
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล

จัดท ำโดย พ.อ.หญิง ศลิษำ จันทรเนตร
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำย จก. สังกัด สบค.กอ.รมน.
นำงสุภำพ อภิสิทธิ์วชิรเมธี
จัดท ำเมื่อ 7 ก.ค. 64

ข้ันตอนการขออนุมัตอิอกค าส่ัง
ก าลังพลปฏิบัตหิน้าทีแ่ละพ้นหน้าทีใ่ห้กับ

หน่วย กอ.รมน. (ส่วนกลาง)



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับ...ข้ันตอนการขออนุมัติออกค าส่ังก าลงัพล
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละพ้นหน้าทีใ่ห้กบั หน่วย กอ.รมน. (ส่วนกลาง)

๒.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
๓. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๔. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

• ตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ 1012/2562 เรื่องให้ใช้อัตรำเฉพำะกิจ เพื่อ
ปฏิบัติตำมค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 312/2563 ลง 25 ต.ค. 62 
เรื่องกำรจัดโครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนงำน หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนงำน 
และอัตรำก ำลังของ กอ.รมน. โดยคณะกรรมกำร กอ.รมน. ได้ให้ควำม
เห็นชอบในกำรประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อ 8 พ.ย. 62 แล้ว จึงให้
ยกเลิกกำรจัดอัตรำเฉพำะกิจ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ตำมค ำสั่งที่ใช้อยู่
เดิมเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ อฉก.ท้ำยค ำสั่งนี้แทน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 62
เป็นต้นไป 



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

• กำรบรรจุก ำลังพลในต ำแหน่งผู้บริหำร ระดับช้ันนำยพลหรือเทียบเท่ำ 
ปฏิบัติหน้ำที่ใน กอ.รมน. จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก ผอ.รมน.
ก่อน ตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ 311/2553 ลง 30 ก.ค. 53 และ ผอ.รมน.
ได้มอบอ ำนำจให้ รอง ผอ.รมน. อนุมัติตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ 
300/2563 ลง 5 พ.ค. 63 จึงจะด ำเนินกำรได้ และกำรออกค ำสั่งให้
ข้ำรำชกำรสัญญำบัตรระดับชั้นนำยพลหรือเทียบเท่ำปฏิบัติหน้ำที่ /  
พ้นหน้ำที่ ใน กอ.รมน. อยู่ในอ ำนำจของ ผอ.รมน. ซึ่งมอบให้ 
เลขำธิกำร กอ.รมน. ลงนำม ตำมค ำสั่ง กอ.รมน. ที่ 311/2553 ลง   
30 ก.ค. 53



แนวคดิในการพฒันาระบบการออกค าส่ังก าลงัพล      
ปฏิบัตหิน้าที่และพ้นหน้าที่ให้กบัหน่วย กอ.รมน. โดย IT

• สบค.กอ.รมน. ได้เร่ิมด าเนินการออกค าส่ังผ่าน
โปรแกรมในระบบ ITเพือ่ใช้เป็นฐานข้อมูลก าลังพล 
ในการบริหารจัดการ เช่น การรับรองเวลาราชการ
ทวคูีณให้แก่ก าลังพล การท าท าเนียบก าลังพล และ
การรายงานสถานภาพก าลังพล ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
2563 เป็นต้นมา



