คู่ มือการปฏิบัติงาน
ส่ วนงานสิ ทธิและสวัสดิการ
สํ านักบริหารงานบุคคล
กองอํานวยการรักษาความมันคง
ภายในราชอาณาจักร
พ.ศ.๒๕๖๑

คํานํา
สว นงานสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก าร สํ านั ก บริ ห ารงานบุค คล กองอํ า นวยการรัก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร มีหนาที่ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรอง
การปฏิบัติราชการ เหรียญตรา บําเหน็จ ความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแก
ผูป ฏิบัติง าน ดําเนินการเกี่ยวกับ งานพัฒนาและรัก ษาขวัญ และงานสวัส ดิก ารของบุคลากรมีผูอํานวยการ
สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจไดรับความรูความเขาใจในบทบาท
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านในทุ ก กระบวนงานของส ว นงานสิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก าร
สํานักบริห ารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของตอไป
...................................
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- วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
- ขอบเขต
- นิยามศัพทเฉพาะ / คําจํากัดความ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- โครงสรางการบริหารจัดการ
- หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่
หลักเกณฑวธิ ีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
- หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
- วิธีการปฏิบัติงาน
- เงื่อนไข / ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
- แนวคิด / งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เทคนิคการปฏิบัติงาน
- แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฝายสวัสดิการ
ฝายทวีคูณ
ฝายบําเหน็จ
ฝายธุรการ
- วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกใขและพัฒนางาน
- แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีปลตอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
- ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ สก.สบค.กอ.รมน.
- ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางาน
บรรณานุกรม
ผนวก แผนปฏิบัติงานประจําป
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บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
เมื่อกลาวถึง กลยุท ธในการพัฒ นาประสิท ธิภาพของการปฏิบัติ ง านผานการพัฒ นาสมรรถนะของ
บุคลากรนั้น “การจัดการความรู” ถือวาเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะการจัดการความรูนั้นเปนกลยุทธ
ที่เนนการพัฒนาความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใตกระบวนการ
การถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรูชัดแจง (Explicit
Knowledge) และความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ป ฏิบัติง านในสายงานนั้นๆ โดยตรงอยางเปนระบบ ซึ่ ง เครื่องมือในการจัดการความรูที่ มี
ประสิทธิภาพเครื่องมือหนึ่งคือ “การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” เพราะองคความรูจากคูมือ
การปฏิบัติงานเปนองคความรูที่ยั่ง ยืนขององคก รที่บุคลากรในแตละสายงานสามารถเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดโดยตรง ซึ่งองคความรูดังกลาวประกอบไปดวยรายละเอียดและ
เทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบรรลุขอกํา หนดที่สําคัญของ
กระบวนการ คูมือการปฏิบัติงานจึงถือเปนหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานให
ผูเ ข ามาปฏิ บัติง านใหม รวมไปถึง ผูต อ งการเรียนรูก ารทํ า งานในกระบวนการ รวมทั้ง ยั ง มี ป ระโยชนต อ
ผูใชบริการในประเด็นการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติง านขององคกร ซึ่งจะนํา ไปสูการสรางความ
พึงพอใจในการเขารับบริการไดดวยเชนกันที่สําคัญอยางยิ่ง ในปจจุบันหนวยงานในระบบราชการไดใช “คูมือ
การปฏิบัติงาน” เปนผลงานชิ้นสําคัญในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัด กพอ. ซึ่งคูมือปฏิบัติงานถูกกําหนด
ใหเปนผลงานรูปแบบหนึ่งในการกําหนดตําแหนงในทุกๆ ระดับ ทั้งตําแหนงชํานาญการ หรือ เชี่ยวชาญ ซึ่ง
เพื่อใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนองคความรูที่ยั่งยืนขององคกรที่บุคลากรในแตละ
สายงานสามารถเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดโดยตรงสวนงานสิทธิและ
สวัสดิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
๒.๑ เพื่อ ใหสวนราชการมีก ารจัดคูมือ การปฏิ บัติง านที่ ชัดเจนอยางเปนลายลัก ษณอั ก ษร ที่ แสดงถึ ง
รายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
๒.๒ เพื่อ เปนหลัก ฐานแสดงวิ ธีก ารทํา งานที่ ส ามารถถ ายทอดให กับ ผู เ ขา มาปฏิ บัติง านใหมพัฒ นาให
การทํางานเปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหส ามารถเขาใจ และใชประโยชนจ ากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอรับ
การบริการที่ตรงกับความตองการ

-๒–
๓. ขอบเขต
๓.๑ Work Flow ของกระบวนการ
๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๓.๒.๑ รายละเอียดวิธีการทํางานของแตละขั้นตอนยอย
๓.๒.๒ เอกสาร/ระเบียบ ที่ใชประกอบการดําเนินการ
๓.๒.๓ แบบฟอรม
๓.๒.๔ ผูรับผิดชอบ
๓.๓ มาตรฐานงาน คือ ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
๓.๓.๑ มาตรฐานระยะเวลา
๓.๓.๒ มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความสมบูร ณของขอมูล ความผิดพลาด ความ
คุมคาของงาน เปนตน
๓.๔ ระบบการติดตามประเมินผล
๓.๔.๑ เพื่อใชติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด
๓.๔.๒ กําหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เชน ทุก ๓ เดือน หรือทุก ๖ เดือน
๔. นิยามศัพทเฉพาะ / คําจํากัดความ
๔.๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. หมายถึง หนวยงานในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่เปนศูนยประสานงานกลาง เพื่อตอตานภัยคุกคามที่มุงทําลายผลประโยชนและ
ความมั่นคงของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) โดย
ตําแหนง
๔.๒ ขาราชการชวยราชการหมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ นอกสังกัด กอ.รมน. ที่ กอ.รมน. มีคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่ใน กอ.รมน.
๔.๓ ขาราชการพลเรือนประจํา.กอ.รมน..หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการบรรจุแตง ตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓,
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง
๔.๔ ลูก จางชั่วคราว หมายถึง ลูก จางรายเดือน รายวั นและรายชั่วโมง ที่จางไวป ฏิบัติงานที่มีลัก ษณะ
ชั่วคราว และมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนื้ระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณ
๔.๕ พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจาก
งบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
๔.๖ กอ.ปค. หมายถึงกองอํานวยการปองกันและปราบปรามคอมมิวนิสต
๔.๗ อผศ. หมายถึง องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๔.๘ สปน. หมายถึง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔.๙ สก.สบค.กอ.รมน. หมายถึง สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.

-๓๔.๑๐ ระเบียบ บ.ท.ช. หมายถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ
การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
๔.๑๑ ก.บ.ท.ช. หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ
๔.๑๒ พ.ส.ร. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ

บทที่ ๒
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
มีหนาที่ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรองการปฏิบัติ
ราชการ เหรียญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร มีผูอํานวยการ สวนงานสิทธิและ
สวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๑.๑ ดานการปฏิบัติการ พิจารณา เสนอนโยบาย งานสวนอํานวยการบริหารงานบุคคลในขอบเขตเกี่ยวกับ
๑.๑.๑ หลักนิยม แนวความคิด การบริหารสิทธิและสวัสดิการบุคลากร
๑.๑.๒ งานสวนสิทธิและสวัสดิการของกําลังพลประจํา และกําลังพลชวยราชการ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑.๑.๓ การแปลงนโยบายระดับสูงสูการปฏิบัติ
๑.๒ ดานการวางแผนวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดาน
๑.๒.๑ การบริการสิท ธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับ รองการปฏิบัติร าชการ
เหรียญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน
๑.๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร
๑.๒.๓ วางแผนหรื อร ว มดํ า เนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน วยงานระดั บ สํา นั ก หรื อกอง
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
๑.๓ ดานการประสานงาน
๑.๓.๑ ประสานสั ม พัน ธภาพกับ สมาชิก ในทีม งานโดยมี บ ทบาทในการชี้แ นะ จูง ใจ ที ม งานหรื อ
หนวยงาน อื่นในระดับกองหรือสํานัก เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๑.๓.๒ ชี้แจง ใหขอ คิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
๑.๓.๓ ประสานงานและดําเนิ นการด านงานสิท ธิแ ละสวั ส ดิก ารรวมกั บ สวนราชการภายในและ
ภายนอก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑.๔ ดานการบริการ
๑.๔.๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานสิทธิและสวัสดิการ ถายทอดความรู
เรื่องงานสิทธิและสวัส ดิก าร ฝกอบรมหรือถ ายทอดความรู แก หน วยงานราชการ เพื่อใหผูที่ ไดรับ สิท ธิและ
สวัสดิการ ไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
๑.๔.๒ กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสิทธิและสวัสดิการ
เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

