
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล 
จดัท ำโดย พ.อ. ชมุพล  ทองพวง

น.อ. นิคม  เต็มแกว้

จ.ส.อ. วริยุทธ  โพธิเ์รอืงรอง

ส.ต. วรีะวร แสนเสรจ็

สงักดั  สก.สบค.กอ.รมน.

กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเป็นบ ำเหน็จประจ ำปี
แก่ข้ำรำชกำรผู้มำปฏิบัติงำนใน กอ.รมน.



หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๑. ค ำส ัง่ กอ.รมน. ๕๗๔/๒๕๖๒ ลง ๒๖ ม.ิย. ๖๒ เร ือ่ง แนว

ทำงกำรพจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ กอ.รมน.

๒. ค ำส ัง่ กอ.รมน. ๙๗๒/๒๕๖๒ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๒ เร ือ่ง แกไ้ข

ค ำส ัง่แนวทำงกำรพจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ กอ.รมน.



หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หลกัเกณฑต์ำมขอ้ ๑ 

ใหพ้จิำรณำเลือ่นเงินเดอืนเป็นบ ำเหน็จประจ ำปีใหแ้กข่ำ้รำชกำรผูป้ฏบิตังิำนใน 

กอ.รมน.

ปีละ ๒ คร ัง้ ดงันี้

คร ัง้ที ่๑ ครึง่ปีแรก ต ัง้แต่ ๑ ต.ค. ถงึ ๓๑ ม.ีค. ของปี เลือ่นวนัที ่๑ เม.ย. 

คร ัง้ที ่๒ ครึง่ปีหลงั ต ัง้แต่ ๑ เม.ย. ถงึ ๓๐ ก.ย. ของปี เลือ่นวนัที ่๑ ต.ค. 

แบ่งก ำลงัพลออกเป็น ๕ กลุ่ม ไดแ้ก ่

กลุ่มที ่๑ ขำ้รำชกำรทหำรและต ำรวจสญัญำบตัร ช ัน้ยศนำยพล

กลุ่มที ่๒ ขำ้รำชกำรทหำรและต ำรวจสญัญำบตัร ช ัน้ยศ พ.อ.-

พ.อ.(พเิศษ)

กลุ่มที ่๓ ขำ้รำชกำรทหำรและต ำรวจสญัญำบตัร ช ัน้ยศ พ.ต. – พ.ท.

กลุ่มที ่๔ ขำ้รำชกำรทหำรและต ำรวจสญัญำบตัร ช ัน้ยศ ร.ต. – ร.อ.

กลุ่มที ่๕ ขำ้รำชกำรทหำรและต ำรวจช ัน้ประทวน ช ัน้ยศ ส.ต. –

จ.ส.อ.



หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ขำ้รำชกำรผูป้ฏบิตัริำชกำรโดยต ำแหน่งและผูม้ำช่วยรำชกำรใน กอ.รมน. แบ่ง

ออกเป็น ๒ ประเภท ตำมลกัษณะกำรมำปฏบิตังิำน ดงันี้

ประเภทที ่๑ ผูป้ฏบิตังิำนใหก้บั กอ.รมน. เป็นประจ ำและเต็มเวลำ (นบั

เวลำชว่ยรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ ๔ เดอืน) โดยไม่ปฏบิตังิำนใหห้น่วยตน้สงักดั 

ขำ้รำชกำรประเภทนีห้น่วยตน้สงักดัจะตอ้งตดัยอดจ ำนวนคนและอตัรำ

เงินเดอืนไปรบักำรพจิำรณำบ ำเหน็จทำง กอ.รมน.

ประเภทที ่๒ ผูป้ฏบิตังิำนใหก้บั กอ.รมน. และขณะเดยีวกนักป็ฏบิตังิำน

ใหห้น่วย

ตน้สงักดัดว้ย ขำ้รำชกำรประเภทนีใ้หห้น่วยตน้สงักดัเป็นผูพ้จิำรณำบ ำเหน็จ 

โดยน ำผลกำรประเมนิ

กำรปฏบิตังิำนของหน่วยรบัตวัไวช้ว่ยรำชกำรประกอบกำรพจิำรณำ



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

ด ำเนินกำรปีละ 2 รอบ คอื หว้งครึง่ปีแรก /หรอืครึง่ปีหลงั ดงันี้

หว้ง ๑ – ๓๐ พ.ย.สบค.กอ.รมน. ท ำวทิยุรำชกำรแจง้ให ้นขต.กอ.

