
ส ำหรับก ำลังพลปฏิบัติงำน กอ.รมน.
จัดท ำโดย น.อ. สมศักดิ์ พลับทอง ร.น.
ต ำแหน่ง รอง ผอ.จก.สบค.กอ.รมน. สังกัด จก.สบค.กอ.รมน.

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

จัดท ำเมื่อ 7 ก.ค. 64



ขอบเขตเนื้อหำ

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

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

๓. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
๔. ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

• กำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่   
และพ้นหน้ำที่ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทร. จัดท ำขึ้นเพื่อให้
ก ำลังพลที่มำปฏิบัติงำนใน กอ.รมน. ได้รับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่ ใน กอ .รมน . 
(ส่วนกลำง)  ของก ำลั งพลสังกัด ทร .  ตั้ งแต่ขั้นตอนกำรเสนอ         
ควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทร. ของหน่วยใน กอ.รมน. จนถึงขั้นตอน
กำรส่งตัวก ำลังพลกลับหน่วยต้นสังกัด รวมถึงปัญหำอุปสรรค
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำที่  

ของ กอ.รมน. (ส่วนกลำง) สังกัด ทร.

1. สบค.กอ.รมน. ท ำหนังสือถึง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ให้ส่งบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทร.    
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 ทร. โดยควรเร่ิมด ำเนินกำรต้ังแต่ประมำณเดือน ก.ค. 
และให้หน่วยส่งข้อมูลให้ สบค.กอ.รมน. ประมำณกลำงเดือน ส.ค.



ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทร. 



ตัวอย่ำงหนังสือขอให้ นขต.กอ.รมน. แจ้งควำมต้องกำรก ำลังพลสังกัด ทร. 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
2. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) เสนอบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทร. ที่ต้องกำรขอจบภำรกิจ, 
ก ำลังพลที่หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อ และบัญชีควำมต้องกำรก ำลังพล สังกัด ทร . 
ปฏิบัติหน้ำที่ใหม่ของ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ ตำมรูปแบบ  
และระยะเวลำตำมที่ สบค.กอ.รมน. ก ำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลส ำคัญที่ต้องแจ้งให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ 
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย ยศ ชื่อ ชื่อสกุล หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งปกติ 
ต ำแหน่งที่ต้องกำรให้บรรจุ และคุณสมบัติหรือลักษณะงำนประจ ำต ำแหน่ง เป็นต้น
ส่วนก ำลังพลที่ขอจบภำรกิจหน่วยต้องส่งไฟล์ตำรำงข้อมูลตำมรูปแบบของโปรแกรม Excel 
ทำงระบบ Line หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบด้วย



กรณีจบภำรกิจ

สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรออกค ำสั่งพ้นหน้ำที่ ให้กับก ำลังพล สังกัด ทร. ที่ขอจบภำรกิจ            
ในภำพรวม ตำมขั้นตอนกำรออกค ำสั่งพ้นหน้ำที่ โดยควรด ำเนินกำรขออนุมัติออกค ำสั่ง    
พ้นหน้ำท่ีล่วงหน้ำ เพ่ือให้ นขต.กอ.รมน. มีเวลำในกำรด ำเนินกำรเสนอขอรับหนังสือรับรอง
กำรได้นับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณให้กับก ำลังพลที่จบภำรกิจได้ก่อนที่ก ำลังพลดังกล่ำว          
จบภำรกิจ เพ่ือลดภำระกำรด ำเนินกำรทำงธุรกำรภำยหลังจำกท่ีก ำลังพลจบภำรกิจไปแล้ว

เมื่อ กอ.รมน. อนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพล สังกัด ทร. ที่ขอจบภำรกิจเรียบร้อยแล้ว 
สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือ เรียน ผบ .ทร. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรเรือ)        
ตำมรูปแบบหนังสือภำยนอกให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) 
ลงนำมในหนังสือ เพ่ือส่งตัวก ำลังพล สังกัด ทร. ที่ขอจบภำรกิจกลับหน่วยต้นสังกัดต่อไป



ตัวอย่ำงหนังสือ เรียน ผบ.ทร. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรเรือ) กรณีส่งตัวกลับต้นสังกัด



กรณีปฏิบัติหน้ำที่ต่อหรือปฏิบัติหน้ำที่ใหม่

สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรรวบรวมรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทร . ที่ นขต.กอ.รมน . 
(ส่วนกลำง) ต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำท่ีต่อ และควำมต้องกำรก ำลังพลที่หน่วยต้องกำรให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ใหม่ (ก ำหนดเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะงำน หรือระบุตัวบุคคลก็ได้) แล้วด ำเนินกำร
จัดท ำเป็นหนังสือ เรียน ผบ.ทร. (ผ่ำน กรมก ำลังพลทหำรเรือ) ตำมรูปแบบหนังสือภำยนอก  
ให้ ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติรำชกำรแทนฯ) ลงนำมในหนังสือดังกล่ำว  
เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล สังกัด ทร. ในภำพรวมจำก ทร. ต่อไป โดยควรด ำเนินกำร
ให้เสร็จสิ้นประมำณปลำยเดือน ส.ค. หรือต้นเดือน ก.ย.