-๕๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะหนวยฝายอํานวยการ ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบสิทธิบุคลากร และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากรการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน ตองใช
ความรูค วามสามารถประสบการณและความชํานาญในงานสิทธิและสวัสดิการ ตองตรวจสอบระเบียบ คําสั่ง
และอนุมัติหลักการในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและสวัสดิการ ตองตัดสินใจ หรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑ งานประจํา
๒.๑.๑ ฝายสวัสดิการ
๒.๑.๑.๑ การตรวจสอบรายชื่อกําลังพลที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
๒.๑.๑.๒ การขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญ ส.ช.และ ช.ด.
๒.๑.๑.๓ การขอรับสิทธิใหกับกําลังพลของ กอ.รมน. ที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามระเบียบ บ.ท.ช.
๒.๑.๑.๔ อนุมัติหลักการณกําหนดแนวทางการลาและการไปราชการตางประเทศ
๒.๑.๑.๕ การรายงานสถานภาพการเงิน กองทุนสวัสดิการกอ.รมน.
๒.๑.๑.๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป
๒.๑.๑.๗ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรลูกจางชั่วคราว กอ.รมน ประจําป และการประกอบพิธี
เกษียณอายุราชการ
๒.๑.๑.๘ การตรวจสอบเรื่องขอรับบํานาญพิเศษใหกับอดีตราษฎรอาสาสมัครตาง ๆ
๒.๑.๑.๙ การขอรับสิทธิใหกับกําลังพล ของ กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ตามระเบียบ
บ.ท.ช.
๒.๑.๑.๑๐ สวัสดิการเงินกูลูกจางชั่วคราว
๒.๑.๑.๑๑ การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร การลาอุปสมบท การลาไปตางประเทศของ
ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.,การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)ของขาราชการชวย
ราชการ กอ.รมน.
๒.๑.๑.๑๒ ขออนุมัติหลักการมอบของขวัญปใหมใหกับกําลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานใน กอ.
รมน. (สวนกลาง) ประจําทุกป
๒.๑.๑.๑๓ การจัดทําบัตรประจําคัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ
๒.๑.๒ ฝายวันทวีคูณ
๒.๑.๒.๑ รับรองหลักฐานการมีสิทธิไดรับเวลา ทวีคูณ ตามแบบ๕๓๐๔ ก และ๕๓๐๖ สําหรับ
กําลังพล สังกัดกอ.รมน.
๒.๑.๒.๒ การบันทึก จัดเก็บ สืบคน การรับรองเวลารการเปนทวีคูณ
๒.๑.๒.๓ การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึกใหกบั ผูยื่นคํารองขอมีบัตร
ประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
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๒.๑.๒.๔ รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน.ที่เสนอขอรับการชวยเหลือจาก
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ตาม พ.ร.บ. องคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๑.๓ ฝายบําเหน็จ
๒.๑.๓.๑ การพิจารณาบําเหน็จความชอบ ประจําปครึ่ง ปแรก (ต.ค.) ครึ่งปห ลัง (เม.ย.) ใหกับ
ขาราชการที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน., ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน., และลูกจางชั่วคราว
๒.๑.๓.๒ การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปใหกับพนักงานราชการ
๒.๑.๓.๓ ขอเลื่อนชั้นคาจางประจําป ของลูกจางชั่วคราวกอ.รมน.
๒.๑.๓.๔ ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
๒.๑.๓.๕ ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
๒.๑.๓.๖ จายบําเหน็จบํานาญปกติ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)
๒.๑.๓.๗ การขอถือจายบําเหน็จตกทอด
๒.๑.๓.๘ การขอถือจายบําเหน็จดํารงชีพ
๒.๑.๓.๙ กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่เปนสมชิก กบข.
๒.๑.๓.๑๐ เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และชวยราชการ
๒.๑.๔ ฝายธุรการ
๒.๑.๔.๑ การรับ- สง หนังสือราชการ
๒.๑.๔.๒ จัดทําแผนความตองการงบประมาณ และพัสดุ ของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒.๑.๔.๓ การเบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน.
๒.๑.๔.๔ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒.๑.๔.๕ การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒.๒ งานเชิงพัฒนา
๒.๒.๑ การพิจารณาการเพิ่มวงเงินเพื่อใชจายเงินสวัสดิการตามระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.
สวนกลางขอปรับเพิ่มวงเงินสวัสดิการ จากเดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอปเปน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป (หนังสือ สบค.
กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๓๖๕๒ลง ๓ พ.ย. ๖๐)
๒.๒.๒ ขออนุมัติหลักการมอบอํานาจการลงนามในเอกสารการลาสําหรับกําลังพลที่สังกัด สง.ปรมน.ทบ.
(หนังสือ สบค.ปรมน.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๘.๖/๓ลง ๖ พ.ย. ๖๐)
๒.๒.๓ การปรับเพิ่มเงินขวัญถุงใหแกลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.เฉพาะกรณีรับราชการจนถึงอายุครบ ๖๐ ป
บริบูรณจากเดิม คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปน คนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/
๔๔๕๖ ลง ๑๒ ธ.ค. ๖๐)
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๒.๒.๔ ขออนุมัติกําหนดแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ยานอันตราย กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติให
ทบทวนความถูกตองของหวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติใหทบทวนความถูกตองของหวงเวลา
ที่ปฏิบัติห นาที่ และใหผูขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. ลงลายมือชื่อรับรองคุณสมบัติใหเ รียบรอย กอนดําเนินการ
(หนังสือ สบค.กอ.รมน. ดวนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๔๓๖๔ลง ๖ ธ.ค. ๖๐)
๒.๒.๕ ถายทอดความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ รื่องการจัดทํา คูมือการปฏิบัติง าน อนุมัติก รอบและแนวทางปฏิบัติใน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และแผนงานการดําเนินการ(หนังสือ สก.สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑.๔/๒๘
ลง ๕ มี.ค. ๖๑)
๒.๒.๗ ขอเสนอความตองการระบบจัดเก็บฐานขอมูลกําลังพล กอ.รมน. ภาค ๔ สน. พรอมชุดอุปกรณ
(หนังสือ สบค.กอ.รมน. ดวนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๑๐๗๓ ลง ๑๔ มี. ค. ๖๑) จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการดานการรับรองวันทวีคูณ มีระบบการจัดทําหนังสือรับรองการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ระบบการ
จัดเก็บเอกสารหนังสือรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณที่ไดตรวจสอบรับรองไวแลวสแกนเก็บเปนฐานขอมูล และ
มีระบบสืบคนผูที่มีสิทธนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
๓. โครงสรางการบริหารจัดการ
สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แบง
สวนราชการออกเปน
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.
02-2412476 , 83452

พ.อ.ชุมพล ทองพวง
รอง ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.
02-2414074 , 83454

ฝายสวัสดิการ
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
จนท.บริหารงานสวัสดิการ
83454
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
จนท.บริหารงานบริการ
83454
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
นักจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษ
83470
น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.
จนท.ธุรการ
83470
นางสุจิตรา จามาศ
จพ.ธุรการ
ชํานาญการ
83454

ยอดกําลังพล 19 คน
ชรก.
ประจํา
สัญญาบัตร 13 นาย
พลเรือน
ประทวน
2 นาย
ลูก จาง
พนักงาน

ฝายบําเหน็จ

ฝายวันทวีคูณ
พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ
สุขแยมศรี
หน.ฝาย
83462
พ.อ.หญิง ถิรดา ปกธงชัย
จนท.ธุรการ
83462

พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี
จนท.บริหารงานธุรการ
83462
ร.ท.เสริมพร ยิ่งถาวร
จนท.บริหารงานธุรการ
83462

ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช ร.น.
จนท.ธุรการ
83462
จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา
เนียมศิริ
จนท.ธุรการ
83462

ร.ต.จําเริญ ทําโย
จนท.ธุรการ
83462
ส.อ.หญิง กวินทรา
เพชรประดับ
พนักงานราชการ
83462

พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จนท.บริหารงานธุรการ
83466
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน
จนท.บริหารงานธุรการ
83466
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
จนท.ธุรการ
83466

2 คน
1 คน
1 คน

ฝายธุรการ
พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ
จนท.บริหารงานธุรการ
83454
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ
ลูกจางชั่วคราว
83462

-๘–
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน.
ตําแหนงใน กอ.รมน.

ประเภท พลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ

ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ

๑. ผูอํานวยการ

อํานวยการ/-

สูง /พ.อ.(พ)

๒. รองผูอํานวยการ

อํานวยการ/-

ตน/พ.อ.

๓. หัวหนาฝาย

วิชาการ/-

ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ.

๔. เจาหนาที่บริหารงาน วิชาการ/บริการ

ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ.

๕. เจาหนาที่บริหารงาน วิชาการ/สวัสดิการ

ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ.

ยศ – ชื่อ – สกุล
ชวยราชการ
พ.อ.(พ) อาทิตยเทพ เจริญชัย

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑. ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ของสก.สบค.กอ.รมน.
๒.ดําเนินการและกํากับดูแล งานหนาที่รับผิดชอบทั้งปวงของ สก.สบค.
กอ.รมน.
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
พ.อ. ชุมพล ทองพวง
๑.ชวยเหลือผูอํานวยการสวนในการปกครองบังคับบัญชา และบริหารงาน
ตามภารกิจของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานฝายบําเหน็จ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ
๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
สุขแยมศรี การปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
น.อ. ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
๑. ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานฝายอํานวยการ
และงบประมาณของ สก.สบค.กอ.รมน.
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
พ.อ.(พ)หญิง ธราทิพย ศิริรักษ ๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานฝายสวัสดิการ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย

-๙หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน.
ตําแหนงใน กอ.รมน.
๖. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ
๗. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ

ประเภท พลเรือน/ ระดับพลเรือน/
ยศ – ชื่อ – สกุล
ทหาร/ตํารวจ
ทหาร/ตํารวจ
วิชาการ/ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ฝนทอง ทรงสุภาพ
วิชาการ/-

๘. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ

วิชาการ/-

๙. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ

วิชาการ/-

๑๐. เจาหนาที่ธุรการ

วิชาการ

ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี

หนาที่ความรับผิดชอบ
ชวยราชการ สนง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑)

๑. ชวยหัวหนาฝายในการประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ ๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายธุรการ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชํานาญการ/พ.ท. พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน ๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จกําลังพล กลุมที่ ๕ ของ กอ.รมน., ขอเลื่อน
ขั้นคาจางของลูกจางชั่วคราว และการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
และพิธีการที่เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชํานาญการ/พ.ต. น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม
๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จประจําปของ กําลังพล กอ.รมน.
ร.น.
กลุมที่ ๑ – ๔, บําเหน็จโควตาพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ของ
กําลังพล กลุมที่ ๑ – ๔
๒. ตรวจสอบเรื่องขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร., จัดทําเรื่องการขอรับเงิน
คาทดแทน เงินชดเชย เจ็บปวย และตรวจสอบเรื่อง ขอพระราชทาน
เหรียญ สช. และ เหรียญ ชด.
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย

- ๑๐ –
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน.
ตําแหนงใน กอ.รมน.
๑๑. เจาหนาที่ธุรการ

ประเภท พลเรือน/ ระดับพลเรือน/
ยศ – ชื่อ – สกุล
ทหาร/ตํารวจ
ทหาร/ตํารวจ
วิชาการ
ชํานาญการ/พ.ต. ร.อ. ณฐกร ปรีชาญานพานิช
ร.น.

๑๒. เจาหนาที่ธุรการ

วิชาการ

ชํานาญการ/พ.ต. พ.อ.หญิง ถิรดา ปกธงชัย

๑๓. เจาหนาที่ธุรการ
๑๔. เจาหนาที่ธุรการ

ทั่วไป
ทั่วไป

ชํานาญงาน/ร.อ.
ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.

พ.อ. สมจินต อินทรสวา
จ.ส.อ. วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง

๑๕. เจาหนาที่ธุรการ

ทั่วไป

ร.ต. จําเริญ ทําโย

๑๖. เจาหนาที่ธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.
ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.

๑๗. เจาหนาที่ธุรการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.

ร.ต. อนุชา อินเทียน

ร.ท. เสริมพร ยิ่งถาวร

หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. พิมพเอกสารการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตรวจสอบประวัติ
และรับรองแบบสอบประวัติ บ.๕ อผศ.
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
๑. ชวยหัวหนาฝายในการประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชวยราชการ สนง.ผอ.สบค.กอ.รมน.
๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จทั้งปวงกําลังพล กลุมที่ ๕, บําเหน็จโควตายา
เสพติ ด , บํ า เหน็ จ นอกเหนื อ โควตาปกติ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
กําลังพล กลุมที่ ๕
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณและรับ-สงเอกสาร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
๑. จัดเก็บงานรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรม
สืบคนขอมูล
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชวยราชการ ธุรการ สบค.กอ.รมน.

- ๑๑ –
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน.
ตําแหนงใน กอ.รมน.
๑๘. เจาหนาที่ธุรการ
๑๙. เจาหนาที่ธุรการ

ประเภท พลเรือน/ ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ
ทหาร/ตํารวจ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.

จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา
เนียมศิริ

ทั่วไป

จ.ส.ต. นิติกร อึ้งแสงภากรณ

ปฏิบัติงาน/ส.ต.ร.ท.

ยศ – ชื่อ – สกุล

ขาราชการประจําการ
น.ส. ประไพรัตน วจนศิริกุล
๒๐. นักจัดการงานทั่วไป

๒๑. นักจัดการงานทั่วไป
๒๒. นักจัดการงานทั่วไป

วิชาการ

วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการ
พิเศษ/พ.อ.

ชํานาญการ/พ.ท.
ชํานาญการ/พ.ต.

หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณจัดพิมพรายชื่อผูมีสิทธิ์
รับรองราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรมสืบคนขอมูล
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ชวยราชการ ธุรการ สบค.กอ.รมน.
๑. เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และชวย
ราชการ
๒. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพล
เรือน ประจํา กอ.รมน.
๓. จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับ กบข.
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ยังไมไดรับการบรรจุ
ยังไมไดรับการบรรจุ

- ๑๒ หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน.
ตําแหนงใน กอ.รมน.

ประเภท พลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ

ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ

ยศ – ชื่อ – สกุล
นาง สุจิตรา จามาศ

๒๓. เจาพนักงานธุรการ

๒๔. พนักงานพิมพดีดชั้น ๑
๒๕. พนักงานราชการ

ทั่วไป

ชํานาญงาน/ส.ต.ร.ท.

ลูกจาง
น.ส. สุภาวนีย กาฬพันธุ

หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาไปตางประเทศ ของ นขต. กอ.รมน.
(กรณี ลาพักผอนประจําป และลากิจ)
๒. ขอรับเงินสวัสดิการ ของ นขต.กอ.รมน. สวนกลาง
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (การสมัครสมาชิก, การยื่นเรื่องขอกู, เพิ่มทุนเรือน
หุน)
๔. การขอรับและการจายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกันผานระบบบําเหน็จบํานาญ
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
๑. บันทึกทะเบียนการรับ-สง เอกสารและรับ-สง เอกสาร
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานราชการ
ส.อ.หญิง กวินทรา
๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณจัดพิมพรายชื่อผูมีสิทธิ์
เพชรประดับ รับรองราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรมสืบคนขอมูล
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย

บทที่ ๓
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๑. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๑.๑ ฝายสวัสดิการ หนาที่วางแผน ประสานงาน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการสวัสดิการ และ
การบํารุงขวัญของกําลังพล สังกัด กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและครอบครัว มีเจาหนาที่
บริหารงานสวัสดิการ เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังนี้
๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่
และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑.๑.๒ ประกาศสํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี ลง ๒๘ ก.ย. ๒๑ เรื่อง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่ง
จะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียด เพื่อใหหนวยราชการตาง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับ
บําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช.
๑.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน ตามระเบียบ บ.ท.ช.
๑.๑.๔ พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
๑.๑.๕ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค. ๕๒
๑.๑.๖ หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๑๓๑๑ ลง ๒๕ มี.ค.๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการมอบเงิน
ขวัญถุงใหแกลูกจางชั่วคราว
๑.๑.๗ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวย เงินกองทุนสวัสดิการ
ลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑.๘ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ของบุตรลูกจางชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑.๑๐ คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๔๔/๒๕๕๔ ลง ๙ ก.ย. ๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของ กอ.รมน.
๑.๑.๑๑ พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
๑.๑.๑๒ พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑.๑๓ กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
๑.๑.๑๔ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑.๑๕ ระเบียบ กอ.รมน. วาดวยเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไข (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๑๖ ระเบียบ กอ.รมน. วาดวยเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๑๔ –
๑.๑.๑๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๑๘ อนุมั ติ ผอ.รมน. เมื่อ ๑๒ เม.ย. ๕๕ ทายหนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่ นร. ๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มี.ค. ๕๕
เรื่อง ขออนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการลาและไปราชการตางประเทศ ฯ กอ.รมน.
๑.๑.๑๙ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๑.๒๐ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ฝายวันทวีคูณ ภารกิจ มีหนาที่วางแผน ประสาน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองสิท ธิ
การปฏิบัติราชการ มีหัวหนาฝาย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังนี้
๑.๒.๑ คําสั่ง กอ.รมน. ทื่ ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔ เรื่อง การดําเนินการรับรองหลักฐานการ
มีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผูปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.
๑.๒.๒ ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ ครอบครัว
ทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๒.๓ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒.๔ ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยการสงเคราะห พ.ศ. ๒๕๓๒
๑.๓ ฝายบําเหน็จ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทําบําเหน็จประจําป เบี้ยหวัด บํานาญ มีรองผูอํานวยการสวนงานสิทธิ์และสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังนี้
๑.๓.๑ คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาบําเหน็จประจําป
ของ กอ.รมน.
๑.๓.๒ คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปขาราชการและลูกจางชั่วคราวของ กอ.รมน.
๑.๓.๓ กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๓.๔. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๒๓ ก.พ. ๕๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจาง
ชั่วคราวประจําป
๑.๓.๕. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๙๙๐ ลง ๒๘ เม.ย. ๕๒
๑.๓.๖. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒
๑.๓.๗ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๓.๘ พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
๑.๓.๙ ระเบี ยบกระทรวงการคลั งวาด วยการขอรับ และการจ ายบํ าเหน็ จบํ านาญข าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
๑.๓.๑๐ กฎกระทรวง การกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓.๑๑ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓.๑๒ หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๐๘ ลง ๒๓ ก.ย. ๕๑
๑.๓.๑๓ กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๓.๑๔ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖

- ๑๕ –
๑.๓.๑๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินสะสม การเบิกจายเงินสมทบ เงินชดเชย และการ
สงเสริมเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ ฝายธุรการ ภารกิจ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ ตลอดจนดูแล
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใชของสวนงานสิทธิและสวัส ดิก าร สํานักบริหารบุคคล กองอํานวยการรัก ษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีเจาหนาที่บริหารงานธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ สําคัญดังนี้
๑.๔.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑.๔.๒ หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๑๐๔๖๖ ลง ๑๒ มิ . ย. ๔๔ เบิ ก ค า เลี้ ย งดู
ประจําเดือนใหกับกําลังพล กอ.รมน.
๒. วิธีการปฏิบัตงิ าน
๒.๑ ฝายสวัสดิการ สิทธิกําลังพลของผูปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ไดรับอยูเดิม ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/
๒๕๔๙ ลง ๓๐ ต.ค. ๔๙ เรื่อง การจัดตั้งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปจจุบันไดโอน
มาอยูใน บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๕ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
สิทธิที่จะไดรับ
๒.๑.๑ ใหถือวาการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เปนการทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใหไปทํา
ในระหวางที่ มีก ารรบ หรื อสงคราม หรือมีก ารปราบปรามการจลาจล หรือในระหว างเวลาที่มีป ระกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคําสั่งเปนทวีคูณตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๔
๒.๑.๒ มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามคําสั่งที่ราชการกําหนด
๒.๑.๓ ให ไดรับ การพิจารณาบําเหน็จ ความชอบประจําปกรณีพิเศษ ๒ ชั้น (นอกเหนือโควตาปกติ )
ในอัตรารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อําเภอใน จว.สงขลา
๒.๑.๔ ไดรับการพิจารณาสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน
และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ดังนี้
๒.๑.๔.๑ การขอเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
๒.๑.๔.๒ การขอเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) หรือเงินรางวัลการสูรบ
๒.๑.๔.๓ การขอเงินคาทดแทนกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ
๒.๑.๔.๔ การขอเงินชดเชยการเจ็บปวย
๒.๑.๔.๕ การขอเงินคาจัดการศพขั้นตน (รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท)
๒.๑.๔.๖ เงินชวยเหลือดํารงชีวิตผูพิการ ทุพพลภาพ
๒.๑.๔.๗ เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล
๒.๑.๕ กรณีถึง แกความตายหรือไดรับบาดเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติร าชการที่ไมเ ขาขายตามระเบียบ
สํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ย บ.ท.ช. ตามขอ ๔ ใหห นว ยต นสั ง กั ดปกติ ส ามารถขอรับ สิท ธิต ามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ แทน

- ๑๖ ๒.๑.๖ อนุมัติ รมว.กห. เมื่อ ๙ ก.พ. ๖๐ ทายหนังสือ สม. ดวนมาก ที่ กห ๐๒๐๑/๔๗๙ ลง ๓๐ ม.ค. ๖๐ อนุมัติให
ทหารที่ปฏิบัติหนาที่สูรบ หรือตอสูตามแผน หรือคําสั่ง หรือการสั่งใชกําลังของ กอ.รมน. เปน “กําลังพลที่ปฏิบัติราชการ
พิเศษตามที่ กห. กําหนด” ตามขอบังคับ กห วาดวยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๙
๒.๑.๗ เงินตอบแทนพิเศษใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในสนาม
ชั้นยศ
บาท/วัน
พ.อ.(พ.) ขึ้นไป

๒๔๐

จ.ส.อ.(พ.) – พ.อ.

๒๑๐

ส.ต. – จ.ส.อ.

๑๘๐

๒.๑.๘ เงินตอบแทนพิเศษใหกับกําลังพลที่มาชวยราชการในสายงาน กอ.รมน.
ชั้น
บาท/วัน/คน
สัญญาบัตร หรือ เทียบเทา

๒๕

ประทวน หรือ เทียบเทา

๒๐

๒.๑.๙ สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ ๓ จชต. และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข.
- คาเสี่ยงภัย ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดือน
๒.๑.๑๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย บําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบียบ บ.จ.ต.)
- มติ ครม. ๑ ธ.ค. ๕๒ การประกันชีวิตผูปฏิบัติง านใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ)
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๒)
๒.๑.๑๑ สิทธิกําลังพลอื่นๆ
๒.๑.๑๑.๑ ชวยเหลือเยียวยา จากสถานการณความไมสงบ จชต.
ลักษณะ
บาท
เสียชีวิต
๕๐๐,๐๐๐
ทุพพลภาพ
๕๐๐,๐๐๐
บาดเจ็บสาหัส
๕๐,๐๐๐
บาดเจ็บ
๓๐,๐๐๐
บาดเจ็บเล็กนอย
๑๐,๐๐๐

- ๑๗ ๒.๑.๑๑.๒ ชวยเหลือทุนการศึกษารายป และเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาที่ของรัฐที่
ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความมั่นคง
ทุนการศึกษารายปตอเนื่อง
ระดับ
บาท/ป
เด็กเล็ก/กศน.
๕,๐๐๐
อนุบาล/ประถมศึกษา
๖,๐๐๐
มัธยมศึกษา/ปวช.
๑๐,๐๐๐
อุดมศึกษา
๒๐,๐๐๐
เงินยังชีพรายเดือน
ระดับ
บาท/เดือน
อนุบาล/ประถมศึกษา
๑,๐๐๐
เด็กเล็ก/ กศน.,
๑,๕๐๐
มัธยมศึกษา/ปวช.
อุดมศึกษา
๒,๕๐๐
๒.๑.๑๑.๓ การรับรองทวีคูณกอน ๑ เม.ย. ๔๓
๒.๑.๑๑.๔ ขอบํานาญพิเศษอดีตราษฎรอาสาสมัครตาง ๆ
- ทส.ปช., ชขส., รอส., พลนําทาง และแหลงขาวไดรับบํานาญพิเศษตาม ม.๓๗
- ผอ.รมน.จว.เปน หน.สวนราชการจัดทําแลวเสนอเรื่องไป กรมบัญชีกลาง
- ผอ.สปง.กอ.รมน. เปนผูกําหนดสวนบํานาญพิเศษ
๒.๑.๑๑.๕ ลูกจางชั่วคราว
๒.๑.๑๑.๕(๑) บุตรลูกจางชั่วคราวไดรับทุนการศึกษา
ระดับ
บาท
ประถมศึกษา
๓,๐๐๐
มัธยมศึกษาตอนตน
๓,๕๐๐
มัธยมศึกษาปลาย/ปวช.
๔,๕๐๐
ปวส./ป.ตรี
๕,๐๐๐
๒.๑.๑๑.๕(๒) ลูกจางชั่วคราวที่รับราชการจนถึงอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณ ไดรับ
เงินขวัญถุง คนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑๒ เงื่อนไข/ ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
การยื่นขอรับ สิท ธิและสวั ส ดิก ารตาง ๆ ควรศึก ษาระเบียบ หลัก เกณฑ หรือปรึก ษากั บ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จัดทําเรื่อง แนบเอกสารตามที่กําหนด และตองตรงกับความเปนจริง เพื่อใหการขอรับ
สิทธิและสวัสดิการเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และถูกตอง