รมน. ด ำเนินกำรขอตดัยอด หรอื ๑ – ๓๑ พ.ค. ก ำลงัพลและอตัรำเงินเดอืนจำก

หน่วยตน้สงักดัของก ำลงัพลทีม่คี ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่น กอ.รมน. 

หว้ง ๑ – ๓๐ ธ.ค. นขต.กอ.รมน. ท ำหนงัสอืขอตดัยอดและอตัรำ

เงินเดอืนของก ำลงัพลทีช่ว่ย หรอื ๑ – ๓๐ ม.ิย. รำชกำร กอ.รมน. ไปทีต่น้

สงักดัเพือ่ขอตดัยอดมำพจิำรณำบ ำเหน็จทีห่น่วยรบัตวัชว่ยรำชกำร กอ.รมน. 

เพือ่น ำมำพจิำรณำบ ำเหน็จทีห่น่วยรบัตวัชว่ยรำชกำร กอ.รมน.



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

หว้ง ๑ – ๓๑ ม.ค เมือ่ นขต.กอ.รมน. ไดร้บัหนงัสอืตดั

ยอดและอตัรำเงินเดอืนของก ำลงัพลหรอื ๑ – ๓๑ ก.ค. ทีช่ว่ย

รำชกำร กอ.รมน. แลว้ ใหร้วบรวมน ำเรยีนผูบ้งัคบัหน่วยเพือ่

พจิำรณำ บ ำเหน็จประจ ำปีใหก้บัก ำลงัพลดงักล่ำว (หลกัเกณฑ ์

ตำมขอ้ ๑) 

ในครึง่ปีแรก อยู่ในวงรอบ ๑ ต.ค. ถงึ ๓๑ ม.ีค. ของปีถดัไป เลือ่น

เงินเดอืน ณ วนัที ่๑ เม.ย. กำรพจิำรณำบ ำเหน็จสำมำรถ

พจิำรณำได ้๔ ลกัษณะ คอื งดเลือ่นช ัน้เงินเดอืน, ไม่เลือ่นช ัน้

เงินเดอืน(๐ ข ัน้), เลือ่นช ัน้เงินเดอืน ๐.๕ ข ัน้, และเลือ่นช ัน้

เงินเดอืน ๑ ข ัน้ จ ำนวนผูท้ีไ่ด ้๑ ข ัน้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ ๓๐ของ

ยอดก ำลงัพลในแตล่ะกลุ่ม



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

ในครึง่ปีหลงั อยู่ในวงรอบ ๑ เม.ย. ถงึ ๓๐ ก.ย. 

เลือ่นเงินเดอืน ณ วนัที ่๑ ต.ค. กำรพจิำรณำบ ำเหน็จสำมำรถ

พจิำรณำได ้๕ ลกัษณะ คอื งดเลือ่นช ัน้เงินเดอืน,ไมเ่ลือ่นช ัน้

เงินเดอืน(๐ ข ัน้), เลือ่นช ัน้เงินเดอืน ๐.๕ ข ัน้, เลือ่นช ัน้เงินเดอืน 

๑ ข ัน้,เลือ่นช ัน้เงินเดอืน ๑.๕ ข ัน้ จ ำนวนผูไ้ด ้๒ ข ัน้ (ทัง้ปี) 

จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ ๓๐ของยอดก ำลงัพลในแตล่ะกลุ่ม ณ วนัที ่๑ 

ม.ีค. เมือ่ด ำเนินกำรเสรจ็แลว้ ส่งผลกำรพจิำรณำให ้สบค.กอ.

รมน. รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกตอ้ง เพือ่น ำเสนอตอ่

คณะกรรมกำรพจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี ของ กอ.รมน. 



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

หว้ง ๑ – ๑๕ ก.พ. สบค.กอ.รมน. ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

เพือ่สรุปและขออนุมตัหิรอื ๑ – ๑๕ ส.ค. จดัประชมุ พจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี

ของ กอ.รมน. เป็นส่วนรวม 

หว้ง ๑ – ๑๕ ม.ีค. เมือ่คณะกรรมกำรพจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ 

