
ส ำหรับก ำลังพลปฏิบัติงำน กอ.รมน.
จัดท ำโดย น.อ. ทองอยู่  วงษ์ปำน

ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยท ำเนียบและสำรสนเทศ จก.สบค.กอ.รมน.
จัดท ำเมื่อ 7 ก.ค. 64

กำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทอ.



ขอบเขตเนื้อหำ

๑. กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทอ. 

๒. ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทอ.

๓. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

• กำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่
ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทอ. จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ก ำลังพลที่มำปฏิบัติงำนใน 
กอ.รมน. ได้รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และ
พ้นหน้ำที่ใน กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ของก ำลังพลสังกัด ทอ. ต้ังแต่ขั้นตอนกำร
เสนอควำมต้องกำรก ำลังพล สังกัด ทอ. ของหน่วยใน กอ.รมน. จนถึงขั้นตอนกำร
ส่งตัวก ำลังพลกลับหน่วยต้นสังกัด รวมถึงข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่  

ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทอ.

1. สบค.กอ.รมน. ท ำหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ให้ส่งบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทอ.    
ที่ต้องกำรขอจบภำรกิจ, ก ำลังพลที่หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อ และขอให้ นขต.กอ.รมน.           
(ส่วนกลำง) แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ โดยควรก ำหนดระยะเวลำที่ขอให้ 
นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ส่งเร่ืองถึง สบค.กอ.รมน. ให้ชัดเจน เพ่ือด ำเนินกำรรวบรวม
รำยชื่อในภำพรวมของก ำลังพล สังกัด ทอ. โดยควรเร่ิมด ำเนินกำรต้ังแต่ประมำณเดือน ก.ค. 
และให้หน่วยส่งข้อมูลให้ สบค.กอ.รมน. ประมำณกลำงเดือน ส.ค.



ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทอ. 



ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทอ. 



ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทอ. 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
2. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) เสนอบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทอ. ที่ต้องกำรขอจบภำรกิจ, 
ก ำลังพลที่หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อ และบัญชีควำมต้องกำรก ำลังพล สังกัด ทอ . 
ปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ของ นขต .กอ .รมน .  (ส่วนกลำง )  พร้อมหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องให้ 
สบค.กอ.รมน. ทรำบ ตำมรูปแบบและระยะเวลำตำมที่ สบค .กอ.รมน. ก ำหนด ทั้งนี้ ข้อมูล
ส ำคัญที่ต้องแจ้งให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ จะต้องประกอบไปด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล หมำยเลข
ประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งปกติ ต ำแหน่งที่ต้องกำรให้บรรจุ และคุณสมบัติ หรือลักษณะงำน
ประจ ำต ำแหน่ง เป็นต้น ส่วนก ำลังพลที่ขอจบภำรกิจหน่วยต้องแนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน และส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel ทำงระบบ Line หรือทำง
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ด้วย



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3. สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรออกค ำสั่งพ้นหน้ำที่ ให้กับก ำลังพล สังกัด ทอ. ที่ขอจบภำรกิจ            
ในภำพรวม ตำมขั้นตอนกำรออกค ำสั่งพ้นหน้ำที่ โดยได้ด ำเนินกำรขออนุมัติออกค ำสั่งพ้นหน้ำที่
ล่วงหน้ำ เพ่ือให้ นขต.กอ.รมน. มีเวลำในกำรด ำเนินกำรเสนอขอรับหนังสือรับรองกำรได้นับ
เวลำรำชกำรเป็นทวีคูณให้กับก ำลังพลที่จบภำรกิจได้ ก่อนที่ก ำลังพลดังกล่ำวจบภำรกิจ 
เพ่ือลดภำระกำรด ำเนินกำรทำงธุรกำร ภำยหลังจำกท่ีก ำลังพลจบภำรกิจไปแล้ว 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

4. เมื่อ กอ.รมน. อนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพล สังกัด ทอ. ที่ขอจบภำรกิจเรียบร้อยแล้ว 
สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ เรียน ผบ .ทอ. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ)        
ตำมรูปแบบหนังสือภำยนอกให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำร
แทนฯ) ลงนำมในหนังสือ เพ่ือส่งตัวก ำลังพล สังกัด ทอ. ที่ขอจบภำรกิจกลับหน่วยต้นสังกัด
ต่อไป



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทอ. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) กรณีส่งตัวกลับต้นสังกัด



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

5. สบค.กอ.รมน . ด ำเนินกำรรวบรวมรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทอ . ที่ นขต.กอ.รมน . 
(ส่วนกลำง) ต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อ และควำมต้องกำรก ำลังพลที่หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ใหม่ (ก ำหนดเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะงำน หรือระบุตัวบุคคลก็ได้) แล้วด ำเนินกำร
จัดท ำเป็นหนังสือ เรียน ผบ .ทอ. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) ตำมรูปแบบหนังสือ
ภำยนอก  ให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) ลงนำมในหนังสือ
ดังกล่ำว  เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล สังกัด ทอ. ในภำพรวมจำก ทอ.ต่อไป โดยควร
ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นประมำณปลำยเดือน ส.ค. หรือต้นเดือน ก.ย.

