
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสำยงำนบุคคล
จัดท ำโดย น.อ. จตุรงค์  ทัศนศร

ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย ฝ่ำยท ำเนียบและสำรสนเทศ จก.สบค.กอ.รมน.  สังกัด  สบค.กอ.รมน.
จัดท ำเมื่อ ๗ ก.ค. ๖๔

ขออนุมัติออกค ำสั่งรับรองให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำท่ี
ใน กอ.รมน. โครงสร้ำงเดิม



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับ... กำรขออนุมัติกำรออกค ำสั่งรับรอง
ให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ใน กอ.รมน. โครงสร้ำงเดิม 

๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัตใิน กำรขออนุมัติกำรออกค ำสั่งฯ
๓. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๔. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

ผอ.รมน. (เลขำธิกำร กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) อนุมัติแนวทำง
กำรออกค ำสั่งรับรองให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่หรือพ้นหน้ำที่ใน กอ .รมน. 
โครงสร้ำงเดิม กรณีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่/ค ำสั่งพ้นหน้ำที่ไม่ปรำกฏ หรือ
ช ำรุดสูญหำย เม่ือ ๑๖ ก.ย. ๖๒ เพื่อเป็นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปด้วยควำมรอบคอบ รัดกุม ถูกต้องตำมระเบียบ มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ที่เป็นมำตรฐำน



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

อนุมัติแนวทำง
กำรออกค ำสั่ง
นร ๕๑๐๑/๒๘๔๑ 
ลง ๑๐ ก.ย. ๖๒



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านก าลังพล 
กอ.รมน.จังหวัด/หน่วยต้นสังกัด
ที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะนั้น
2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. เตรียมพยานบุคคล 
4. จัดท าค าร้องของผู้รับรอง
5. จัดท าค าให้การของพยาน
6. ยื่นเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ฯ
7. รอแจ้งจากเจ้าหน้าที่เพื่อให ้ 

ปากค า

ผู้ขอรับรอง

1. แนะน าการปฏิบัติตามอนุมัติ
แนวทางการออกค าสั่งฯ 
2. รับเรื่องและตั้งเรื่องด าเนินการ
3. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
4. คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและค าให้การ
5. สรุปผลการสอบสวนฯ เสนอต่อ 
กอ.รมน.จังหวัด
6. กอ.รมน.จังหวัด เสนอต่อ     
กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.จังหวัด/หน่วยต้นสังกัด

1. รับเรื่องจาก กอ.รมน.จังหวัด
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน
พร้อมทั้งการลงลายมือชื่อของผู้ที่
เกี่ยวข้องว่าเป็นความจริง
3. เสนอเร่ืองต่อ กอ.รมน.(ผ่าน 
สบค.กอ.รมน.)

กอ.รมน.ภำค

สบค.กอ.รมน.

1. รับเรื่องจาก กอ.รมน.ภาค
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
3. อนุมัติออกค าสั่ง และแจกจ่าย
หน่วยเกี่ยวข้อง



1. ติดต่อเจ้าหน้าท่ีด้านก าลังพลของ กอ.รมน.จังหวัด/หน่วยต้นสังกัดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีขณะนั้น 
เพื่อขอค าแนะน าในการด าเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติออกค าสั่ง ตามอนุมัติแนวทางการออก
ค าสั่งฯ ท่ีก าหนด
2. ผู้ขอรับรองจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือช่ือด้วยปากาสนี้ าเงินเท่าน้ัน ดังน้ี

2.1 ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน
2.3 ส าเนาการเปลี่ยนช่ือ สกุล (ถ้ามี)
2.4 ส าเนาค าสั่งปฏิบัติ/พ้นหน้าที่ (ผู้มีอ านาจรับรองเอกสารทางราชการเป็นผู้ลงลายมือ

ช่ือรับรองเท่านั้น) กรณีไม่ปรากฏค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นหน้าท่ี ให้งดออกค าสั่งรับรอง 
การปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นหน้าท่ี ทุกกรณี

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ผู้ขอรับรอง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3. พยานบุคคล มีจ านวนอย่างน้อย ๒ คน โดยมีรายละเอียดและเอกสารท่ีเพิ่มเติม ดังน้ี
3.1 พยานบุคคล (อย่างน้อย ๒ คน) ต้องมีรายช่ือปรากฏในค าสั่งปฏิบัติหน้าที่หรือ      

พ้นหน้าท่ีเดียวกันกับ ผู้ขอรับรอง ซึ่งออกโดย กอ.รมน. หรือ กอ.รมน. โครงสร้างเดิม
3.2  หลักฐานค าสั่งของพยานบุคคล ต้องอยู่ในห้วงเวลาและปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเดียวกัน     

กับ ผู้ขอรับรอง จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า ปฏิบัติงานร่วมกันจริง
3.3 พยานบุคคลที่ได้รับหนังสือรับรองการมีสทิธิไดน้ับเวลาราชการเป็นทวีคณูแลว้    

ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวนั้นมาด้วย และห้วงเวลาต้องครอบคลุมตามท่ี ผู้ขอรับรอง ร้องขอ
อนุมัติออกค าสั่ง

ผู้ขอรับรอง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3.4 พยานบุคคลท่ีมีรายช่ือในค าสั่งเดียวกันกับผู้ขอรับรอง ให้ใช้หลักฐานค าสั่ง
ของผู้ขอรับรองนั้นได้ ไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่ม 

