
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ 
กอ.รมน. 
จัดท าโดย 

พ.อ.หญิง ธนาพร  บางท่าไม้ 
                            

 



หมายเหตุ
หนังสือทีเ่ก่ียวขอ้ง

1
นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง เสนอขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ

วันรับเร่ือง

2

3

หมายเหตุ  ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และระยะเวลาทีไ่ด้รับเอกสารภายหลังการลงนามอนุมัติ

Timeline ส าหรับการก าหนดตวัชี้วัด และ การขออนุมตัเิงินกองทุนสวัสดกิาร กอ.รมน.

ล าดบั ขั้นตอน

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมร่างหนังสือเสนอ ผอ.รมน. 

ผ่าน      รองเลขาธิการ กอ.รมน.
สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน.ทีเ่กี่ยวข้องเพือ่แจ้งให้ก าลังพลผู้เสนอ

ขอรับเงินสวัสดิการทราบ

ภายใน ๓ วันท าการ

4

5

6

สก.สบค.กอ.รมน.บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ

สบค.กอ.รมน. รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ประจ าเดือน

ในกรณีทีง่บประมาณของกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ในปีงบประมาณนั้นไม่เพียงพอ ให้เสนอเร่ือง

ขออนุมัติเงินกองทุนฯ เพิม่เติม ผ่าน สปง.กอ.รมน.

ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุน

สวัสดิการ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๒) 

 พ.ศ. ๒๕๕๖/ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วย

เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. (ฉบับที่

 ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลาด าเนินการ

ภายใน ๒ วันท าการ

ภายใน ๒ วันท าการ

ภายใน ๑ วันท าการ

ภายใน ๒ วันท าการ



 
การขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 

 
     การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุน

สวัสดิการ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ 
     ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 

               ๑. นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง เสนอขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ โดยก าลังพลผู้มีสิทธิขอรับ
เงินกองทุนสวัสดิการต้องเป็นก าลังพลประจ า และก าลังพลที่มาช่วยราชการ กอ.รมน. ประจ าส่วนกลาง ทั้งนี้
รวมถึงพนักงานราชการและลูกจ้าง กอ.รมน.ส่วนกลาง ด้วย โดยสามารถขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ          
โดยรายงานเสนอขอรับเงินกองทุนมาท่ี สบค.กอ.รมน. ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดกรณี ซึ่งสามารถขอรับ
เงินกองทุนสวัสดิการได้ในกรณีต่าง ๆ ดังตารางรายละเอียดขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ที่แนบ 
    ๒. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมร่างหนังสือเสนอ ผอ.รมน. 
ผ่าน รองเลขาธิการ กอ.รมน. ที่รับผิดชอบสายงานบริหารงานบุคคลเพ่ือขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการให้กับ
ก าลังพลที่ปฏิบัติงานในกอ.รมน. ส่วนกลาง เพ่ืออนุมัตเิงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 
              ๓. สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน. ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งให้ก าลังพล     
ผู้เสนอขอรับเงินสวัสดิการทราบ พร้อมส่งคืนหลักฐานเพ่ือให้ นขต.กอ.รมน. ใช้ในการเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ 
กอ.รมน.จาก สปง.กอ.รมน. 
              ๔. สก.สบค.กอ.รมน.บันทึก ชื่อ-สกุล /กรณี/จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ      
เพ่ือเป็นข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 
               ๕. สบค.กอ.รมน. รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกอ.รมน. ประจ าเดือน (โดยใช้ข้อมูล
จากรายงานของ สปง.กอ.รมน. ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันสิ้นเดือน) แล้วรายงานให้ ผอ.รมน. ผ่าน รองเลขาธิการ 
กอ.รมน. ที่รับผิดชอบสายงานบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ 
               ๖. ในกรณีที่งบประมาณของกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ในปีงบประมาณนั้นไม่เพียงพอ ให้เสนอ
เรื่องขออนุมัติเงินกองทุนฯ เพ่ิมเติม ผ่าน สปง.กอ.รมน.   

ปัญหาและอุปสรรค 
              ๑. นขต.กอ.รมน. ส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินกองทุนฯ ไม่ครบถ้วน 
              ๒. ควบคุมและตรวจสอบการขออนุมัติให้อยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
              ๓. ก าลังพลเบิกเงินสวัสดิการล่าช้า ท าให้การควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับรายงานรับ – จ่าย 
ประจ าเดือนของ สปง.กอ.รมน.             
              ๔. เงินงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้องขออนุมัติเงินเพ่ิมหลายครั้ง / ปี 
แนวทางการแก้ปัญหา 
              ย้ าเตือน นขต.กอ.รมน. ให้ก าลังพลในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ เงินกองทุน
สวัสดิการ กอ.รมน. โดยเคร่งครัด 
               

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



 
หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสาร สก.สบค.กอ.รมน. 
 
                             เรียบเรียงโดย พ.อ.หญิง ธนาพร  บางท่าไม้ 

                            ก.ย. ๖๓ 



การขออนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

๑. นขต.กอ.รมน. ส่งเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินกองทุนฯ ไม่ครบถ้วน 

๒. ควบคุมและตรวจสอบการขออนุมัติให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
๓. ก าลังพลเบิกเงินสวัสดิการล่าช้า ท าให้การควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับรายงานรับ – จ่าย ประจ าเดือนของ 
สปง.กอ.รมน. 
๔. เงินงบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้องขออนุมัติเงินเพ่ิมหลายครั้ง / ปี 
แนวทางการแก้ปัญหา 
ย้ าเตือน นขต.กอ.รมน. ให้ก าลังพลในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 
โดยเคร่งครัด 

การประสานการปฏิบัติ 
- ติดต่อประสานกับ นขต.กอ.รมน. (เบอร์โทรของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง)  
 

 
 

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