กระบวนการท างานของกลุ่มผู้ปฏิบัตส่ิวนจัด ฯ 

หน่วยต้นสังกัดบันทึก
ข้อมูล Excel 37 ช่อง

สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบ
แล้ว        อัพโหลด

ข้อมูลก ำลังพล

ค ำส่ังปฏิบัติหน้ำที่
หน่วยต้นสังกัดแจ้ง      

กำรพ้นหน้ำท่ี

สบค.กอ.รมน.ตรวจสอบ
แล้ว        อัพโหลด

ข้อมูลก ำลังพล

ค ำส่ังพ้นหน้ำที่

- รับรองทวีคูณ

- ท ำเนียบ

-รำยงำน

สถำนภำพก ำลังพล



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

หน่วยด ำเนินกำร (นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง))
หน่วยเสนอหนงัสือขออนุมติัใหก้ ำลงัพลปฏิบติัหนำ้ท่ีและพน้หนำ้ท่ี
มำยงั สบค.กอ.รมน. (จก.สบค.กอ.รมน.) เพื่อขออนุมติัออกค ำสัง่ 
กอ.รมน. แยกบญัชีผูบ้ริหำรระดบัชั้นนำยพลหรือเท่ียบเทำ่/นำยทหำร
สัญญำบตัร/ประทวน
หนงัสอืหนว่ยเสนอขออนมุตัิ
บรรจ/ุพน้หนา้ที่ พรอ้มเอกสาร
ประกอบ

ไฟล์ EXCEL 37 ช่อง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

สบค.กอ.รมน. (จก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจสอบขอ้มูลก ำลงัพล
ตำมท่ีหน่วยเสนอขออนุมติัพร้อมเอกสำรประกอบ 
กรณีท่ี 1 เสนอปฏิบติัหนำ้ท่ีใหม่

ตรวจสอบท าเนียบตาม อฉก.
รายชื่อตามหนงัสอืที่หนว่ยเสนอ
ขออนมุตัิบรรจปุฏิบตัิหนา้ที่ใหม่

1.ตรวจสอบหนงัสือ
อนุมติัตน้สงักดั
2. ตรวจสอบไฟล์
EXCEL 37 ช่อง

ด ำเนินกำร
ต่อ



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
สบค.กอ.รมน. (จก.สบค.กอ.รมน.) เสนอขออนุมัติช่วยรำชกำร 
ก่อนออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ ตำมสังกัดก ำลังพล
1. สังกัด ทบ. มีหนังสือไปยัง ทบ. เรียน ผบ.ทบ.(ผ่ำน กพ.ทบ.)   
พร้อมแนบส ำเนำหน่วยต้นสังกัดพิจำรณำแล้วไม่ขัดข้อง เมื่อมีหนังสือ
ขออนุมัติ ทบ. แล้ว ถ่ำยส ำเนำขออนุมัติพร้อมรับรองส ำเนำ สำมำรถ
ด ำเนินกำรคู่ขนำนออกค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ยกเว้น กรณีก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้บริหำรระดับ ผอ.ส่วนขึ้นไป จะต้องได้รับ   
ควำมเห็นชอบจำก  ผอ.รมน. ก่อน



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

2. สังกัด ทท. มีหนังสือไปยัง ทท. เรียน ผบ.ทสส.
(ผ่ำน กพ.ทหำร) ตำมสังกัดก ำลังพล โดยจัดท ำบัญชีรำยช่ือ
ก ำลังพลที่ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ขอตัวช่วยรำชกำรพร้อม
ระบุต ำแหน่งปกติและต ำแหน่งใน กอ.รมน. ออกค ำสั่งเมื่อได้รับ
อนุมัติจำก บก.ทท.



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3. สังกัด สป. มีหนังสือไปยัง สป. เรียน ปล.กห. (ผ่ำน สม.) 
ตำมสังกัดก ำลังพล โดยจัดท ำบัญชีรำยช่ือ  ก ำลังพลที่ นขต.
กอ.รมน.(ส่วนกลำง) ขอช่วยรำชกำรพร้อมระบุต ำแหน่งปกติ
และต ำแหน่งใน กอ.รมน. ออกค ำสั่งเมื่อมีค ำสั่ง กห.



