และทำหนังสือขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
เพื่อส่งกำลังพล ทอ.มาปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติข้าราชการที่
ขอปฏิบัติหน้าที่ต่อด้วย เมื่อ ผบ.ทอ. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึง
ส่งหนังสืออนุมัติให้ สบค.กอ.รมน. 

๑-๒ เดือน 

 

๖ สบค.กอ.รมน. ทำหนังสือประทับตรา แจกจ่ายเรื ่องอนุมัติ
ข้าราชการ สังกัด ทอ. มาปฏิบัติหน้าที่ใน กอ.รมน. ถึง นขต.กอ.รมน. 

๑ วันทำการ  

๗ สบค.กอ.รมน. ทำเรื่องขออนุมัติและออกคำสั่งให้กำลังพล ทอ. 
ปฏิบัติหน้าที่ เรียน ผอ.รมน. ผ่าน รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒)  

๑-๒ วันทำการ  

 

เรียบเรียงโดย น.อ. รชา  เสือป่า 
นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอัตรากำลังช่วยราชการ 

จก.สบค.กอ.รมน. 
 

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
กพ.ทอ. 02-534-1217 

สกส.กอ.รมน. 83481 
สลก.กอ.รมน. 83453 
สบข.กอ.รมน. 83138 
ศดม.กอ.รมน. 83128 

 


