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กำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ของก ำลังพลที่ไปช่วยรำชกำร 
กอ.รมน.ภำค 4 สน. นอกเหนือควำมรับผิดชอบ ทภ.ภำค 4



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ... กำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ของก ำลังพลที่ไปช่วยรำชกำร 
กอ.รมน.ภำค 4 สน. นอกเหนือควำมรับผิดชอบ กอ.รมน.ภำค 4

๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
๓. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๓. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

ก ำลังพลที่ไปช่วยรำชกำร กอ .รมน.ภำค 4 สน. สังกัดนอก ทภ.4
มอบให้  สบค .กอ . รมน .  เป็ นผู้ ด ำ เ นิ นกำรออกค ำสั่ งปฏิ บั ติ หน้ ำที่               
ตำมอัตรำก ำลังของ กอ.รมน.ภำค 4 สน. 

ส่วนก ำลังพลในสังกัดภำค 4 และ นขต. หน่วยขึ้นสบทบ และหน่วย
ภำยใต้กำรควบคุมทำงยุทธกำรของ ทภ.4 หรือข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่  ของ
รัฐ (ตร., ทหำร และข้ำรำชกำรพลเรือน) ที่สังกัดส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่
ของ ทภ.4 ที่ไปช่วยรำชกำร กอ.รมน.ภำค 4 สน. ผอ.รมน.ภำค 4 หรือ   รอง 
ผอ.รมน.ภำค 4 เป็นผู้ลงนำมในค ำสั่ง



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

• เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถว้น

• เอกสำรหลักฐำนที่ให้มำ ยศ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ  

และชั้นเงินเดือน ไม่ตรงตำมบัญชีท่ีทำง กอ.รมน.ภำค 4 สน. ส่งมำให้

• เอกสำรกำรอนุมัติตัวจำกต้นสังกัดที่ให้มำ ไม่ใช่ระดับ นขต . เหล่ำทัพ  
หรือเทียบเท่ำขึ้นไป



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1. กอ.รมน.ภำค 4 สน. ท ำหนังสือเสนอ สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ี 
โดยแนบบัญชีรำยชื่อ และเอกสำรหลักฐำนประกอบ ดังนี้

1.1 หน่วยที่ได้รับอนุมัติจัดก ำลังสนับสนุนจำก ทบ. มำเป็นหน่วย ให้ตรวจสอบว่ำ
ก ำลังพลที่ขอบรรจุอยู่ในสังกัดที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ ถ้ำใช่ ใช้หนังสืออนุมัติตัวจำกหน่วย 
ต้นสังกัดที่ได้รับอนุมัติ ถ้ำไม่ ต้องใช้หนังสืออนุมัติตัวจำกต้นสังกัดระดับแม่ทัพภำค /
เจ้ำกรม

1.2 หน่วยที่อยู่ ในก ำลังตำมสถำนกำรณ์ ต้องมีส ำเนำอนุมั ติหลักกำรจำก            
สนย.กอ.รมน. แนบประกอบด้วย ลงนำมโดย รอง ผอ.รมน. 

1.3 นอกเหนือจำกข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องมีหนังสืออนุมัติตัวจำกต้นสังกัดระดับ       
แม่ทัพภำค/เจ้ำกรม



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

2. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ ยศ-ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งปกติ ต ำแหน่งใน กอ.รมน.    
ชั้นเงินเดือน ห้วงปฏิบัติหน้ำที่ ว่ำตรงกับหนังสืออนุมัติตัวจำกต้นสังกัดหรือไม่
3. สบค.กอ.รมน. ยกร่ำงค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำม              
โดย เลขำธิกำร กอ.รมน. เป็นผู้ลงนำมในกำรออกค ำสั่งข้ำรำชกำรสัญญำบัตร
ระดับชั้นนำยพลหรือเทียบเท่ำ, รองเลขำธิกำร กอ.รมน. (สำยงำนบริหำรงำน
บุคคล) เป็นผู้ลงนำมในกำรออกค ำสั่งข้ำรำชกำรสัญญำบัตรระดับต่ ำกว่ำ    
ชั้นนำยพลหรือเทียบเท่ำ และ ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้ลงนำมในกำรออกค ำสั่ง
ข้ำรำชกำรระดับต่ ำกว่ำสัญญำบัตรและลูกจ้ำง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

4. เ ม่ือได้รับอนุมัติ สบค .กอ .รมน . ท ำเรื่องแจกจ่ำยค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่                    
ส่ ง ให้  กอ .รมน .ภำค  4 สน .  และจั ด เก็ บส ำ เนำค ำสั่ ง ให้ เ รี ยบร้ อย               
โดยกำรแจกจ่ำยค ำสั่ง จะท ำกำรแจกจ่ำยเฉพำะหน่วยท่ีเสนอเรื่องมำ 



ข้อเสนอแนะ

• หำกตรวจสอบแล้ว เอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ให้ประสำนหน่วย
ที่เสนอเรื่องมำด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไข หรือท ำหนังสือส่ง
เรื่องกลับหน่วยดังกล่ำว

• หำกตรวจสอบแล้วต ำแหน่งไม่ว่ำง หรืออัตรำไม่ตรง ให้ประสำน
หน่วยที่เสนอเรื่องมำด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไข หรือท ำหนังสือ
ส่งเรื่องกลับหน่วยดังกล่ำว



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

จบกำรน ำเสนอ