3.5 จัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับผู้ขอรับรอง

ผู้ขอรับรอง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

4. จัดท าค าร้องของผู้รับรอง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด
5. ค าให้การของพยานบุคคล ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด
6.  เมื่อรวบรวมเอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถ้วนแลว้ ให้ยื่นเรื่องเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
7.  รอแจ้งจากเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป เช่น การสอบปากค า 

ผู้ขอรับรอง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1. ให้ค าแนะน าการปฏิบัติแก่ผู้ขอรับรองตามอนุมัติแนวทางการออกค าสั่งฯ 
2. รับเรื่องและตั้งเรื่องด าเนินการตามค ารอ้งขอของผู้ขอรับรอง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงในการปฏบิัติหน้าท่ีหรอืพ้นหน้าท่ี 
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค าให้การผู้ขอรับรอง และพยานบุคคล
ขอเน้นย้ าว่า ต้องมีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ หรือพ้นหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้
เอกสารหลักฐานอื่นใดเทียบเคียงได้ หากไม่ปรากฏค าสั่งเลย ให้งดการพิจารณา เว้นแต่      
ผู้ขอรับรองมีเอกสารค าสั่งและห้วงเวลาท่ีถูกต้องมายื่นเพิ่มเติม จึงจะด าเนินการพิจารณา   
ให้ต่อไป

กอ.รมน.จังหวัด/หน่วยต้นสังกัด



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

5. หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับรอง
ไม่ถูกต้องและครบถ้วน ให้งดการพิจารณา ให้รายงานสรุปผลการสอบสวนผ่าน กอ .รมน.
จังหวัด และ กอ.รมน.ภาค ตามล าดับ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องไปยัง กอ .รมน. (ส่วนกลาง)     
แต่ใช้วิธีการประสานเพื่อค้นหาค าสั่งได้ท่ี จก.สบค.กอ.รมน.
6. เมื่อด าเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการสอบสวนฯ 
เสนอต่อ กอ.รมน.จังหวัด
6. กอ.รมน.จังหวัด เสนอต่อ กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.จังหวัด/หน่วยต้นสังกัด



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

1. รับเรื่องจาก กอ.รมน.จังหวัด
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งการลงลายมือชื่อของผู้ที่เก่ียวข้อง
ว่าเป็นความจริง (กรณีไม่เป็นไปตามอนุมัติแนวทางฯ ให้งดพิจารณา ส่งเรื่องคืนให้ 
กอ.รมน.จังหวัด พิจารณาทบทวน)
3. เสนอเรื่องต่อ กอ.รมน.(ผ่าน สบค.กอ.รมน.)

กอ.รมน.ภำค



1. รับเรื่องจาก กอ.รมน.ภาค ส่งเรื่องให้ สก .สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบการ        
ขอออกค าสั่ง เพ่ือพิจารณารับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
2. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบการรับรองฯ จ าเป็นต้องใช้ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่   
และพ้นหน้าที่ จึงจะออกหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวนั้นได้ กรณีไม่ปรากฏค าสั่ง
ปฏิบัติหรือพ้นหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งเรื่องต่อให้ จก .สบค.กอ.รมน . 
ด าเนินการต่อไป

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

สบค.กอ.รมน.



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3. จก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานค าสั่งปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นหน้าที่ ตามอนุมัติ
แนวทางการออกค าสั่งฯ และแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสาร จก.สบค.กอ.รมน. ดังน้ี

3.1 เอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ จะน าเรียนขออนุมัติออกค าสั่ง  
3.2 น าอนุมัติออกค าสั่ง สแกนเอกสารจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล และแจกจ่าย กอ.รมน.ภาค
3.3 เสนอเรื่องส่งคืนให้ สก.สบค.กอ.รมน. พร้อมส าเนาอนุมัติค าสั่ง เพื่อออกหนังสือ

รับรองฯ และเสนอเรื่องให้ กอ.รมน.ภาค เพื่อด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอรับรองทราบต่อไป
3.4 กรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามอนุมัติแนวทางการออกค าสั่งฯ จะเสนอเรื่องส่งคืน

ให้ กอ.รมน.ภาค เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามเหตุผลทีแ่จ้ง

สบค.กอ.รมน.



แบบฟอร์มกำรตรวจสอบเอกสำร
จก.สบค.กอ.รมน.

สบค.กอ.รมน.



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

• เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น

เอกสารหลักฐานทางราชการ ไม่ได้ลงลายมือช่ือจากผู้มีอ านาจรบัรอง

• คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบางหน่วย ไม่ได้สอบสวนให้ครบถ้วน ในประเด็นที่
ไม่ปรากฏค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นหน้าท่ี ซึ่งต้องงดพิจารณาทุกกรณี จนกว่าจะมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่ม และเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้ว จึงจะเสนอ
เรื่องให้ สบค.กอ.รมน. พิจารณาออกค าสั่งต่อไป



ข้อเสนอแนะ

ขอให้หน่วยยึดถือตามอนุมัติแนวทางฯ อย่างเคร่งครัด และพิจารณา
ตรวจสอบด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ   เป็น
ธรรมแก่ผู้ขอรับรอง(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) ดังกล่าวนั้น และเป็นรักษาผลประโยชน์
แก่ทางราชการเป็นที่ตั้ง



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

จบกำรน ำเสนอ