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

4. สงักดั ทอ./ทร./ต ำรวจ (ส ำนกังำนก ำลงัพล 0 2205 1290)
ผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีก ำลงัพล(จก.สบค.กอ.รมน.) ตำมสงักดัเหล่ำ
ทพัเป็นผูด้  ำเนินกำร
5. กรณีสงักดัอ่ืนหน่วยรับตวัช่วยรำชกำรเป็นผูด้  ำเนินกำร
ขอหน่วยตน้สงักดั เม่ือไดรั้บควำมเห็นชอบจำกหน่วยตน้
สงักดั สบค.กอ.รมน. จึงจะออกค ำสัง่ใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีได้



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

6. ผู้บริหำรระดบัชั้นนำยพลหรือเทียบเท่ำ รอง ผอ.จก.สบค.กอ.รมน.
ด ำเนินกำร ต้องมีหลักฐำนกำรยินยอมให้ยืมตัวจำกหน่วยต้นสังกัดระดับ  
เหล่ำทัพหรือเทียบเท่ำขึ้นไป (ยกเว้น กรณีเป็นก ำลังพลของ ทบ.) โดยกำร
ออกค ำสั่งต้องน ำเรียน ผอ.รมน.(ผ่ำน รอง ผอ.รมน.) เพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำก ผอ.รมน. ซึ่งมอบอ ำนำจให้ รอง ผอ.รมน. อนุมัติจึงจะด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ 
สบค.กอ.รมน. จะเสนอขอควำมกรุณำ รอง ผอ.รมน. ให้ควำมเห็นชอบตัว
บุคคลแล้ว และมอบให้ เลขำธิกำร กอ.รมน.ลงนำมในร่ำงค ำสั่งในครำว
เดียวกัน 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

กรณี ผู้บริหำรระดับชั้นนำยพล เป็นก ำลังพลของ ทบ. 
เมื่อ รอง ผอ.รมน. ให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลแล้ว สบค.กอ.รมน. จะ
ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือเสนอรับกำรสนับสนุนตัวบุคคลไปยัง ทบ. เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนอนุมัติตัวบุคคลต่อไป



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

กรณีที่ 2 เสนอปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

ตรวจสอบท าเนียบตาม อฉก.
รายชื่อตามหนังสือท่ีหน่วยเสนอ
ขออนุมัติบรรจุปฏิบัติหน้าที่ต่อ

1.ตรวจสอบหนังสือ
อนุมัติต้นสังกัด 

2. ขออนุมัติต้นสังกัด
ระดับเหล่าทัพ

ไม่ต้อง     
ออกค าสั่ง



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

กรณีที่ 3 เสนอพ้นหน้าที่

ท าเนียบบันทึกรายชื่อตาม
หนังสือท่ีหน่วยเสนอขออนุมัติ 
พ้นหน้าท่ี

1.หน่วยแนบส าเนา
ค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี
2. ตรวจสอบไฟล์
EXCEL 37 ช่อง

ออกค าสั่ง
พ้นหน้าท่ี



• ให้หน่วยต้องด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลให้กับ    ก ำลังพลท่ี
หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อในปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ทุกนำย
ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชำระดับชั้นนำยพลลงมำ (ยกเว้น นำยทหำรชั้น   
นำยพลท่ีมีต ำแหน่งใน สง.ปรมน.ทบ. ตรงกับต ำแหน่งใน กอ.รมน.
ซึ่ง สบค.กอ.รมน. จะด ำเนินกำรเอง ต ำแหน่งท่ีก ำหนดให้ปฏิบัติหน้ำที่
โดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผอ.รมน. รอง ผอ.รมน. และ เลขำธิกำร กอ.รมน.
ไม่ต้องออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่)

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลปฏิบัติหน้าทีต่่อ
ในต าแหน่งเดมิต่อไป



กรณีก าลังพลเป็นข้าราชการพลเรือนจากส่วนราชการต่าง ๆ
(กระทรวง กรม หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่)

• ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ    
(ที่เสนอ) ไปยังส่วนรำชกำรต้นสังกัดของก ำลังพลดังกล่ำวโดยตรง



• เมื่อส่วนรำชกำรต้นสังกัดส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลกลบัมำแลว้