- ๑๘ ๒.๒ ฝายวันทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ
๒.๒.๑ ผูมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
- เปนขาราชการประจํา
- ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนกําลังพลสังกัด กอ.รมน. หรือเปนผูปฏิบัติงานในสายงาน
กอ.รมน.โดยมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่และพนหนาที่เปนลายลักษณอักษร
๒.๒.๒ การขอรับสิทธิ ไดแก
- กรณีพนจากการปฏิบัติหนาที่ตามวาระ
- กรณีตาย
- กรณีออกจากราชการ
๒.๒.๓ การเสนอขอ
๒.๒.๓.๑ หนวยในสายงาน กอ.รมน. ที่ผูนั้นปฏิบัติงาน เปนผูจัดพิมพรายละเอียดตามคําสั่งที่
ใหปฏิบัติหนาที่และพนหนาที่ ลงในแบบบัญชีรายชื่อผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ (แบบ ๕๓๐๔ ก) เปน
รายบุคคล สงให กอ.รมน. จํานวน ๔ ฉบับ โดยให จนท.ที่รับผิดชอบดานการบริหารบุคคล (ระดับ พันโท หรือ
เทียบเทาขึ้นไป ) ลงนามรับ รอง ๑ ฉบับ อีก ๓ ฉบับ วางไว เพื่อใหผูดํารงตําแหนงที่ได รับ มอบหมายจาก
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงนามรับรอง
๒.๒.๓.๒ กรณีที่ผูมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ พนหนาที่กลับไปปฏิบัติงานที่ตนสังกัดแลว ใหหนวย
ตนสังกัดของผูนั้นดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๒.๒.๓.๑ โดยคําสั่งหนวยสวนกลาง ใหสงโดยตรงที่ กอ.รมน.
(สบค.กอ.รมน.) สําหรับคําสั่งหนวยสวนภูมิภาค ใหเสนอเรื่องผาน กอ.รมน.ภาค นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองในขั้นตนกอนเสนอ กอ.รมน.
๒.๒.๔ หลักฐานประกอบการพิจารณา
๒.๒.๔.๑ หนังสือนําจากหนวยสวนกลาง ใหสงโดยตรงที่ กอ.รมน. สวนหนวยสวนภูมิภาค เสนอเรื่องผาน
กอ.รมน.ภาค เพื่อตรวจสอบความถูกตองในขั้นตนกอนเสนอ กอ.รมน.
๒.๒.๔.๒ คําสั่งปฏิบัติหนาที่
๒.๒.๔.๓ คําสั่งพนหนาที่ สําหรับผูเสียชีวิตใหใชสําเนามรณบัตรแทน
๒.๒.๕ การรับรอง
๒.๒.๕.๑ ผูมีอํานาจรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณคือ ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. และ รอง ผอ.สก.
สบค.กอ.รมน.
๒.๒.๕.๒ เมื่อรับรองแลวจะสงบัญชี ฯ ใหกับหนวย
๒.๒.๕.๓ หนวยเสนอขอรับรอง จํานวน ๑ ชุด
๒.๒.๕.๔ หนวยที่มีหนาที่บันทึกและเก็บรักษาสมุดประวัติรับราชการ จํานวน ๑ ชุด
๒.๒.๕.๕ สก.สบค.กอ.รมน. จํานวน ๑ ชุด

- ๑๙ –
๒.๒.๖. เงื่อนไข/ ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
๒.๒.๖.๑ ผูเสียชีวิต หรือผูพนหนาที่กรณีใด ๆ ก็ตาม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจักตองรีบดําเนินการใหทันที
๒.๒.๖.๒ กรณีเกษียณอายุราชการ ถายังไมมีคําสั่งใหพนหนาที่ ใหเสนอขอรับรองไดลวงหนา
กอนเกษียณอายุราชการเปนเวลา ๘ เดือน โดยใชแบบบัญชีของผูเกษียณอายุ
๒.๒.๖.๓ ในบัญชี ฯ ตองพิมพชัดเจนทั้ง ๔ ฉบับ หามมีรอยลบ ขีดฆาแก หรือเขียนตอเติมใน
ขอความสําคัญ เชน ชื่อ ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ป ที่ไดปฏิบัติหรือใหพนจากการปฏิบัติหนาที่
๒.๒.๖.๔ ผูปฏิบัติหนาที่หลายครั้ง จะตองทําบัญชีรับรองหลายแผน ใหพิมพชื่อ ชื่อสกุลไวในแผนตอไป
ทุกแผนดวย
๒.๒.๖.๕ มี ข อขั ดข องหรื อเหตุ ที่ จะสอบถาม ให โทร.ไปที่ หมายเลข ๐๒ ๒๔๑๒๗๔๖, ๘๓๔๒
(พ.อ. อาทิตยเทพ เจริญชัย) หรือ ๐๒ ๒๔๑๔๐๗๔, ๘๓๔๖๒ (พ.อ. หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี)
๒.๓ ฝายบําเหน็จ
๒.๓.๑ แจงเตือน นขต.กอ.รมน. ดําเนินการจัดทําบําเหน็จประจําปของหนวย แลวสงผลการพิจารณา
ให สบค.กอ.รมน. ตามกําหนดเวลา
๒.๓.๒ รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจาก นขต.กอ.รมน. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาบําเหน็จ แยกเปนประเภท ดังนี้
๒.๓.๒.๑ ขาราชการทหาร ตํารวจ พิจ ารณาบําเหน็จปละ ๒ ครั้ง โดยแบงประเภทกําลังพล
ออกเปนเปน ๕ กลุม คือ กลุม ๑ (ชั้นนายพล), กลุมที่ ๒ (พ.อ. – พ.อ.(พ.)), กลุมที่ ๓ (พ.ต. – พ.ท.), กลุมที่ ๔
(ชั้นนายรอย) และ กลุมที่ ๕ (ชั้นประทวน) โดยพิจารณา ดังนี้
- ขาราชการทหาร ตํารวจ ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.) พิจารณา ๑ ขั้น จากยอด
๓๐% ของกําลังพลที่ตัดยอดมาพิจารณาบําเหน็จที่ กอ.รมน. นอกนั้น พิจารณาตามผลการปฏิบัติง านของ
กําลังพล เปน ๐.๕ ขั้น, ๒% หรืองดแลวแตกรณี
- ขาราชการทหาร ตํารวจ ครึ่ง ปห ลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) พิจ ารณา ๑ ขั้น ให
กําลังพลที่ตัดยอดมาพิจารณาบําเหน็จที่ กอ.รมน. โดยนําเงินในอัตรา ๖% จากฐานเงินเดือนรวม ณ ๑ ก.ย. มา
พิจารณาให กําลัง พล สวนที่เหลือพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ขั้น, ๒% หรืองด
แลวแตกรณี
๒.๓.๒.๒ ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนปละ ๒ ครั้ง โดยแบง
ประเภทขาราชการเปน ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละ
รอบ ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.) และ ครึ่งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ใชหลักเกณฑเดียวกัน โดยใชเงิน
จากฐานเงินเดือนรวม ณ ๑ มี.ค. และ ๑ ก.ย. ในอัตราไมเกิน รอยละ ๓ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแตละคนไดไมเกิน
รอยละ ๖ ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน
๒.๓.๒.๓ ลูกจางชั่วคราวของ กอ.รมน. พิจารณาบําเหน็จ ๒ ครั้ง
- ครึ่ ง ปแ รก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี . ค.) พิ จ ารณา ๑ ขั้ น จากยอด ๑๕% ของกํา ลัง พล
นอกนั้น พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ขั้น, ๒%หรืองดแลวแตกรณี
- ครึ่ง ปห ลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) พิจ ารณา ๑ ขั้นจากยอด ๑๕% ของกําลัง พล
นอกนั้น พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ขั้น, ๒%หรืองดแลวแตกรณี

- ๒๐ –
๒.๓.๒.๔ พนักงานราชการของ กอ.รมน. พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนปละ ๑ ครั้ง ทุก (๑ ต.ค.)
- พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.)
และผลการประเมินการปฏิบัติง านในรอบครึ่ งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) มาพิจ ารณา โดยตองมีผ ลการ
ประเมินฯ เฉลี่ย ไมต่ํากวา ระดับ ดี (๗๕ คะแนนขึ้นไป) พิจารณาใหไดไมเกิน ๖% ของฐานเงินคาตอบแทน
ของแตละคน แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๔% ของฐานเงินคาตอบแทนรวม ณ ๑ ก.ย.
๒.๓.๓ รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จาก นขต.กอ.รมน. เพื่อจัดทําเอกสารประกอบ
การพิจารณาบําเหน็จ
๒.๓.๔ ขออนุมัติ เลขาธิการ กอ.รมน. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จของ กอ.รมน.
เพื่ออนุมัติผลการพิจารณาของ นขต.กอ.รมน.
๒.๓.๕ สงผลการพิจารณาบําเหน็จของ กอ.รมน.ใหหนวยที่เกี่ยวของในการดําเนินการออกคําสั่งเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๒.๓.๖ เงื่อนไข/ ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
ในการพิจารณาบําเหน็จ เจาหนาที่ผูปฏิบัติตองตรวจสอบหลักเกณฑตาม คําสั่ง กอ.รมน. ที่
๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่องแนวทางการพิจารณาบําเหน็จของ กอ.รมน. ตรวจสอบโควตา ผลการ
ประเมินการปฏิบัติง าน พฤติกรรมของผูรับการพิจารณาบําเหน็จ ใหไดรับสิทธิถูกตองเปนธรรม และสงให
สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ทันตามกําหนด และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่สงมาประกอบ
การพิจารณาบําเหน็จ ถือเปนความรับผิดชอบของหนวยผูสง เมื่อไดรับการพิจารณาเรียบรอยแลว ตองสง ผล
การพิจารณาบําเหน็จของ กอ.รมน. ใหหนวยที่เกี่ยวของในการดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน ถูกตอง
ทันเวลา
๒.๔ ฝายธุรการ
๒.๔.๑ ขอบขายของฝายธุรการ
๒.๔.๑.๑ รับ-สงหนังสือ
๒.๔.๑.๒ รางหนังสือ
๒.๔.๑.๓ พิมพหนังสือ
๒.๔.๑.๔ ผลิตสําเนาเอกสาร
๒.๔.๑.๕ จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ
๒.๔.๑.๖ บันทึกเสนอหนังสือ
๒.๔.๑.๗ ตรวจทานหนังสือ
๒.๔.๑.๘ การทําลายหนังสือ
๒.๔.๒ เงื่อนไข/ ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
๒.๔.๒.๑ ขอควรคํานึงในการรางหนังสือราชการ
๒.๔.๒.๑ (๑) ตองรูความนิยมของผูลงนามวา นิยมหรือใชถอยคําหรือสํานวนอยาง
ใดก็ควรใชอยางนั้น เพราะผูลงนามเปนผูรับผิดชอบขอความในหนังสือนั้น พูดงาย ๆ ก็คือ การรางหนังสือ นั้น
ตองเอาใจของผูลงนามมาใสใจผูราง
๒.๔.๒.๑ (๒) ตองคํานึงถึงผูรับวาเขาใจความประสงคของเราหรือไม เพราะผูรับเปน
ผูที่เราตองการใหเขาใจ และทําตามในสิ่งที่เราตองการ ดังนั้น นอกจากจะเอาใจผูลงนามมาใสใจผูรางแลวยัง
ตองเอาใจของผูรับมาใสใจเราอีกดวย

