
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ  
(เฉพาะการลากิจ /ลาพกัผ่อน) 

ของข้าราชการทหาร ช่วยราชการ กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

พ.อ.หญิง ธนาพร  บางท่าไม้ 
 

 



หมายเหตุ
หนังสือที่เก่ียวขอ้ง

ขา้ราชการทหารชัน้นายพลชว่ยราชการ กอ.รมน.

นขต.กอ.รมน.เสนอใบลาไปต่างประเทศของข้าราชการทหารชั้นนายพล ช่วยราชการ กอ.รมน. 

โดยรายงานมาที่ สบค.กอ.รมน. ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย ๒๐ วนัท าการ
2

3

ขา้ราชการทหารต่่ากว่าชัน้นายพลชว่ยราชการ กอ.รมน.
1 นขต.กอ.รมน.เสนอใบลาไปต่างประเทศของข้าราชการทหารต่ ากวา่ชั้นนายพลช่วยราชการ

กอ.รมน. โดยรายงานมาที่ สบค.กอ.รมน. ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย ๒๐ วนัท าการ
สก.สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารร่างหนังสือเสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัดของข้าราชการทหารต่ ากวา่ชั้นนายพลที่มาช่วยปฏบิัติราชการ โดย รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.
ลงนามขออนุมัติให้ข้าราชการผู้นั้นเดินทางไปต่างประเทศ
สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน.ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมส่งคืนส าเนาใบลา
เพื่อแจ้งให้ก าลังพลในสังกัดที่ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศทราบ
สก.สบค.กอ.รมน.บันทึก ชื่อ-สกุล /ประเทศที่เดินทางไป /ห้วงการลา/วนัท าการ
ที่ได้รับอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลการลาไปต่างประเทศของก าลังพลประจ าปี

เวลาด่าเนินการ

ภายใน ๒ วนัท าการ

ภายใน ๒ วนัท าการ

ภายใน ๑ วนัท าการ

ภายใน ๒ วนัท าการ

ขัน้ตอน

สก.สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมร่างหนังสือเสนอ กพ.ทบ. โดย รอง 

ผอ.สบค.กอ.รมน.ลงนาม เพื่อขออนุมัติให้ข้าราชการทหารชั้นนายพล ช่วยราชการ กอ.รมน. ที่เสนอขอ
สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน.ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมส่งคืนส าเนาใบลา 

เพื่อแจ้งให้ก าลังพลในสังกัดที่ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศทราบ 
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สก.สบค.กอ.รมน. บันทึก ชื่อ-สกุล /ประเทศที่เดินทาง/ห้วงการลา/วนัท าการ ที่ได้รับอนุมัติเดินทางไป

ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลการลาไปต่างประเทศของก าลังพลประจ าปีงบประมาณ

ภายใน ๑ วนัท าการ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมวา่ด้วยการ

ลา พ.ศ.๒๕๕๕ /

อนุมัติ ผอ.รมน.เมือ่ ๑๒ เม.ย.๕๕ ท้าย

หนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่ นร.๕๑๐๐.๑/

๙๒ ลง ๓๐ ม.ีค.๕๕
วนัรับเร่ือง

Timeline ส่าหรบัการก่าหนดตวัชีว้ัด และ การขออนุมตัเิดนิทางไปตา่งประเทศ (เฉพาะการลากิจ หรอืลาพักผ่อน)

 ของขา้ราชการทหารชว่ยราชการ กอ.รมน.

1 วนัรับเร่ือง

3 ภายใน ๓ วนัท าการ
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ล่าดบั



หมายเหตุ
หนังสือที่เก่ียวขอ้งเวลาด่าเนินการขัน้ตอนล่าดบั

หมายเหตุ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสาร และระยะเวลาที่ได้รับเอกสารภายหลังการลงนามอนุมัติ



การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ (เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผ่อน) 
 ของข้าราชการทหารช่วยราชการ กอ.รมน. 

การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผ่อน) ของข้าราชการทหาร     
ช่วยราชการ กอ.รมน. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ศึกษาและยึดถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
              ๑. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕  
              ๒. อนุมัติ ผอ.รมน.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ ท้ายหนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่  นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕           
เรื่อง ขออนุมัติหลักการก าหนดแนวทางการลาและไปราชการต่างประเทศฯ กอ.รมน. 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติเดินทาง ไปต่างประเทศ ดังนี้ 
             ๑. ข้าราชการทหารชั้นนายพลช่วยราชการกอ.รมน.    
            ๑.๑ นขต.กอ.รมน.เสนอใบลาไปต่างประเทศของข้าราชการทหารชั้นนายพล ช่วยราชการ         
กอ.รมน. โดยรายงานมาท่ี สบค.กอ.รมน. ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๒๐ วันท าการ  
                ๑.๒ สก.สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมร่างหนังสือเสนอ   
กพ.ทบ. โดย รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ลงนาม เพ่ือขออนุมัติให้ข้าราชการทหารชั้นนายพล ช่วยราชการ กอ.รมน. 
ที่เสนอขอการลาไปต่างประเทศ                 
         ๑.๓ สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน.ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อม
ส่งคืนส าเนาใบลา เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลในสังกัดทีข่ออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศทราบ  
               ๑.๔ สก.สบค.กอ.รมน. บันทึก ชื่อ-สกุล /ประเทศที่เดินทาง/ห้วงการลา/วันท าการ ที่ได้รับอนุมัติ
เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลการลาไปต่างประเทศของก าลังพลประจ าปีงบประมาณ                      
              ๒. ข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นนายพลช่วยราชการกอ.รมน. 
                  ๒.๑ นขต.กอ.รมน.เสนอใบลาไปต่างประเทศของข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นนายพลช่วยราชการ    
กอ.รมน. โดยรายงานมาท่ี สบค.กอ.รมน. ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๒๐ วันท าการ 
                 ๒.๒ สก.สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารร่างหนังสือเสนอหน่วยงาน     
ต้นสังกัดของข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นนายพลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ โดย รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ลงนาม
ขออนุมัติให้ข้าราชการผู้นั้นเดินทางไปต่างประเทศ 
    ๒.๓ สก.สบค.กอ.รมน. ร่างหนังสือประทับตรา แจ้ง นขต.กอ.รมน.ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมส่งคืน
ส าเนาใบลา เพ่ือแจ้งให้ก าลังพลในสังกัดที่ขออนุมัตเิดินทางไปต่างประเทศทราบ  
                ๒.๔ สก.สบค.กอ.รมน.บันทึก ชื่อ-สกุล /ประเทศที่เดินทางไป /ห้วงการลา/วันท าการ ที่ได้รับอนุมัติ
เดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลการลาไปต่างประเทศของก าลังพลประจ าปีงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรค 
              ๑. ก าลังพลท าเรื่องขออนุมัติเดินทาง ไปต่างประเทศล่าช้า ท าให้การอนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
กระชั้นชิด 
              ๒. ก าลังพลบางรายไม่ส่งเรื่องขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศผ่าน สบค.กอ.รมน. แต่เมื่อจะระงับการลา 
ส่งให้ สบค.กอ.รมน. ด าเนินการ 
              ๓. นขต.กอ.รมน. ส่งเรื่องระงับการลาล่าช้า 

แนวทางการแก้ปัญหา    
              ย้ าเตือน นขต.กอ.รมน. ให้ข้าราชการทหารในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลา   โดยเคร่งครัด 



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

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

                            ก.ย. ๖๓ 



การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ (เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผ่อน) 

ของข้าราชการทหารช่วยราชการ กอ.รมน. 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

๑. ก ำลังพลท ำเรื่องขออนุมัติเดินทำงไปต่ำงประเทศล่ำช้ำ ท ำให้กำรอนุมัติเดินทำงไปต่ำงประเทศกระชั้นชิด 

๒. ก ำลังพลบำงรำยไม่ส่งเรื่องขออนุมัติเดินทำงไปต่ำงประเทศผ่ำน สบค.กอ.รมน. แต่เมื่อจะระงับกำรลำ ส่งให้ 
สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำร 
๓. นขต.กอ.รมน. ส่งเรื่องระงับกำรลำล่ำช้ำ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
ย้ ำเตือน นขต.กอ.รมน. ให้ข้ำรำชกำรทหำรในสังกัดปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรลำโดยเคร่งครัด 
 

การประสานการปฏิบัติ 
- ติดต่อประสำนกับ นขต.กอ.รมน. (เบอร์โทรของเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง)  
 

 
 

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