• ให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ีต่อ พร้อมแนบส ำเนำหนังสือควำม
เห็นชอบของส่วนรำชกำรต้นสังกัด ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
และหน่วยเก็บต้นฉบับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนส ำหรับด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัด
ยอดฐำนเงินเดือนในกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีต่อไป ทั้งนี้ หน่วยไม่ต้องส่ง
ไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง ทำง Line ให้        
สบค.กอ.รมน. เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อ สำมำรถใช้ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ี
เดิมที่ออกไว้แล้วได้

กรณีก าลังพลเป็นข้าราชการพลเรือนจากส่วนราชการต่าง ๆ
(กระทรวง กรม หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่)



• ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ   
(ที่เสนอ) ไปยังหน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ. ของก ำลังพลดังกล่ำว
โดยตรง และเมื่อหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัว
บุคคลกลับมำแล้ว  ให้จัดท ำบัญชีรำยช่ือก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อ พร้อม
แนบส ำเนำหนังสือควำมเห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ. 
ของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรขอ
อนุมัติตัวบุคคลระดับ ทบ. ต่อไป

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด ทบ. (ยกเวน้ ก าลงัพลสงักดั สง.ปรมน.ทบ.)



• เมื่อ ทบ. อนุมัติตัวบุคคลเรียบร้อย และ กพ.ทบ. แจ้งผลกำรพิจำรณำ
กลับมำแล้ว สบค.กอ.รมน. จะแจ้งให้หน่วยทรำบ เพื่อให้หน่วยเก็บไว้
เป็นหลักฐำนส ำหรับด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดยอดฐำนเงินเดือน       
ใน กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีต่อไป ทั้งนี้ หน่วยไม่ต้องส่งไฟล์
ตำรำงข้อมูลก ำลังพลตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง ทำง Line ให้        
สบค.กอ.รมน. เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อสำมำรถใช้ค ำสั่งปฏิบัติ
หน้ำที่เดิมที่ออกไว้แล้วได้

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด ทบ. (ยกเวน้ ก าลงัพลสงักดั สง.ปรมน.ทบ.)



• กรณีเป็นก ำลังพลสังกัดหน่วย นขต.สง.ปรมน.ทบ. ที่มีชื่อเดียวกับ
หน่วย นขต.กอ.รมน. เช่น สบค.ปรมน.ทบ. ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ     
สบค.กอ.รมน. เป็นต้น เนื่องจำกตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร    
ก ำลังพลของ ทบ. ใน สง.ปรมน.ทบ. ก ำหนดให้ก ำลังพลท่ีได้รับกำร
แต่งตั้งในต ำแหน่งต่ำง ๆ ใน สง.ปรมน.ทบ. ให้ไปปฏิบัติงำนใน       
กอ.รมน. แบบเต็มเวลำ เพื่อสนับสนุนก ำลังพลให้กับ กอ.รมน.

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.



• ซึ่งผู้บังคับบัญชำของ สบค.กอ.รมน. ได้ประสำนกับ กพ.ทบ. ให้ทรำบแล้ว
ว่ำกำรเสนอขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลที่เป็นก ำลังพลสังกัดหน่วย              
นขต.สง.ปรมน.ทบ. ที่เดียวกับ นขต.กอ.รมน. ไม่ต้องแนบหนังสือควำมยินยอม
จำก นขต.สง.ปรมน.ทบ. ดังน้ันกำรด ำเนินกำรของหน่วยในกรณีก ำลังพลเป็น
ก ำลังพลสังกัดหน่วย นขต.สง.ปรมน.ทบ. ที่เป็นสังกัดเดียวกับหน่วย        
นขต.กอ.รมน. ให้หน่วยท ำหนังสือพร้อมแนบบัญชีขอปฏิบัติหน้ำที่ต่อ ส่งให้ 
สบค.กอ.รมน. (โดยไม่ต้องแนบหนังสือควำมยนิยอมจำก นขต.สง.ปรมน.ทบ.) เพ่ือ
ด ำเนินกำรขออนุมัติควำมเห็นชอบตัวบุคคลไปยัง ทบ. ต่อไป

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.