- ๒๑ ๒.๔.๒.๑ (๓) การใชคํา เนื่องจากคําเปนเครื่องมือที่ชวยใหการติดตอสื่อสารประสบ
ผลสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาที่ใชในหนังสือราชการเปนภาษาแบบแผนหรือภาษา
เขียน จึงตองรูจักใชคําใหถูกตองและใหมีน้ําหนัก
๒.๔.๒.๑ (๔) ตองระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต ใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
๒.๔.๒.๑ (๕) เวนวรรคตอนใหถูก ตอง ภาษาไทยไมใชเครื่องหมายวรรคตอน เปน
เครื่องหมายแบงตอนของขอความ แตใชวิธีเวนวรรค เพื่อใหเขาใจวาจบความตอนหนึ่ง ๆ การเวนวรรคตอน
จึงสําคัญมาก เพราะถาเวนวรรคผิดที่ก็จะทําใหเสียความไป
๒.๔.๒.๑ (๖) ใชภาษาเขียน ไมใชภาษาพูด
๒.๔.๒.๑ (๗) สํานวนภาษาและขอความที่ใช ควรใชถอยคาสั้น ๆ ชัดเจน กะทัดรัด
เขาใจงายไดใจความ ไมใชภาษาฟุมเฟอย เยิ่นเยอ
๒.๔.๒.๑ (๘) ลํา ดั บ ความ ไมว กวน และมี ขอ ความครบถ วนตามที่ ตอ งการให
ผูรับทราบ
๒.๔.๒.๑ (๙) ถอยคําสุภาพ ออนโยน นุมนวล และตองใหเหมาะสมกับผูรับ
๒.๔.๒.๑ (๑๐) ผูราง ควรเขียนใหชัดเจน อานงาย เพื่อสะดวกแกก ารพิม พและ
ตรวจแก
๒.๔.๒.๒ ขอควรคํานึงในการพิมพหนังสือราชการ
การพิมพหนังสือราชการ ผูพิมพหนังสือราชการนอกจากตองมีความชํานาญในการ
พิมพเปนอยางดีแลว ควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพ  ดังนี้
๒.๔.๒.๒ (๑) เขาใจขอความในหนังสือฯ ที่จะพิมพอยางแจมแจง หากไมเขาใจหรือ
สงสัยความตอนใดควรสอบถามเจาของเรื่อง ผูทําหนังสือ ฯ
๒.๔.๒.๒ (๒) รูจักวางรูปแบบหนังสือราชการใหเหมาะสม สวยงาม และถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ เชน การวางตําแหนงสวนตาง ๆ ของหนังสือราชการ การยอหนา การเวนวรรค
การจัดระยะหางระหวางบรรทัด เปนตน
๒.๔.๒.๒ (๓) มีความรูเกี่ยวกับตัวสะกดการันต หากไมแนใจควรตรวจสอบจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
๒.๔.๒.๒ (๔) รูจักชื่อบุคคล ตําแหนง ชื่อสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ อยางถูกตอง
๒.๔.๒.๒ (๕) รูจักเลือกใชกระดาษและซองที่เหมาะสมกับหนังสือราชการแตละประเภท
๒.๔.๒.๒ (๖) รูจักเรียงลําดับงานที่จะพิมพตามความเรงดวน เพื่อมิใหเสียหาย เชน
เมื่อมีงานทีจ่ ะตองพิมพเปนจํานวนมาก ควรพิจารณาวางานใดมีความเรงดวนมากกวาก็ควรจะพิมพกอนงานอื่น ๆ
๒.๔.๒.๒ (๗) มีความสังเกตที่ดีและทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ
๒.๔.๒.๒ (๘) ลงชื่อผูพิมพไวในหนังสือราชการเพื่อเปนหลักฐาน

- ๒๒ ๔. แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๔.๑ บทความ “การไดมาซึ่งการไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ” ของ กอ.รมน. โดย น.อ. ธานินทร เกียรติกุลไพบูลย ร.น.
เจาหนาที่บริหารงานบริการ สก.สบค.กอ.รมน. เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๕๗
๔.๑.๑ หลักฐานอางอิง (อาศัยอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด) มาตรา ๒๔ วรรคแรก แหง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ กําหนดวา “ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลา ที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ ฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลา
ที่สั่งใหเปนนักดําเรือดําน้ําใหนับเวลาราชการที่ ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณแมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้น จะไมไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม”
๔.๑.๒ กรณีภารกิจตามแผนงานปราบปราม ผกค. (หวงที่ ๑) ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตั้งแต ๑๗ ธ.ค.๐๘ –
๓๑ มี.ค.๔๓ โดยอาศัยอํานาจตามนัยแหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อใหสามารถดําเนินการขอเวลา
ราชการทวีคูณ และบําเหน็จบํานาญพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย โดย
๔.๑.๒.๑ กระทรวงกลาโหม ไดมีคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๔๙/๑๐ ลง ๑๒ มิ.ย. ๑๐ กําหนดหนาที่ของ
ผูปฏิบัติราชการปราบปราม ผกค. ตามคําสั่งผูบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต (ผบ.ปค.) ทั้งที่ไดสั่งการปฏิบัติไปแลวหรือ
จะสั่งการปฏิบัติในโอกาสตอไป เปนผูที่กระทําหนาที่ตามที่ กห. กําหนดใหไปทํา
๔.๑.๒.๒ ครม. ลงมติเมื่อ ๑๘ ก.ค. ๑๐ เห็นชอบวา การปราบปราม ผกค. ตาม คําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๒๑๙/๒๕๐๘ ลง ๑๔ ธ.ค.๐๘ เปนการรบ (ตามหนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/๙๗๒๖, ๙๗๒๗ ลง
๒๐ ก.ค.๑๐)
๔.๑.๒.๓ เริ่มรับรองยอนหลัง ตั้งแต ๑๗ ธ.ค.๐๘ (วันจัดตั้ง กอ.รมน.)
๔.๑.๒.๔ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ สําหรับผูปฏิบัติราชการปราบปราม ผกค. ซึ่งรับรองโดย
กอ.รมน. ใชแบบ ๕๓๐๖ ตามระเบียบ กค. วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ขอ ๗.๑๑
๔.๑.๒.๕ การดําเนินการเสนอขอรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ เนื่องจากปราบปราม ผกค. ใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง กอ.ปค. ที่ ๕ /๒๕๑๒ ลง ๓๑ ก.ค. ๑๒
๔.๑.๒.๖ สิ้ นสุดการรั บรอง ตั้ งแต ๓๑ มี.ค.๔๓ ตามคําสั่ ง สํ านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๒
ลง ๕ ธ.ค. ๔๒ โดยใหยกเลิกคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดตั้ง กอ.รมน. เดิม และจัดตั้ง กอ.รมน. ใหม กําหนดให นรม. หรือ
รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมายเปน ผอ.รมน. และปรับเขาโครงสรางใหม ตั้งแต ๑ เม.ย.๔๓ (จบภารกิจแผนงานปราบปราม ผกค.
และไมมี ผอ.ปค. จึงไมอยูในหลักเกณฑในขอ ๔.๑.๒.๑ และขอ ๔.๑.๒.๒ ที่จะไดรับสิทธิการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ)
๔.๑.๓ กรณีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (หวงที่ ๒) ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ตั้งแต ๑ ธ.ค.๔๙ ถึง ปจจุบัน
๔.๑.๓.๑ โดยอาศัยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลง ๓๐ ต.ค.๔๙ เรื่อง การจัดตั้ง กอ.รมน. โดย
สิทธิการไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ กําหนดไวใน ผนวก ง “ขอ ๑ ใหถือวาการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เปนการทําหนาที่
ตามที่ กห. กําหนดใหไปทําในระหวางเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มี

- ๒๓ ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติตามคําสั่งเปนทวีคูณ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๒๔” ไดบรรจุกําลังพลเขาโครงสรางใหม ตั้งแต ๑ ธ.ค. ๔๙ เปนตนมา และไดโอนมาอยูในมาตรา ๒๕
แหง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๒ ตามคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๒๓๗/๒๕๕๒
ลง ๑๑ ส.ค. ๕๒
๔.๑.๓.๒ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผูปฏิบัติงานในสายงาน
กอ.รมน. ซึ่งรับรองโดย กอ.รมน. ใชแบบ ๕๓๐๔ ก. ตามระเบียบ กค.วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗.๑๐/๑ (ประกาศใน รกจ. เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หนา ๑ ลง ๓๐ พ.ค.๕๔)
๔.๑.๓.๓ การดําเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ ใหปฏิบัติตามคําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๗๙/
๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔
๔.๑.๓.๔ เดิมการรับรองหลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณของ กอ.รมน. ตั้งแต ๑ ธ.ค.๔๙ และ
กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนใต (กอ.สสส.จชต.) เรื่องสิทธิตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต ๒๑ ก.ค. ๔๘ กรมบัญชีกลาง กําหนดใหใชแบบ ๕๓๐๔ ซึ่งรับรองโดย กง.กห. หรือแบบ ๕๓๐๔ ก.
รับรองโดย กอ.รมน.ตามระเบียบ กค. (หนั งสื อ กรมบั ญชี กลาง ที่ กค. ๐๔๓๐.๗/๑๒๑๐๐ ลง ๒๑ พ.ค. ๕๐ และ
ที่ กค ๐๔๓๐.๗/๒๖๗๔๖ ลง ๑๗ ต.ค. ๕๐)
๔.๑.๓.๕ สรุปการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ กอ.รมน. หวงระยะเวลา กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และ
แบบฟอรมการดําเนินการดังนี้
๔.๑.๓.๕ (๑) หวง ๑๗ ธ.ค.๐๘ – ๓๑ มี.ค.๔๓ (ปราบปราม ผกค.)
- ใชแบบ ๕๓๐๖
๔.๑.๓.๕ (๒) หวง ๑ เม.ย.๔๓ – ๓๐ พ.ย.๔๙ (งดรับรอง)
๔.๑.๓.๕ (๓) หวง ๑ ธ.ค.๔๙ - ปจจุบัน (กอ.รมน.)
- ใชแบบ ๕๓๐๔ ก
๔.๑.๓.๕ (๔) พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ (มาตรา ๒๔)
๔.๑.๑.๕ (๕) พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (กอ.สสส.จชต.)
- ใชแบบ ๕๓๐๔
๔.๑.๑.๕ (๖) กรณีประกาศกฎอัยการศึก
- ใชแบบ ๕๓๐๒
- หวง ๕ ม.ค.๔๗ – ๒๐ ก.ค.๔๘
- หวง ๒๖ ม.ค.๔๗ – ๒๐ ก.ค.๔๘
- หวง ๒๐ พ.ค.๕๗ – ๑ เม.ย.๕๘
- หวงอื่น ๆ

