
จัดท ำโดย พ.ต.อ.หญิง ภัทรวลัย  แสงสุริยฤทธิ์
ต ำแหน่ง   นักทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยอัตรำก ำลังแทน 

จก.สบค.กอ.รมน.
จัดท ำเมื่อ 7 กรกฎำคม 2564

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



ขอบเขตเนื้อหำ

• กล่ำวน ำ / ค ำอธิบำย
• ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

- กำรออกค ำสั่งให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำท่ี
- กำรออกค ำสั่งให้ก ำลังพลพ้นหน้ำท่ี

• ข้อเสนอแนะ



กล่ำวน ำ/ค ำอธิบำย

ปัจจุบัน สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติและออกค ำสั่งให้ก ำลังพล
ปฏิบัติหน้ำที่ และพ้นหน้ำที่ โดยผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรบุคคล กอ.รมน. 
ส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจก็ด ำเนินกำรเช่นเดียวกัน 

กำรน ำเสนอครั้งนี้ได้น ำขั้นตอนกำรขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจ
มำช่วยรำชกำรมำเรียนให้ทรำบ เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำน



ข้ำรำชกำรต ำรวจปฏิบัติหน้ำที่



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1. นขต.กอ.รมน. มีหนังสือขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจมำช่วยรำชกำร
2. สบค.กอ.รมน. มีหนังสือประสำน ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผ่ำน ส ำนักงำนก ำลังพล 

ขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจ (ส ำนักงำนก ำลังพล โทร. 0 2205 1290)





ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

3.    สกพ.ตร. มีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
กรณีอนุมัติ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้ง นขต.กอ.รมน. ยืนยันต ำแหน่งบรรจุ
กรณีไม่อนุมัติ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้ง นขต.กอ.รมน. ทรำบ 



กรณีอนุมัติ กรณีไม่อนุมัติ 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
4. นขต.กอ.รมน. มีหนังสือขออนุมติัออกค ำสัง่บรรจุ (กรณีอนุมัติ)
5. สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบกับฐำนข้อมูลของฝ่ำยท ำเนียบว่ำเป็นต ำแหน่งว่ำง 

อัตรำถูกต้อง ตำม อฉก.
6. สบค.กอ.รมน. จัดท ำร่ำงค ำสั่งผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรบุคคล กอ.รมน. 

แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมติัลงนำม  เมื่อลงนำมแล้วแจกจ่ำยค ำสัง่ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 







ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

สบค.กอ.รมน. แจ้ง นขต.กอ.รมน. ทรำบสบค.กอ.รมน. แจ้ง นขต.กอ.รมน.
ยืนยันต ำแหน่งบรรจุ

นขต.กอ.รมน. มีหนังสือขอตัว

สบค.กอ.รมน. มีหนังสือประสำน ตร. (ผ่ำน สกพ.)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

ตร. แจ้งผลกำรพิจำรณำ



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ (ต่อ)

สบค.กอ.รมน. แจกจ่ำยค ำสั่งให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบกับฐำนข้อมูลของฝ่ำยท ำเนียบ
ว่ำเป็นต ำแหน่งว่ำง อัตรำถูกต้อง ตำม อฉก. 

สบค.กอ.รมน. จัดท ำร่ำงค ำสั่งผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรก ำลังพล กอ.รมน.
แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมติัลงนำม

นขต.กอ.รมน. ยืนยันต ำแหน่งบรรจุ



หลักเกณฑ์กำรขอก ำลังพลต ำรวจ

1.  ข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีช่วยรำชกำรจะต้อง ไม่มีสถำนภำพ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับหัวหน้ำหน่วยงำน
1.2 เป็นก ำลังหลัก (ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน ปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำม

สืบสวน สอบสวน และบริหำรงำนป้องกันปรำบปรำบ)
1.3 เป็นผู้รักษำกำรในต ำแหน่งหรือรักษำรำชกำรแทน ตำมข้อ 1.1 และ 1.2

ท่ีมา  : ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการสัง่ให้ขา้ราชการต ารวจ
ไปช่วยราชการนอกสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545



1.   ข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีไปช่วยรำชกำรจะต้อง ไม่มีสถำนภำพ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
1.4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งคร้ังแรก   