• กรณีเป็นก ำลังพลสังกัด นขต.สง.ปรมน.ทบ. ไปบรรจุปฏิบัติรำชกำรใน   
กอ.รมน.ต่ำงหน่วย (ต่ำง นขต.สง.ปรมน.ทบ.) ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอ  
ควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ(ที่เสนอ) ไปยังหน่วยต้นสังกัดระดับ 
นขต.สง.ปรมน.ทบ. ของก ำลังพลดังกล่ำวโดยตรง และเมื่อหน่วยต้นสังกัดระดับ 
นขต.สง.ปรมน.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลกลับมำแลว้ ให้หน่วย
จัดท ำเป็นบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ีต่อ พร้อมแนบส ำเนำหนังสือควำม
เห็นชอบของต้นสังกัดระดับ นขต.สง.ปรมน.ทบ. ของปีงบประมำณ(ที่เสนอ) ส่ง
ให้ สบค.กอ.รมน. เพ่ือด ำเนินกำรขออนุมตัิควำมเห็นชอบตวับุคคลไปยงั ทบ. ต่อไป

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.



• เมื่อ ทบ. อนุมัติตัวบุคคลเรียบร้อย และ กพ.ทบ. ส่งส ำเนำกลับมำแล้ว 
สบค.กอ.รมน. จะแจ้งให้หน่วยทรำบ เพื่อให้หน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ส ำหรับด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดยอดฐำนเงินเดือนในกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปีต่อไป ทั้งนี้ หน่วยไม่ต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพล
ตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง ทำง Line ให้ สบค.กอ.รมน. เนื่องจำก
เป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อสำมำรถใช้ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่เดิมได้

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.



• กรณีเป็นก ำลังพล ต ำแหน่ง ประจ ำ สง.ปรมน.ทบ. ให้หน่วยขอควำม
เห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ไปยัง สบค.ปรมน.ทบ. และ    
เมื่อ สบค.ปรมน.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลกลับมำแล้ว ให้ 
หน่วยจัดท ำเป็นบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อ พร้อมแนบส ำเนำหนังสือ
ให้ควำมเห็นชอบของ สบค.ปรมน.ทบ. ของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ส่งให้      
สบค.กอ.รมน. เพ่ือด ำเนินกำรขออนุมัติควำมเห็นชอบตัวบุคคลไปยัง ทบ. ต่อไป 
เน่ืองจำกเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อสำมำรถใช้ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่เดิมได้

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.



• ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ        
(ที่เสนอ) เสนอเรื่องไปยัง สบค.กอ.รมน. เพื่อเป็นผู้ด ำเนินกำรขอควำม
เห็นชอบตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่อเป็นส่วนรวม เมื่อ สป., บก.ทท., 
ทร., ทอ. และ ตร. อนุมัติตัวบุคคลเรียบร้อย และส ำเนำเรื่องแจ้งกลับมำ 
สบค.กอ.รมน. จะแจ้งให้หน่วยทรำบ เพื่อให้หน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ส ำหรับด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดยอดฐำนเงินเดือนในกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จประจ ำปีต่อไป เนื่องจำกสำมำรถใช้ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่เดิมได้

กรณีเป็นก าลังพลสังกัด สป., บก.ทท., ทร., ทอ. และ ตร.



• หน่วยต้องด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลไปยังหน่วยต้นสังกัด