- ๒๔ –
๔.๒ สรุป ผลการสัม มนาเชิง ปฏิบัติก าร เรื่อง สิท ธิ และสวัส ดิก าร สําหรับ ข าราชการพลเรือนประจํ า
กอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๕๒ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ การหาแนวทางรวมในการจัดทํา
สวัสดิการใหแก ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. สรุปขอเสนอความตองการไดดังนี้
๔.๒.๑ กําหนดหลัก เกณฑการเลื่อนเงินเดือนที่เปนระบบ และจัดใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับ
ขาราชการประจํา กอ.รมน. (ทุก คนไดรับ ) เชน เพิ่ม ระดับ ละ ๑,๐๐๐ บาท เปนตน รวมถึง จัดใหมีเ งิ น
เพิ่มพิเ ศษ (ไดรับ เฉพาะตําแหนง) เชน กําหนดตําแหนงใหม เปนตําแหนง นัก วิชาการความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เปนตน
๔.๒.๒ สิทธิในการเบิก จายตาง ๆ ใหยึดหลัก เกณฑของขาราชการพลเรือน เชน คาที่พัก/คาเดินทางไป
ราชการคาโทรศัพท เปนตน
๔.๒.๓ ปรับปรุงบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ใหมีขอความที่ครบถวนตามระเบียบ
ที่กําหนด และพิจารณารูปแบบการถายภาพติดบัตร ฯ ใหมีความเหมาะสมและสวยงาน
๔.๒.๔ ในเรื่องสถานที่ ควรจัดใหมีหองสมุด กอ.รมน. รานกาแฟที่ไดมาตรฐาน สวยงาม สถานที่จอดรถ
ที่เพียงพอตอความตองการของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ที่พักอาศัยสําหรับขาราชการพลเรือน
ประจํา กอ.รมน. มีเสียงตามสายประชาสัมพันธภายใน กอ.รมน. รวมถึงกําหนดเวลาในการเปดใหบริการโรงยิม
ในเวลา ๖ โมงเชา
๔.๒.๕ ในเรื่องเครื่องแบบขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ควรจัดใหมีการแจกผาตัดชุดเครื่องแบบ
ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ใหมีเนื้อผา/สีผา ในแนวทางเดียวกัน เพื่อความเหมาะสม สวยงาม โดย
การแตงเครื่องแบบขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ใหเปนไปตามระเบียบเครื่องแบบขาราชการพลเรือน
รวมถึง การออกระเบียบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ มีวันที่ใสเหมือนกัน ทั้งขาราชการชวยราชการและขาราชการ
พลเรือนประจํา กอ.รมน. และประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
๔.๒.๖ จัดพิธีถวายสัตย ฯ ของขาราชการประจํา กอ.รมน. ในวันที่ ๑ เม.ย.ของทุกป (วันขาราชการ
พลเรือน) รวมถึง จัดใหมีการเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน สงใหสํานักงาน ก.พ.
๔.๒.๗ กําหนดแนวทางพัฒ นาขาราชการที่ส อดคลองกับ ความจําเปนของแตล ะหนวย โดยใหเ ปน
แผนงานที่ชัดเจน รวมถึง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต/โครงการพัฒนาองคกร และจัดใหมีการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
๔.๒.๘ จัดใหมีการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน/กลาง และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะขาราชการ
พลเรือน รวมถึง จัดสรรที่นั่งอบรมภาษาตาง ๆ ที่ ยศ.ทบ./เชิญอาจารยมาสอนฝกอาชีพ
๔.๒.๙ ขอตั้งคณะอนุก รรมการขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และคณะกรรมการสวัส ดิก าร
กอ.รมน.

บทที่ ๔
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
๑. แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมีความเชื่อมโยงรองรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนใหความสําคัญ กับการ
บูรณาการการประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ การปกปองสถาบันหลักของชาติ และ สรางความสามัคคีของ
คนในชาติดวยพลังประชารัฐ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะบรรลุตามยุทธศาสตรที่จัดทํา ขึ้นไดนั้น จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการรักษาความ
มั่นคงภายในใหเปนไปอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการ การวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปาประสงคที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร
๑. ตัวชี้วัด
๑.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
๑.๒ จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน
๒. กลยุทธ
๒.๑ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๒ จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
๒.๓ สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒ ลง ๒๗ ก.ค. ๕๒ เรื่อง การจัดโครงสราง การแบงสวนงาน
อํานาจหนาที่ของสวนงาน และอัตรากําลัง ของ กอ.รมน. สํานักบริหารงานบุคคล ขึ้นตรงตอ เลขาธิการ กอ.รมน.
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการดานบุคลากร
รวมทั้งงานดานกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน ของ กอ.รมน.
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ แถลงการณ และแบบธรรมเนียมดาน
บุคลากรของ กอ.รมน.
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานภาพบุคคลากร การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย และการชวยราชการของ
ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการของ กอ.รมน.
(๔) จัดทําแผนงานและโครงการ และดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณดานบุคลากร
(๕) ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรองสิทธิ รับรองการปฏิบัติ
ราชการ เหรีญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร
(๗) ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

- ๒๖ –
(๘) ดําเนินการปกครอง การรักษาวินัย และการพิจารณาความรับผิดของบุคลากร
(๙) รับผิดชอบงานจัดการภายในสํานักงาน งานพิธีของ กอ.รมน. รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
วิสัยทัศน สบค.กอ.รมน.
จัดหาและบรรจุค นที่มีขีดความสามารถใหเพียงพอแกก ารปฏิบัติงาน พัฒ นาขาราชการทั้ง ความรู
ความสามารถควบคูกับการพัฒนาดานจิตใจ บูรณาการงานดานกฎหมายความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินการดานสิทธิกําลังพลใหครบถวนตามสิทธิที่ไดรับ
พันธกิจ สก.สบค.กอ.รมน.
๑. เสริมสรางการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรองสิทธิ รับรองการปฏิบัติ
ราชการ เหรีญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน
๒. เสริมสรางงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร
เปาหมาย สก.สบค.กอ.รมน.
๑. พัฒนาการบริการสิทธิบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
๒. มีการพัฒนาองคความรูของบุคลากรภายในหนวย และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร เปาประสงคที่ ๕ มีก ารพัฒ นาบุคลากร ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ จํานวนคูมือ
การปฏิบัติงาน กลยุทธ (๓) จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทําคูมือปฏิบัตงิ าน
• ความเขาใจในความสําคัญของการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
• การมีสวนรวมจากผูปฏิบัติงานทัว่ ทั้งองคการ
• การสนับสนุนจากผูบ ริหารอยางจริงจังและตอเนื่อง
• การสื่อสารสรางความตระหนักและความเขาใจทั่วทั้งองคการ
• การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
• การจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหหน าสนใจ
• ความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันของเนื้อหา
• การปฎิบัติตามคูมือการปฏิบัตงิ านอยางเครงครัด
หลักเกณฑ
หลักที่ใชในการการเขียนคูมือการปฏิบัติง าน เปนไปตามที่สํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นา ระบบ
ข า ราชการ (ก.พ.ร.) กํ า หนดซึ่ ง หลั ก นี้ ได ถู ก กํ า หนดเป น กรอบและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํ า คู มื อ
การปฏิบัติงาน โดยถือเปนแนวในการจัดทําคูมือการปฏิบัติสําหรับหนวยงานภายใน สํานักบริหารงานบุคคล
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกหนวยงาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบข า ราชการ(ก.พ.ร.) ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด ทํ า คู มื อ
การปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังนี้
๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
๓. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร
๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร

- ๒๗ –
๕. เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกขั้นตอน
๖. เปนเรื่องมือในการฝกอบรม
๗. ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
๘. ใชเปนสื่อในการประสานงาน
๙. ไดงานทีม่ ีคุณภาพตามกําหนด
๑๐. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน
๑๑. แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน
๑๒. บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได
๑๓. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน
๑๔. ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอน
๑๕. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ
๑๖. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน
๑๗. ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอที่อาจเกิดขึ้นในการทํางาน
๑๘. ชวยลดการตอบคําถาม หลักเกณฑการปฏิบัติงาน
๑๙. ชวยลดเวลาสอนงาน
๒๐. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ
๒๑. ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรับปรุงงาน
๒๒. ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทํางานไดอยางถูกตอง
๒๓. ทราบถึงตําแหนงงานที่รับผิดชอบ
๒๔. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน
การเขียนผังงาน : ขัน้ ตอนการเขียนผัง
๑. กําหนดกระบวนการทํางาน (เริ่มตน - สิ้นสุด)
๒. เขียนรายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
๓. กําหนดลําดับขั้นตอนการทํางาน
๔. กําหนดสัญลักษณที่เหมาะสมแตละขัน้ ตอน
๕. ลงมือเขียนผังงานตามหลักการ
๖. กําหนดเสนทางการเดินของกระบวนการ
มีสัญญลักษณในการคูมือแทนกระบวนการในการทํางานดังนี้
แทนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ
แทนกิจกรรมและการปฏิบัติงาน
แทนการตัดสินใจ

- ๒๘ –
แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๑ ฝายสวัสดิการ
๒.๑.๑ ภารกจ มีหนาที่วางแผน ประสานงาน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการสวัสดิการ และ
การบํารุงขวัญของกําลังพล สังกัด กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและครอบครัว มีเจาหนาที่
บริหารงานสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.๑.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ
กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
๑. การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ
น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.
๒. เงินคาทดแทน
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๓. เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๔ เงินชวยเหลือจัดการศพ
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๕. เงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม (เฉพาะ อส.ทพ.)
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๖. บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๗. บํานาญพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
พ.อ.หญิง ธราทิพย ศิริรักษ
๘. ของขวัญปใหมประจําป กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ
๙. การประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
๑๐. สวัสดิการเงินกูลูกจางชั่วคราว
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน
๑๑. มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน
๑๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหแก น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.
๑๓. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแกขาราชการ น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
พลเรือน ประจํา กอ.รมน.
๑๔. จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรบั บําเหน็จบํานาญ
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
๑๕. เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
๑๖. การลาอุปสมบทประจําปของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. นางสุจิตรา จามาศ
๑๗. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน
นางสุจิตรา จามาศ
ประจํา กอ.รมน.
๑๘. ลาพักผอนไปตางประเทศของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. นางสุจิตรา จามาศ

- ๒๙ ลําดับ
กระบวนงานที่รับผิดชอบ
๑๙. การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นนายพลขึ้นไป
๒๐. การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นต่ํากวาระดับนายพล

ผูรับผิดชอบ
นางสุจิตรา จามาศ
นางสุจิตรา จามาศ

หมายเหตุ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ลําดับที่ ๕ เงิน พ.ส.ร.พฤติกรรมปจจุบันในสวนขาราชการทหาร สามารถ
ขอไดตามขอบังคับ กห วาดวย การปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงใหสงเรื่องขอรับเงิน พ.ส.ร.
พฤติกรรมไปทางเหลาทัพ ยกเวน เงินรางวัลสําหรับการสูรบของ อส.ทพ. ยังคงสงให กอ.รมน.ดําเนินการ
๒.๑.๓ มาตรฐานงานของฝายสวัสดิการ

- ๓๐ ชื่องาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐

หลักการและเหตุผล : เปนการใหบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกัน
อธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหนวย กอ.รมน.ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

หนวยที่เสนอขอรับเงิน พ.ส.ร.แตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูมีสิทธิ แลวจัดทําคําขอ
พ.ส.ร.เสนอไปยัง กอ.รมน.ภาค ๔ สน.(สบค.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน.)