ยังไม่ครบ 2 ปี     
1.5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง

ยังไม่ครบก ำหนดเวลำตำมเงื่อนไขท้ำยค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
หรืออยู่ระหว่ำงกำรบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ

หลักเกณฑ์กำรขอก ำลังพลต ำรวจ

ท่ีมา  : ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการสัง่ให้ขา้ราชการต ารวจ
ไปช่วยราชการนอกสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545



1.   ข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีไปช่วยรำชกำรจะต้อง ไม่มีสถำนภำพ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
1.6 เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งควบปรับระดับเพิ่ม-ลด ได้ในตัวเอง
1.7 เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งในกลุ่มงำนเทคนิค

หลักเกณฑ์กำรขอก ำลังพลต ำรวจ

ท่ีมา  : ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการสัง่ให้ขา้ราชการต ารวจ
ไปช่วยราชการนอกสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545



2. ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ด ำรงต ำแหน่งในอัตรำก ำลังพลพิเศษ 
ของ กอ.รมน. ฝำก ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ช่วยรำชกำร กอ.รมน. ได้
ก ำลังพลพิเศษ ได้แก่ รอง ผบก. (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.

ผกก. (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.
รอง ผกก. (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.
สว. (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.
รอง สว. (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.
ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ.

หลักเกณฑ์กำรขอก ำลังพลต ำรวจ



3. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก ำหนดว่ำ กำรสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ช่วยรำชกำรต้องมีก ำหนดระยะเวลำแน่นอน ไม่เกินครั้งละ 1 ปี 
โดยห้ำมสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจไปช่วยรำชกำรย้อนหลัง    
และห้ำมสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจไปช่วยรำชกำรหรือท ำหน้ำที่
ติดต่อประสำนงำนเป็นครั้งครำว โดยที่ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้นั้น
ยังปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำทำงต ำแหน่งเดิม

หลักเกณฑ์กำรขอก ำลังพลต ำรวจ

ท่ีมา  : ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการสัง่ให้ขา้ราชการต ารวจ
ไปช่วยราชการนอกสงักดัส านกังานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2545



ข้ำรำชกำรต ำรวจพ้นหน้ำที่



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1. นขต.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้ง สบค.กอ.รมน. ทรำบก ำหนดวันที่จะจบภำรกิจ

พร้อมแนบค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ี
2.    สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจดังกล่ำวมีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ี

ถูกต้องตำมต ำแหน่งท่ีปรับพ้น
3.    สบค.กอ.รมน. จัดท ำร่ำงค ำสั่งพ้นหน้ำท่ีผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรบุคคล กอ.รมน.  

แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมติัลงนำม  เมื่อลงนำมแล้วแจกจ่ำยค ำสัง่ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
นขต.กอ.รมน. มีหนังสือแจ้งพ้นหน้ำท่ี

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบว่ำ 
มีค ำสั่งปฏิบัติหน้ำท่ีถูกต้องตำมต ำแหน่งท่ีปรับพ้น

สบค.กอ.รมน. จัดท ำร่ำงค ำสั่งพ้นหน้ำท่ีผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรก ำลังพล กอ.รมน.
แล้วเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมติัลงนำม

สบค.กอ.รมน. แจกจ่ำยค ำสั่งให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง



ข้อเสนอแนะ

กำรขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจมำช่วยรำชกำรมีก ำหนดเวลำ                
ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยขอล่วงหน้ำเพื่อให้มีระยะเวลำเพียงพอ
ส ำหรับกำรประสำนงำน ดังนี้

1. กำรขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจครั้งแรก ควรระบุว่ำปฏิบัติหน้ำที่ 
ตั้งแต่วันที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติอนุมัติ  เว้นแต่ขอล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
2 เดือน ระบุวันเริ่มปฏิบัติหน้ำที่ได้

2. กำรขอตัวข้ำรำชกำรต ำรวจปฏิบัติหน้ำที่ต่อเนื่อง 
ควรขอล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 เดือน โดยระบุวันเริ่มปฏิบัติหน้ำที่ได้



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

จบกำรน ำเสนอ