• ตั้งแต่ระดับชั้นนำยพลลงมำ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยต้นสังกัด
แล้ว ให้เสนอเร่ืองไปยัง สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออก
ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป (หำกไม่เป็นกรณีเร่งด่วนและเพื่อเป็นกำรลดภำระ
ของผู้บังคับบัญชำขอให้หน่วยกรุณำรวบรวมรำยชื่อก ำลังพลมำครำวละ
หลำย ๆ คน เพื่อเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ในครำวเดียวกัน) 
โดยแบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 1. กรณีก ำลังพลเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  (กระทรวง 
กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบ
ตัวบุคคลของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ไปยังส่วนรำชกำรต้นสังกัดของก ำลังพล
ดังกล่ำวโดยตรง และเม่ือส่วนรำชกำรต้นสังกัดส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัว
บุคคลกลับมำแล้ว ให้หน่วยจัดท ำหนังสือเสนอขออนมุัติและออกค ำสั่งให้ก ำลงั
พลปฏิบัติหน้ำท่ี พร้อมแนบบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ีใหม่ ส ำเนำหนังสือ
ให้ควำมเห็นชอบของส่วนรำชกำรต้นสังกัดของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) และ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• หน่วยเสนอเร่ืองให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่ง
ให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป โดยหน่วยต้องระบุให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้
ออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงหรือแบบปิดห้วง และหน่วย
จะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง Line ที่ก ำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออก
ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ในระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบ IT ต่อไป 

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 2. กรณีเป็นก ำลังพลสังกัด ทบ. (ยกเว้น ก ำลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ.) ให้
หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ (ที่เสนอ)  
ไปยังหน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.ทบ. ของก ำลังพลดังกล่ำวโดยตรง และเม่ือ
หน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลกลับ
มำแล้ว ให้หน่วยจัดท ำหนังสือเสนอขออนุมติัและออกค ำสัง่ให้ก ำลังพลปฏิบัติ
หน้ำท่ี พร้อมแนบบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ีใหม่ ส ำเนำหนังสือให้ควำม
เห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทบ. ของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) และ
เอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• หน่วยเสนอเร่ืองให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรขออนุมัติตัวบุคคลไปยัง 
ทบ. และด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
โดยหน่วยต้องระบุให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่
แบบเปิดห้วงหรือแบบปิดห้วง และหน่วยจะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูล    
ก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง 
Line ที่ก ำหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ใน
ระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบ IT ต่อไป 

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 3. กรณีเป็นก ำลังพลสังกัด สง.ปรมน.ทบ. ให้แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 3 
กรณี ดังนี้

• 3.1 กรณีเป็นก ำลังพลสังกัดหน่วย นขต.สง.ปรมน.ทบ. ที่เดียวกับ นขต.
กอ.รมน. ไม่ต้องมีหนังสือความเห็นชอบจาก นขต.สง.ปรมน.ทบ. โดยให้
หน่วยจัดท ำหนังสือเสนอขออนุมัติและออกค ำสั่งให้  ก ำลังพลปฏิบัติ
หน้ำที่ พร้อมแนบบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ และเอกสำร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรขออนุมัติควำมเห็นชอบตัวบุคคล
ไปยัง ทบ. และขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ โดยหน่วย
ต้องระบุว่ำ ให้ออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงหรือแบบ
ปิดห้วง  รวมทั้งส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม 
Excel 37 ช่อง ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง Line ที่ก ำหนด เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลกำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 3.2 กรณีเป็นก ำลังพลสังกัด นขต.สง.ปรมน.ทบ. ต่ำงหน่วย (ต่ำง นขต.
สง.ปรมน.ทบ.) ให้หน่วยจัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ

• (ที่เสนอ) ไปยังหน่วยต้นสังกัด ระดับ นขต.สง.ปรมน.ทบ. ของก ำลังพลดังกล่ำว
โดยตรง และเมื่อหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.สง.ปรมน.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบ
ตัวบุคคลกลับมำแล้ว ให้หน่วยจัดท ำหนังสือเสนอขออนุมตัิและออกค ำสัง่ให้ก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำท่ี พร้อมแนบบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ีใหม่ ส ำเนำหนังสือควำม
เห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.สง.ปรมน.ทบ. ของปีงบประมำณ (ที่เสนอ)
และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรขออนุมัติควำมเห็นชอบตัวบุคคลไปยัง 
ทบ. และด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
โดยหน่วยต้องระบุให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ สบค.กอ.รมน. เสนอขออนุมัติ
ออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงหรือแบบปิดห้วง  และหน่วย
จะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง 
ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง Line ที่ก ำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออก
ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ในระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบ IT ต่อไป