๗ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

จนท.หนวยเสนอ

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. (สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.)
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร และประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ อ
เอกสารหลักฐานจัดประชุม พิจ ารณากลั่นกรอง แลว รวบรวมเอกสารสิท ธิ นํ า
เรียน ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อลงนามเสนอไปยัง กอ.
เอกสารถูกตอง
รมน.(สก.สบค.กอ.รมน.)
เอกสาร
ไมถกู ตอง

๓ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔
สน.)

หนวย เสนอขอ
รับเงิน พ.ส.ร.
เอกสาร
เอกสารถูกตอง ไมถกู ตอง

หมาย
เหตุ

- ๓๑ ชื่องาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ลําดับที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและนําเรียน
เสนอ ก.บ.ท.ช.
๔.

เอกสารถูกตอง

เอกสาร
ไมถกู ตอง

อนุมัติ

๕.

สงเอกสารการอนุมัติใหกอ.
รมน.ภาค ๔ สน.

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจสอบเอกสาร
ตามที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เสนอ รวบรวมสรุปนํา
เรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อลงนามเสนอไปยัง
ก.บ.ท.ช.

๑๐ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
ตรวจสอบเอกสาร
พ.อ.หญิง ธราทิพย
ศิริรักษพ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณน.ท.หญิง
ศรีสมร
สุธีรธรรม ร.น.

ฝา ยเลขา ฯ ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสารแล ว จั ด
ประชุ ม คณะกรรมการ บ.ท.ช.ให ค วามเห็ น ชอบ
จากนั้นจึงประชุม ก.บ.ท.ช.เพื่อพิจารณาอนุมัติ แลว
สงเรื่องแจงสิทธิการไดรับเงิน พ.ส.ร.กลับไปยัง กอ.
รมน.

๑๕ วัน

ฝายเลขา ฯ ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน. เสนอเอกสารการอนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง
กอ.รมน. ภาค ๔ สน.พร อ มสง เอกสารขออนุ มั ติ
ทั้งหมดคืน

๓ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย
ศิริรักษ

หมาย
เหตุ

- ๓๒ ชื่องาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ลําดับที่

รายละเอียดงาน

๖.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

๓ วัน

หนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.จัดทําบัญชีคัดแยก แยกตาม
หนวยที่ออกคําสั่ง พ.ส.ร.แลวสงคืนให กอ.รมน.ภาค
๔ สน.

๓ วัน

หนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.

ผอ.รมน.ภาค ๔ ลงนาม

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.นําเรียน ผอ.รมน.ภาค ๔ ลง
นามบัญชีรายชื่อตามที่หนวยเสนอขอจัดสงมา

๓ วัน

ออกคําสั่งใหกําลังพล
ไดรับ พ.ส.ร.

หนวยที่มีอํานาจออกคําสั่ง พ.ส.ร.ตรวจสอบความ
ถูกตองแลวออกคําสั่งใหกําลังพลไดรับ พ.ส.ร.

๗ วัน

ทําบัญชีคัดแยกหนวย
ออกคําสั่ง พ.ส.ร.

๙.

มาตรฐานคุณภาพงาน

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔
สน.)

ทําบัญชีคัดแยกหนวย
ออกคําสั่ง พ.ส.ร.

๗.

๘.

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงหนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.
เพื่อจัดทําบัญชีคัดแยก สงใหหนวยตนสังกัดที่มี
อํานาจออกคําสั่ง พ.ส.ร.(เวน กองกําลังตํารวจ คัด
แยกเอง แลวขามไปดําเนินการในขั้นตอนที่ ๙)

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔
สน.)

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

หนวยที่มีอํานาจออก
คําสั่ง พ.ส.ร.

หมาย
เหตุ

- ๓๓ ชื่องาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ลําดับที่

รายละเอียดงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑๐.
หนวยตนสังกัด
ของบประมาณ

หนวยตนสังกัดปกติของกําลังพลที่ไดรับ พ.ส.ร.ขอ
งบประมาณเพิ่มเติมตามสายงานปกติ (ตามระบบ
งบประมาณของหนวย) เพื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ
มาแลวจึงดําเนินการเบิกจายเงิน พ.ส.ร.

เวลา
ดําเนินการ
๓ วัน

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

หนวยตนสังกัด

เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือ
ราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑
๒. ประกาศสํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี ลง ๒๘ ก.ย.๒๑ เรื่อง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียด เพื่อให
หน่วยราชการต่าง ๆ ปฏิบัตใิ นการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช.

๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน ตามระเบียบ บ.ท.ช.

- ๓๔ –
ชื่องาน : เงินคาทดแทน

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๒/๒๐

หลักการและเหตุผล : ผูใ้ ดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรูใหไดรับเงินคาทดแทนโดยจายครัง้ เดียวในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินคาทดแทน
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินคาทดแทน
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.ภาคสอบสวน
ตรวจรวบรวมเอกสาร

๒.

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.
ตรวจสอบเอกสารจัด
ประชุม

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.ภาค แตงตั้งคณะกรรรมการสอบสวน
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.
รมน.)พ.อ.หญิงธรา
ทิพย ศิริรักษ

สปน./ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสาร เพื่อ
เสนอที่ประชุม

๗ วัน

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร
(สก.สบค.กอ.รมน.)
๓.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

หมายเหตุ

- ๓๕ –
สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ชื่องาน : เงินคาทดแทน
ลําดับที่
๔.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ไมอนุมัติคืน สก.สบค.ฯ

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๒/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

อนุกรรมการ บ.ท.ช.

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
อนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง กอ.รมน. ภาค พรอม
สงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๓ วัน

กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.
รมน.)พ.อ.หญิงธรา
ทิพย ศิริรักษ

กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวยตนสังกัด
ของผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบ
และดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ

๑ วัน

กอ.รมน.ภาค

หมายเหตุ

อนุกรรมการ
บ.ท.ช.อนุมัติ
อนุมัติ

๕.

ไมอนุมัติ
ก.บ.ท.ช.
อนุมัติ

อนุมัติ
๖.

๗.

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร
(สก.สบค.กอ.รมน.)

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ

เอกสารอางอิง: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๓๖ ชื่องาน : เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๓/๒๐

หลักการและเหตุผล : ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเนื่องจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรูใหไดรับเงินสงเคราะหเรียกวาเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.ภาค
สอบสวนตรวจ
รวบรวมเอกสาร

กอ.รมน.ตรวจสอบ
เอกสาร

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.
ตรวจสอบเอกสาร จัด
ประชุม

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.ภาค แตงตั้งคณะกรรรมการสอบสวน
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

สปน./ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสาร เพื่อ
เสนอที่ประชุม

๗ วัน

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

หมายเหตุ

ชื่องาน : เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน
ลําดับที่
๔.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ไมอนุมัติ

- ๓๗ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ--๐๓/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

อนุกรรมการ บ.ท.ช.

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
อนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง กอ.รมน. ภาค พรอม
สงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๓ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวย
ตนสังกัดของ ผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ชวยเหลือราชการ ทราบและดําเนินการเบิก
จายเงินใหแกผูมีสิทธิ

๑ วัน

กอ.รมน.ภาค

หมายเหตุ

บ.ท.ช.อนุมัติ

๕.

อนุมัติไมอนุมัติ
ก.บ.ท.ช.อนุมัติ

อนุมัติ
๖.

กอ.รมน.เสนอเอกสาร
การอนุมัติ และแจงสิทธิ

๗.

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ

เอกสารอางอิง: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

ชื่องาน : เงินชวยเหลือจัดการศพ

- ๓๘ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๔/๒๐

หลักการและเหตุผล : การชวยเหลือกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชวยเหลือจัดการศพ
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชวยเหลือจัดการศพ
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.ภาคสอบสวน
ตรวจรวบรวมเอกสาร

๒.

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๓.

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสาร จัดประชุม

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.ภาค แตงตั้งคณะกรรรมการสอบสวน
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

สปน./ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสาร เพื่อ
เสนอที่ประชุม

๗ วัน

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

อนุกรรมการ บ.ท.ช.

ไมอนุมัติ
๔.

บ.ท.ช.อนุมัติ

หมายเหตุ

- ๓๙ ชื่องาน : เงินชวยเหลือจัดการศพ
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๕.
อนุมัติ

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๔/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
อนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง กอ.รมน. ภาค พรอม
สงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๓ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวย
ตนสังกัดของผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ชวยเหลือราชการ ทราบและดําเนินการเบิก
จายเงินใหแกผูมีสิทธิ

๑ วัน

กอ.รมน.ภาค

ไมอนุมัติ

หมายเหตุ

ก.บ.ท.ช.อนุมัติ
อนุมัติ
๖.

๗.

กอ.รมน.เสนอเอกสาร
การอนุมัติ และแจงสิทธิ

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

- ๔๐ ชื่องาน : เงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม (เฉพาะ อส.ทพ.)

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๕/๒๐

หลักการและเหตุผล : ผูที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) เปนพลทหารประจําการ อาสาสมัครทหารพราน ลูกจางชั่วคราว และ พนักงานราชการ จะไดรับเปนเงินกอน
เพียงครั้งเดียวในแตละภารกิจ และใหเรียกวาเงินรางวัลสําหรับการสูรบแทน เปนจํานวน ขั้นละ ๑,๒๐๐ บาท
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการขอเงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอเงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
กอ.รมน.ภาคสอบสวน
ตรวจรวบรวมเอกสาร
๒.

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ
เอกสาร จัดประชุม

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.ภาค แตงตั้งคณะกรรรมการสอบสวน
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

สปน./ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสาร เพื่อ
เสนอที่ประชุม

๗ วัน

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๓.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

หมายเหตุ

- ๔๑ –
ชื่องาน : เงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม
ลําดับที่

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

รายละเอียดงาน

ไมอนุมัติ อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๕/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

๗ วัน

อนุกรรมการ บ.ท.ช.

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ

๗ วัน

คณะกรรมการ
ก.บ.ท.ช.

กอ.รมน.เสนอเอกสาร
การอนุมัติ และแจงสิทธิ

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
อนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง กอ.รมน. ภาค พรอม
สงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๓ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

กอ.รมน.ภาค แจง
สิทธิ

กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิให
ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือ
ราชการ ทราบ

๑ วัน

กอ.รมน.ภาค

หมายเหตุ

บ.ท.ช.อนุมัติ
๕.

อนุมัติ

ไมอนุมัติ
ก.บ.ท.ช.อนุมัติ

อนุมัติ
๖.

๗.

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูป ฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เนื่อง
ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑

ชื่องาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)

- ๔๒ –
สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐

หลักการและเหตุผล : ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาทีท่ หารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองขาง
ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัตริ าชการในหนาที่
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับบํานาญพิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายนั้น
เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตน
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.จังหวัด

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

กอ.รมน.ภาค

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน.จังหวัด

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน.ภาค

สก.สบค.กอ.รมน. คนหารายงานการประชุม
จายเงินทดแทน เพื่อประกอบการพิจารณาและ
ตรวจสอบหลักฐาน

๗ วัน

- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

ไมอนุมัติ
๓.