(กพ.ทอ. หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2534 1215)



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทอ.(ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) กรณีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทอ.(ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) กรณีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทอ.(ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) กรณีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทอ.(ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ) กรณีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

6. กพ.ทอ. ด ำเนินกำรพิจำรณำและตรวจสอบรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทอ. ตำมควำมต้องกำร
ของ กอ.รมน. และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสนับสนุนก ำลังพลไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่       
กอ.รมน. ตำมที่ ทอ. ก ำหนด จนถึงกำรน ำเรียน ผบ.ทอ. เพื่ออนุมัติตัวบุคคลให้ก ำลังพล 
สังกัด ทอ. ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. และเมื่อ ผบ.ทอ. อนุมัติตัวบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
กพ.ทอ. จะส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ก ำลังพล สังกัด ทอ.ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. 
ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(* หน่วยท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร ได้แก่ กพ.ทอ., สง.ปรมน.ทอ. และหน่วยต้นสังกัดของ
ก ำลังพล)



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
7. เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ก ำลังพล สังกัด ทอ . ไปช่วยปฏิบัติ
รำชกำรที่ กอ.รมน. จำก กพ.ทอ. แล้ว (โดยปกติ สบค.กอ.รมน. จะได้รับประมำณเดือน พ.ย. 
หรือ เดือน ธ .ค.) สบค .กอ.รมน . จะด ำเนินกำรจัดท ำเป็นหนังสือประทับตรำ โดยมี 
ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. เป็นผู้ลงนำมในหนังสือ เพ่ือแจ้งหนังสืออนุมัติตัวบุคคล สังกัด ทอ. ไปช่วย
ปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. ให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง)  ที่เกี่ยวข้องทรำบ และขอให้หน่วย
ด ำเนินเสนอบรรจุก ำลังพล สังกัด ทอ. ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอัตรำของหน่วยโดยเร็วให้ 
สบค.กอ.รมน.ด ำเนินกำรต่อไป 



ตัวอย่ำงหนังสือประทับตรำ แจ้งผลกำรอนุมัติของ ทอ. ให้ นขต.กอ.รมน. ทรำบ



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
8. นขต.กอ.รมน . (ส่วนกลำง) เสนอบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทอ . ที่ต้องกำรให้
ปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ ตำมรูปแบบที่ก ำหนดพร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ สบค .กอ.รมน. 
ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยจะต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูล
ตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel ทำงระบบ Line หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบด้วย



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

9. เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับหนังสือเสนอขออนุมัติให้บรรจุก ำลังพล สังกัด ทอ. ปฏิบัติหน้ำที่
ในต ำแหน่งอัตรำของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) แล้ว จะด ำเนินกำรส่งให้ ฝ่ำยท ำเนียบ         
จก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบกับฐำนข้อมูลว่ำเป็นกำรเสนอบรรจุในต ำแหน่งว่ำง อัตรำ
ถูกต้องตำม อฉก.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) หรือไม่ และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูล
เบื้องต้น และเมื่อฝ่ำยท ำเนียบ จก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเรียบร้อย จะต้องด ำเนินกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในภำพรวมอีกคร้ัง หำกถูกต้อง ครบถ้วน จะด ำเนินกำร
ออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ให้กับก ำลังพล สังกัด ทอ. ในภำพรวม ตำมขั้นตอนกำรออกค ำสั่งปฏิบัติ
หน้ำท่ีต่อไป



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

10. เมื่อ กอ.รมน. อนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพล สังกัด ทอ.ปฏิบัติหน้ำที่เรียบร้อยแล้ว  
สบค.กอ.รมน. ส ำเนำค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ีให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ทรำบ พร้อมประสำน
ให้ก ำลังพล สังกัด ทอ. ดังกล่ำวไปรำยงำนตัวที่ กอ.รมน. และเร่ิมปฏิบัติหน้ำที่ตำมต ำแหน่งท่ี
ได้รับอนุมัติต่อไป



ข้อเสนอแนะ

เมื่อ กอ.รมน.ด ำเนินกำรออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่เรียบร้อยแล้ว ให้ก ำหนดวันเวลำ
ที่จะให้ก ำลังพล สังกัด ทอ.ดังกล่ำว ไปรำยงำนตัว ที่ กอ.รมน. และเร่ิมปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ต ำแหน่งท่ีได้รับอนุมัติต่อไป 

(กพ.ทอ. หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2534 1217)

(สง.ปรมน.ทอ. หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2534 8950)



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

จบกำรน ำเสนอ