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 3.3 กรณีเป็นก ำลังพล ต ำแหน่ง ประจ ำ สง.ปรมน.ทบ. ให้หน่วยจัดท ำ
หนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) ไปยัง 
สบค.ปรมน.ทบ. เพื่อพิจำรณำในฐำนะหน่วยกลั่นกรองกำรบรรจุก ำลังพล
ของ สง.ปรมน.ทบ. และเมื่อ สบค.ปรมน.ทบ. ส่งหนังสือให้ควำมเห็นชอบ
ตัวบุคคลกลับมำแล้ว ให้หน่วยจัดท ำหนังสือเสนอขออนุมัติและออกค ำสั่งให้
ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ พร้อมแนบบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ 
ส ำเนำหนังสือให้ควำมเห็นชอบตัวบุคคลของ สบค.ปรมน.ทบ. ของ
ปีงบประมำณ (ที่เสนอ) และเอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรขออนุมัติควำมเห็นชอบตัวบุคคลไปยัง 
ทบ. และด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปใน
ครำวเดียวกัน โดยหน่วยต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ สบค.กอ.รมน.
เสนอขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงหรือแบบปิด
ห้วง  และหน่วยจะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม 
Excel 37 ช่อง ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง Line ที่ก ำหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ในระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบ IT 
ต่อไป 

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• 4. กรณีเป็นก ำลังพลสังกัด สป., บก.ทท., ทร., ทอ. และ ตร. ให้หน่วย
จัดท ำหนังสือขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) เสนอเรื่อง
ไปยัง สบค.กอ.รมน. เพ่ือเป็นผู้ด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบตัวบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่ต่อเป็นส่วนรวม เม่ือ สป., บก.ทท., ทร., ทอ. และ ตร. อนุมัติตัว
บุคคลเรียบร้อย และ สบค.กอ.รมน. แจ้งให้หน่วยทรำบแล้ว ให้หน่วยจัดท ำ
หนังสือเสนอขออนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ พร้อมแนบบัญชี
รำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ส ำเนำหนังสือให้ควำมเห็นชอบของหน่วย   
ต้นสังกัดของปีงบประมำณ (ที่เสนอ) และเอกสำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



• ส่งให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไป โดยหน่วยต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำต้องกำรให้ สบค.กอ.รมน. เสนอ
ขออนุมัติออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่แบบเปิดห้วงหรือแบบปิดห้วง  และ
หน่วยจะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม Excel 37 
ช่อง ให้ สบค.กอ.รมน. ทำง Line ที่ก ำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรออก
ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ในระบบกำรออกค ำสั่งด้วยระบบ IT ต่อไป

กรณีทีห่น่วยต้องการให้ก าลังพลรายใหม่มาปฏิบัติหน้าที่



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

• ถาม : ให้ใส่หมำยเลขประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำร10หลัก บริเวณใด 

• ตอบ : กำรด ำเนินกำรใส่หมำยเลขประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำรดังกล่ำว 
แบ่งเป็นกำรด ำเนินกำรได้ 2 แบบ ดังนี้

• 1. กรณีที่หน่วยจัดท ำบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ที่เสนอ ไปยัง 
สบค.ฯ โดยกำรจัดท ำขึ้นมำเองโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจำก ไฟล์ตำรำงข้อมูล
ก ำลังพลดังกล่ำวตำมโปรแกรม Excel 37 ช่อง ขอให้ใส่หมำยเลข
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำรในช่องใต้ชื่อก ำลังพลรำยนั้น ๆ 



