
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การออกคำสั่งให้กำลังพล 

ลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่ 

จัดทำโดย 

ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น. 
 

                                                                            จดัทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



๑ นขต.กอ.รมน. สวนกลาง เสนอขอรับการสนับสนุนกําลังพลชวยปฏิบัติราชการ

พรอมหลักฐานและบัญชีรายชื่อกําลังพล ประกอบดวย ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนงปกติ ตําแหนงที่บรรจุ

 ตั้งแตถึงเมื่อใด ถึง สบค.กอ.รมน.

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - บัญชีรายชื่อกําลังพล ตองเปนแบบฟอรมที่ถูกตอง

๒ สบค.กอ.รมน. เสนอขอความเห็นชอบไปยังหนวยตนสังกัด ทร.  การปฏิบัติ

๒.๒ รางหนังสือ เรียน ผบ.ทร. (ผาน กรมกําลังพลทหารเรือ)  ตามแบบหนังสือภายนอก

๒.๑ นํารางฯ เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ผาน รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ๑ ปฏิบัติราชการแทนฯ)

ตามแบบ

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - จะกําหนดคณุสมบัติหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือจะระบุตัวบุคคลก็ได

 - การดําเนินการของ ทร. ( กพ.ทร. สง.ปรมน.ทร. และ นขต.ทร. )

๓ สบค.กอ.รมน. ไดรับหนังสือ จาก กพ.ทร.  ใหการสนับสนุนกําลังพลปฏิบัตหินาที่  การปฏิบัต ิ

๓.๑ สําเนาแจกจาย นขต.กอ.รมน. สวนกลาง  ทราบ และ

๓.๒ ใหหนวยเสนอตําแหนง/อัตราที่เหมาะสมใหกําลังพลปฏิบัติหนาที่  

๓.๓ ใหกําลังพลรายงานตัวพรอม รปภ.๑ ประวัติบุคคล ณ หอง ๔๑๗ (สวนบริหารจัดการบุคคลฯ) 

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ
 - การแจกจาย ออกเปนหนังสือประทับตรา (ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. ลงนาม)

๔ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกตองตามที่หนวย นขต.กอ.รมน. สวนกลาง เสนอ

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - ผานการตรวจสอบ/และรับรองจาก ฝายทําเนียบและสารสนเทศ (วางและสามารถบรรจุได)
 

๕ สบค.กอ.รมน. ยกรางคาํสั่งปฏิบัติหนาท่ี เสนอใหผูมีอํานาจลงนาม การปฏิบัติ

๕.๑ ขาราชการระดับต่ํากวาสัญญาบัตรและลูกจางอยูในอํานาจของ ผอ.รมน. 

ซึ่งมอบให ผอ.สบค.กอ.รมน. 

๕.๒ ขาราชการสัญญาบัตรระดับต่ํากวาชั้นนายพลหรือเทียบเทาอยูในอํานาจของ ผอ.รมน. 

ซึ่งมอบให รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒) 

๕.๓ ขาราชการสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเทาอยูในอํานาจของ ผอ.รมน. 

ซึ่งมอบให เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - ลงนามตาม คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลง ๓๐ ก.ค. ๕๓

 - ลงนามตาม คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๒๑/๒๕๖๑ ลง ๔ พ.ค. ๖๑ (ผูบริหารขั้นไป)

ข้ันตอนขอตัวและการออกคําสังใหกําลังพลสังกัด ทร. ปฏิบัติหนาที่



๖ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ/บันทึกในระบบ (ฝายทําเนียบและสารสนเทศ)

แจกจายคําสั่งปฏิบัติหนาที่ และจัดเก็บตามระบบ

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - บันทึกขอมลูลงในทําเนียบ และจัดเก็บคาํสั่งดังกลาวไวรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสในระบบฐานขอมูล

๗ หนวยดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ เชน แจงการรายงานตัว สิทธิตางๆ และรับรองวันทวีคูณ

รับรองสําเนาเอกสาร เปนตน

ขอขัดของ/ขอเสนอแนะ

 - การขอเอกสารหรือรับรองสําเนาเอกสารควรติดตอหนวยชวยปฏิบัติราชการเดิมกอนทุกครั้ง
 

เรียบเรยีงโดย ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น.  ก.ย. ๖๓



ขั้นตอนขอตัวและการออกคำสั่งให้กำลังพลสังกัด ทร. ปฏิบัติหน้าที่ 

ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ 

๑ นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง เสนอขอรับการสนับสนุนกำลังพลช่วยปฏิบัติราชการ
พร้อมหลักฐานและบัญชีรายชื่อกำลังพล ประกอบด้วย ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
ปกติ ตำแหน่งที่บรรจุ ตั้งแต่ถึงเมื่อใด ถึง สบค.กอ.รมน. 

๔๕ วันทำการ  

๒ สบค.กอ.รมน. เสนอขอความเห็นชอบไปยังหน่วยต้นสังกัด ทร.  การปฏิบัติ 
- ร่างหนังสือ เรียน ผบ.ทร. (ผ่าน กรมกำลังพลทหารเรือ)  ตามแบบหนังสือ
ภายนอก 
- นำร่างฯ เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. (ผ่าน รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ๑ ปฏิบัติราชการแทนฯ) 

๑๕ วันทำการ  

๓ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือ จาก กพ.ทร.  ให้การสนับสนุนกำลังพล         ปฏิบัติ
หน้าที่   การปฏิบัติ 
- สำเนาแจกจ่าย นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง  ทราบ 
- ให้หน่วยเสนอตำแหน่ง/อัตราที่เหมาะสมให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่   
- ให้กำลังพลรายงานตัวพร้อม รปภ.๑ ประวัติบุคคล ณ ห้อง ๔๑๗ (ส่วนบริหารจัดการ
บุคคลฯ) 

๖๐ วันทำการ  

๔ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความถูกต้องตามที่หน่วย นขต.กอ.รมน. ส่วนกลาง เสนอ ๑๕ วันทำการ  

๕ สบค.กอ.รมน. ยกร่างคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม การปฏิบัติ 
- ข้าราชการระดับต่ำกว่าสัญญาบัตรและลูกจ้างอยู ่ในอำนาจของ ผอ.รมน.      
ซึ่งมอบให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. 
- ข้าราชการสัญญาบัตรระดับต่ำกว่าชั้นนายพลหรือเทียบเท่าอยู่ในอำนาจของ   
ผอ.รมน.ซึ่งมอบให้ รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒) 
- ข้าราชการสัญญาบัตรระดับชั้นนายพลหรือเทียบเท่าอยู่ในอำนาจของ ผอ.รมน.
ซึ่งมอบให้ เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม 

๑๕ วันทำการ  

 

๖ สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ/บันทึกในระบบ (ฝ่ายทำเนียบและสารสนเทศ) 
แจกจ่ายคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ และจัดเก็บตามระบบ 

๗ วันทำการ  

๗ หน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งการรายงานตัว สิทธิต่างๆ และ
รับรองวันทวีคูณรับรองสำเนาเอกสาร เป็นต้น 

๗ วันทำการ  

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย ร.อ. สุชาติ  อะทุมชาย ร.น.    ก.ย. ๖๓ 

 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
กพ.ทร. 02-4182320-8 

นขต.กอ.รมน.  
 