(* กรมก ำลังพลทหำรเรือ หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2475 8410)



ตัวอย่ำงหนังสือขอรับกำรสนับสนุนก ำลงัพลจำก ทร.



ตัวอย่ำงบัญชีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพลปฏบิติหน้ำท่ีต่อจำกหนว่ย สง.ปรมน.ทร.



ตัวอย่ำงบัญชีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพลปฏบิัติหน้ำท่ีต่อจำกหนว่ย นขต.ทร.



ตัวอย่ำงบัญชีขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพลปฏบิัติหน้ำท่ีใหม่



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3. เมื่อ ผบ.ทร. อนุมัติให้ก ำลังพล สังกัด ทร. ช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. แล้ว กพ.ทร.
จะส่งส ำเนำหนังสือให้ สบค.กอ.รมน. ทรำบ   (* หน่วยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 
กพ.ทร. สง.ปรมน.ทร. และหน่วยต้นสังกัดของก ำลังพล)

เมื่อ สบค.กอ.รมน. ได้รับส ำเนำหนังสือจำก กพ.ทร. แล้ว (โดยปกติ สบค.กอ.รมน. 
จะได้รับประมำณเดือน พ.ย. หรือ เดือน ธ .ค.) จะจัดท ำเป็นหนังสือประทับตรำ แจ้งให้ 
นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง)  ที่เกี่ยวข้องทรำบ และขอให้หน่วยด ำเนินเสนอบรรจุก ำลังพล 
สังกัด ทร. ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งอัตรำของหน่วยโดยเร็วต่อไป



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



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



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

5. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบว่ำเป็นกำรเสนอบรรจุในต ำแหน่งว่ำง อัตรำถูกต้อง หรือไม่         
และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูลเบื้องต้น แล้วเสนอยกร่ำงค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ให้กับ
ก ำลังพล สังกัด ทร. ในภำพรวม ตำมขั้นตอนกำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

6. เมื่อ กอ.รมน. อนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพล สังกัด ทร.ปฏิบัติหน้ำที่เรียบร้อยแล้ว  
สบค.กอ.รมน. ส ำเนำค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ีให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ทรำบ พร้อมประสำน
ให้ก ำลังพล สังกัด ทร. ดังกล่ำวไปรำยงำนตัวที่ กอ.รมน. และเร่ิมปฏิบัติหน้ำที่ตำมต ำแหน่ง 
ทีไ่ด้รับอนุมัติต่อไป



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

1. นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) เสนอบัญชีรำยชื่อก ำลังพล สังกัด ทร. ที่หน่วย
ต้องกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อ และบัญชีควำมต้องกำรก ำลังพล สังกัด ทร .     
ปฏิบัติหน้ำที่ใหม่  ให้ สบค .กอ.รมน. ล่ำช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถเสนอขอรับกำร
สนับสนุนก ำลังพล สังกัด ทร. ในภำพรวมจำก ทร. ในครำวเดียวได้



ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

2. กำรอนุมัติให้ก ำลังพล สังกัด ทร. ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. ล่ำช้ำ 
เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรภำยใน ทร . (โดยปกติ สบค.กอ.รมน. 
จะได้รับส ำเนำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลประมำณเดือน พ.ย. หรือ เดือน ธ .ค . 
ของทุกปี) ท ำให้กำรออกค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ใน กอ.รมน. ล่ำช้ำ  ซึ่งอำจส่งผลให้
ก ำลังพลเสียสิทธิก ำลังพลบำงอย่ำงได้



ข้อเสนอแนะ

1. หำก นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) เสนอควำมต้องกำรก ำลังพล สังกัด ทร . 
ล่ำช้ำกว่ำที่ สบค.กอ.รมน. ก ำหนด สบค.กอ.รมน. จะต้องประสำนกับหน่วย  
เพื่อเร่งรัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกรอบเวลำ



ข้อเสนอแนะ

2. เมื่อ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือขอรับกำรสนับสนุนก ำลังพล สังกัด ทร. แล้ว จะต้อง
ประสำนงำนกับ กพ.ทร. และ สง.ปรมน.ทร. อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือช่วยเร่งรัดกำรด ำเนินกำร 
รวมทั้งประสำน นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) แจ้งให้ก ำลังพล สังกัด ทร. ที่หน่วยขอรับ        
กำรสนับสนุน ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสนับสนุนก ำลังพลไปช่วยปฏิบัติรำชกำรที่ กอ.รมน. 
ตำมที่ กพ.ทร. ก ำหนด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และช่วยติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินกำร        
ของหน่วยต้นสังกัด รวมทั้งกำรด ำเนินกำรของ กพ.ทร. อีกทำงหนึ่งด้วย

* กพ.ทร. หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2475 8410
* สง.ปรมน.ทร. หมำยเลขโทรศัพท์ 0 2475 4139



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

จบกำรน ำเสนอ