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

• 2. กรณีที่หน่วยจัดท ำบัญชีรำยชื่อก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ที่เสนอไปยัง 
สบค.ฯ โดยใช้ข้อมูลจำกไฟล์ตำรำงข้อมูลก ำลังพลดังกล่ำว ตาม
โปรแกรม Excel 37 ช่อง จาก sheet แบบตรวจสอบ ขอให้ใส่หมำยเลข
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำรในช่อง “ต ำแหน่งหรือสังกัดปกต”ิ โดยใส่
วงเล็บต่อท้ำยต ำแหน่งของก ำลังพลรำยนั้น ๆ 

• ทั้งน้ี หมำยเลขประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำรดงักล่ำว ไม่ได้เป็นข้อมูลที่จะต้องน ำเข้ำระบบออก
ค ำสั่งด้วยระบบ IT ไม่ต้องน ำข้อมูลหมำยเลขประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำร มำใส่โปรแกรม Excel 
37 ช่อง ที่ส่งมำเพื่อเป็นข้อมูลน ำเข้ำระบบออกค ำสั่งด้วยระบบ IT ขอให้ลบวงเล็บหมำยเลข
ประจ ำตัวข้ำรำชกำรทหำรในช่อง “ต ำแหน่งหรือสังกัดปกติ” ก่อนส่ง



ข้อเสนอแนะ

• 1. หน่วยต้องตรวจสอบท ำเนียบก ำลังพลของหน่วยตำม อฉก.
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ต ำแหน่งว่ำง  อัตรำถูกต้อง 
สำมำรถบรรจุได้ ก่อนเสนอ สบค.กอ.รมน. ทั้งนี้กรณีช่วย
รำชกำรใหม่ที่เป็นกำรขอเปลี่ยนหน่วยช่วยรำชกำรแต่ขออนุมัติ 
ทบ. ไว้ที่หน่วยเดิมของ กอ.รมน. แล้ว สำมำรถด ำเนินกำรออก
ค ำสั่งได้ทันที เมื่อหน่วยเดิมขอจบภำรกิจและออกค ำสั่งพ้น
หน้ำที่แล้ว



ข้อเสนอแนะ

• 2. ส ำหรับ กรณี ทท. และ สป. หน่วยต้องระบุว่ำเป็นกำรช่วย
รำชกำรต่อหรือช่วยรำชกำรใหม่ กำรออกค ำสั่งท ำได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติ หำกเป็นกำรช่วยรำชกำรต่อไม่ต้องออกค ำสั่ง
ปฏิบัติหน้ำที่แต่ต้องขออนุมัติต้นสังกัดก่อนตำมวงรอบกำรขอ
อนุมัติที่ก ำหนด เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำหน่วยต้นสังกัดไม่ขัดข้อง
ในกำรขอช่วยรำชกำรต่อ



ข้อเสนอแนะ

• 3. ส ำหรับ กรณีช่วยรำชกำรใหม่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน หน่วย
ที่ขอตัวช่วยรำชกำรจะเป็นผู้ขอต้นสังกัด เมื่อต้นสังกัดอนุมัติ
แล้วต้องแนบเอกสำรประกอบกำรออกค ำสั่งด้วย กำรออกค ำสั่ง
ท ำได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ หำกเป็นกำรช่วยรำชกำรต่อไม่ต้อง
ออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่แต่ต้องขออนุมัติต้นสังกัดก่อนตำม
วงรอบกำรขออนุมัติที่ก ำหนด เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำหน่วยต้น
สังกัดไม่ขัดข้องในกำรขอช่วยรำชกำรต่อ



ข้อเสนอแนะ

• 4. กรณีเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ต้องออกค ำสั่งให้พ้นหน้ำที่ในต ำแหน่งเดิมก่อนไปปฏิบัติหน้ำที่
ต ำแหน่งใหม่ ส ำหรับกำรเปลี่ยนหน่วยช่วยรำชกำรต้องออก
ค ำสั่งพ้นหน้ำที่ในหน่วยเดิมก่อน กำรด ำเนินกำรออกค ำสั่งช่วย
รำชกำรในต ำแหน่งใหม่หรือหน่วยใหม่ต่อไป



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

จบกำรน ำเสนอ