กอ.รมน. พจิำรณำเสรจ็ หรอื ๑ – ๑๕ ก.ย. เรยีบรอ้ยแลว้ สบค.กอ.รมน. จะ

ด ำเนินกำรขออนุมตัผิลกำรพจิำรณำบ ำเหน็จ ต่อ เลขำธกิำร กอ.รมน. และ

ส่งผลกำรประชมุพจิำรณำบ ำเหน็จประจ ำปีของ กอ.รมน. พรอ้มบญัชขีอ

บ ำเหน็จท ัว่ไป ของก ำลงัพลทีช่ว่ยรำชกำรกอ.รมน. ใหห้น่วยทีเ่กีย่วขอ้ง

ด ำเนินกำรออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนใหห้น่วยเกีย่วขอ้งส่งส ำเนำค ำส ัง่เลือ่น

ชัน้เงินเดอืนให ้สบค.กอ.รมน. ทรำบดว้ย เพือ่เป็นขอ้มูลต่อไป



เกร็ดควำมรู้

1. เศษที่เหลือจำกโควตำเด็ดขำดของขำ้รำชกำร

ทหำรช ัน้สญัญำบตัร กลุ่มที่ 2-4 ถำ้รวมกนัแลว้

เกนิกว่ำหน่ึง ใหข้อบ ำเหน็จ 1 ขัน้ ไดต้ำมจ ำนวน

เตม็ ส ำหรบัจ ำนวนของเศษทีเ่หลอืใหข้อเป็นอะไหล่

ของหน่วยได้ไม่ เกิน 1 นำย และในส่วนของ

ขำ้รำชกำรทหำรช ัน้ประทวนปฏิบตัิเช่นเดียวกบั

ข้ำรำชกำรทหำรช ั้นส ัญญำบัตร กลุ่มที่ 2-4

(หลกัเกณฑต์ำมขอ้ ๑ (ขอ้ 11.5.6))



เกร็ดควำมรู้

๒. บ ำเหน็จ ๑ ข ัน้ ทีไ่ดจ้ำกกำรรวมเศษที่เหลือจำก

โควตำเด็ดขำดของขำ้รำชกำรทหำรช ัน้สญัญำ

บตัร กลุ่มที ่2-4 ตำมขอ้ ๑ สำมำรถน ำมำพจิำรณำ

ใหก้บัขำ้รำชกำรทหำรช ัน้สญัญำบตัร กลุ่มที่ 2-4 

กลุ่มใดก็ได ้(เน่ืองจำกเป็นกำรน ำเศษของทัง้สำม

กลุ่มมำรวมกนัเพือ่พจิำรณำบ ำเหน็จ 1 ขัน้) เศษที่

เหลอืจำกกำรรวมเศษของหน่วย ไม่สำมำรถปัดขึน้

ได้



เกร็ดควำมรู้

๓. กำรขอบ ำเหน็จส่วนกลำง จะขอใหก้บัขำ้รำชกำร

ทหำรสงักดั ทบ. กลุ่มที ่2-5 ทีห่น่วยเสนอขอเป็น

อะไหล่ แลว้ไม่ไดร้บักำรพิจำรณำบ ำเหน็จ 1 ขัน้ 

โควตำรวมเศษจำกทีป่ระชุมฯ จะน ำรำยชือ่น ำเรยีน 

เลขำธกิำร กอ.รมน. เพือ่ขอบ ำเหน็จโควตำ ทบ. 

สว่นกลำง เป็นภำพรวมของ กอ.รมน. ตอ่ไป



หน่วยที่เกี่ยวข้อง

1. สบ.ทบ. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำรช ัน้สญัญำบตัร สงักดั 

ทบ.)

2. นขต.ทบ. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำรช ัน้ประทวน สงักดั 

ทบ.) 

3. กพ.ทบ. (ส่งรำยชือ่ขำ้รำชกำรทหำรสงักดั ทบ. ขอบ ำเหน็จโควตำ ทบ. 

ส่วนกลำง)

๔. สม. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำร สงักดั สป.)

๕. กพ.ทหำร (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำร สงักดั บก.ทท.)

๖. กพ.ทร. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำร สงักดั ทร.)

๗. กพ.ทอ. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรทหำร สงักดั ทอ.)

๘. บก.สกพ. (ออกค ำส ัง่เลือ่นช ัน้เงินเดอืนขำ้รำชกำรต ำรวจ)



ข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ

ขอ้ขดัขอ้ง

กำรพจิำรณำบ ำเหน็จเหลอืเศษแตล่ะปีจะไม่

เหมอืนกนั

ขอ้เสนอแนะ

เลขำกำรประชมุตอ้งบนัทกึกำรประชมุใหล้ะเอยีด

กรณีมกีำรส ัง่กำรของประธำน



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

จบกำรน ำเสนอ