กอ.รมน.ตรวจสอบ

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.จังหวัด รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
(เฉพาะผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง กอ.รมน. ซึ่งเปน
ราษฎร หรืออาสาสมัครที่ไมมีสังกัด)
ไมอนุมัติ

๒.

มาตรฐานคุณภาพงาน

(สก.สบค.กอ.รมน)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

หมายเหตุ

- ๔๓ –
ชื่องาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

๗ วัน

สปง.กอ.รมน.
(กง.สปง.กอ.รมน.)

นายกรัฐมนตรี
อนุมัติ

กอ.รมน.เสนอเอกสารการ
กําหนดสวน และแจงสิทธิ

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
กําหนดสวน และเสนอไปยัง กอ.รมน. ภาค
พรอมสงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๗ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

กอ.รมน.ภาค

กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบ และสงคืน กอ.รมน.
จังหวัด

๓ วัน

กอ.รมน.ภาค

อนุมัติ

๖.

รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐

สปง.กอ.รมน. กําหนดสวน เงินเดือน เพื่อจาย
บํานาญพิเศษขออนุมัติ บําเหน็จพิเศษ เหตุ
ทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) กราบ
เรียน นายกรัฐมนตรี (ผาน ผอ.สปง.กอ.รมน.)
อํานาจนายกรัฐมนตรี มอบอํานาจให ผอ.สปง.
กอ.รมน.เปนผูใชอํานาจแทนคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

ไมอนุมัติ

๕.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

หมายเหตุ

- ๔๔ –
ชื่องาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๗.
กอ.รมน.จังหวัด

๘.

๙.

กรมบัญชีกลาง

กอ.รมน.จังหวัด

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ผอ.รมน.จังหวัดลงนามในแบบขอรับบํานาญ
พิเศษเพื่อขอรับบํานาญพิเศษไปยัง
กรมบัญชีกลาง

๓ วัน

กอ.รมน.จังหวัด

ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจาย

๓ วัน

กรมบัญชีกลาง

แจงการอนุมัตสิ ั่งจาย หรือไมสั่งจายใหผูขอรับ
เงินทราบ

๓ วัน

กอ.รมน.จังหวัด

เอกสารอางอิง : ๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗
๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

หมายเหตุ

ชื่องาน : บํานาญพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)

- ๔๕ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐

หลักการและเหตุผล: ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวา ผูนั้นไดรับอันตราย
ดังกลาวถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสัญนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้วา ผูนั้นถึงแกความตายในวันที่สูญหายและใหจายบํานาญพิเศษ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อให ทายาทของประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต
(ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
๒. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
๓. เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.จังหวัด

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

กอ.รมน.จังหวัด รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร

๑๕ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน.จังหวัด

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร

๑๐ วัน

- รูปแบบเปนไปตาม
กําหนด
- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

กอ.รมน.ภาค

สก.สบค.กอ.รมน. คนหารายงานการประชุม
จายเงินทดแทน ตรวจสอบ

๗ วัน

- มีเอกสารอางอิง
ถูกตอง

ไมอนุมัติ
๒.

กอ.รมน.ภาค
ไมอนุมัติ

๓.

กอ.รมน.ตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

หมายเหตุ

- ๔๖ ชื่องาน : บําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
ไมอนุมัติ
นายกรัฐมนตรี
อนุมัติ

อนุมัติ

๕.

๖.

กอ.รมน.เสนอเอกสาร
กําหนดสวน และแจงสิทธิ

กอ.รมน.ภาค

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สปง.กอ.รมน. กําหนดสวน เงินเดือน เพื่อจาย
บํานาญพิเศษขออนุมัติ บําเหน็จพิเศษ เหตุ
เสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) ใหกับ
ทายาท กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (ผาน ผอ.
สปง.กอ.รมน.)อํานาจนายกรัฐมนตรี มอบอํานาจ
ให ผอ.สปง.กอ.รมน.เปนผูใชอํานาจแทนคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒
ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

๗ วัน

สปง.กอ.รมน.
(กง.สปง.กอ.รมน.)

กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) เสนอเอกสารการ
กําหนดสวน และเสนอ ไปยัง กอ.รมน. ภาค
พรอมสงเอกสารขออนุมัติทั้งหมดคืน

๗ วัน

กอ.รมน.
(สก.สบค.กอ.รมน.)
พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ

กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบและสงคืน กอ.รมน.
จังหวัด

๓ วัน

กอ.รมน.ภาค

หมายเหตุ

- ๔๗ –
ชื่องาน : บํานาญพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๗.
กอ.รมน.จังหวัด

๘.

๙.

กรมบัญชีกลาง

กอ.รมน.จังหวัด

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ผอ.รมน.จังหวัดลงนามในแบบขอรับบํานาญ
พิเศษเพื่อขอรับบํานาญพิเศษไปยัง
กรมบัญชีกลาง

๓ วัน

กอ.รมน.จังหวัด

ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจาย

๓ วัน

กรมบัญชีกลาง

แจงการอนุมัตสิ ั่งจาย หรือไมสั่งจายใหผูขอรับ
เงินทราบ

๓ วัน

กอ.รมน.จังหวัด

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒

หมายเหตุ

- ๔๘ ชื่องาน : ดําเนินการเรื่องของขวัญปใหม

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๘/๒๐

หลักการและเหตุผล : สบค.กอ.รมน. ขออนุมัติพิจารณามอบของขวัญปใหม ใหแกขาราชการประจํา และกําลังพลที่มาชวยราชการ กอ.รมน. สวนกลาง และหนวยที่ใหการสนับสนุน
เพื่อเปนการแสดงถึงความหวงใยจากผูบังคับบัญชา ภายใน ม.ค. ของทุกป
วัตถุประสงค เพื่อใหการพิจารณามอบของขวัญปใหมแกผูปฏิบัติราชการใน กอ.รมน. สวนกลางเปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
สบค.กอ.รมน.รวบ รวม
รายชื่อกําลังพล กอ.รมน.

รวบรวมยอดกําลังพลให
สปง.กอ.รมน. พิจารณา
ดานงบประมาณ
ขออนุมัติหลักการมอบของขวัญ
ปใหมใหกับกําลังพล

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สบค.กอ.รมน.แจงหลักเกณฑกําลังพลผูมีสิทธิ
ไดรับเงิน และใหสงรายชื่อผูที่เขาหลักเกณฑ

๑๐ วัน

ฝายธุรการ สก.กอ.รม
น.พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

รวบรวมยอดกําลังพลให สปง.กอ.รมน. พิจารณา
ดานงบประมาณ

๕ วัน

ฝายธุรการ สก.กอ.รม
น.พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

รางหนังสือนําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อขอ
อนุมัติหลักการ

๕ วัน

ฝายธุรการ สก.กอ.รม
น.พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

หมายเหตุ

- ๔๙ ชื่องาน : ดําเนินการเรื่องของขวัญปใหม
ลําดับที่

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๘/๒๐

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๗ วัน

เลขาธิการ กอ.รมน.
ลงนามอนุมัติ

เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนามอนุมัติหลักการ
สก.สบค.กอ.รมน. ดําเนินการเสนอ สปง.กอ.
รมน.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคาของขวัญ
ปใหม

ฝายธุรการ สก.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

สปง.กอ.รมน. อนุมัติงบประมาณ ฝายธุรการ
สบค.กอ.รมน.(การเงิน) เบิกเงิน

๑ วัน

ฝายธุรการ สก.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

สก.สบค.กอ.รมน.แจงหนวยสงรายชื่อผูแทนเพื่อ
รับเงินของขวัญจัดสรรเงินตามยอดเงินแตละ
หนวย ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนเปนผูแทน
จายเงิน สงหลักฐานการรับเงินใหฝายธุรการ
สบค.กอ.รมน.(การเงิน)

๑ วัน

ฝายธุรการ สก.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา
ปทุมานุสรณ

๔.

๕.
สปง.กอ.รมน.อนุมัติงบประมาณ
ฝายธุรการ สบค.ฯ (การเงิน)
เบิกเงิน
๖.
สก.สบค.แจงหนวยสง
รายชื่อผูแทนเพื่อรับเงิน
ของขวัญ
เอกสารอางอิง :

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- ๕๐ –
ชื่องาน : การประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุง สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๙/๒๐

หลักการและเหตุผล : พิธีเกษียณอายุราชการของขาราชการอัตราประจํา อัตราชวยราชการ และลูกจางชั่วคราว สังกัด กอ.รมน.สวนกลาง ที่เกษียณอายุราชการหรือเขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด และมอบเงินขวัญถุงลูกจางชั่วคราว ไดกําหนดใหกระทําภายในเดือนที่ส้นิ ปงบประมาณโดยให สบค.กอ.รมน. เปนหนวยดําเนินการจัดพิธี
เกษียณอายุราชการ ซึ่งในพิธีนี้ประกอบดวย การมอบของที่ระลึก หนังสือประกาศเกียรติคุณ และกลาวคําสดุดีแกผูเกษียณอายุราชการ หรือเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนด มอบเงินขวัญถุงใหลูกจางชั่วคราว ตลอดจนใหมีการจัดเลี้ยงตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค เพื่อใหการประกอบพิธีใหกับขาราชการอัตราประจํา อัตราชวยราชการ และลูกจางชั่วคราว สังกัด กอ.รมน.สวนกลาง ซึ่งพนจากหนาที่ราชการ เนื่องจากครบ
เกษียณอายุราชการ เปนดวยความเรียบรอย
ลําดับที่
๑.

๒

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
สบค.กอ.รมน.รวบ รวม
รายชื่อผูเกษียณอายุหรือเขา
รวมโครงการเกษียณอายุฯ

สบค.กอ.รมน. ประสานหนวย
เกี่ยวของ

ขออนุมัติจัดงาน

รายละเอียดงาน
สบค.กอ.รมน.(จก.สบค.กอ.รมน.) รวบรวม
รายชื่อผูเกษียณอายุราชการหรือเขารวมโครงการ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด

เวลา
ดําเนินการ
๕ วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการเสร็จภายใน จก.สบค.กอ.รมน.
กําหนด

สก.สบค.กอ.รมน. ประสาน สปง.กอ.รมน.
ภายใน๒วัน ดําเนินการเสร็จภายใน สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
พิจารณาความเหมาะสมดานงบประมาณการจัด นับตั้งแต
กําหนด
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ไดรับรายชือ่
รางหนังสือนําเรียน ผอ.รมน. (ผาน เลขาธิการ
กอ.รมน.) เพื่อขออนุมัตจิ ัดงานพิธเี กษียณอายุ
ราชการ และมอบเงินขวัญถุง

๒วัน

ดําเนินการเสร็จภายใน สง.เลขาธิการ กอ.รมน.
กําหนด

หมายเหตุ

- ๕๑ –
ชื่องาน : การประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุง สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
ผอ.รมน. ลงนาม
๕.
นขต.กอ.รมน.
สวนกลาง ดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๙/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.ปฏิบัติราชการ
แทน) ลงนามอนุมัติ และกําหนดวันจัดพิธี ฯ

๒ วัน

ดําเนินการเสร็จภายใน สง.เลขาธิการ กอ.รมน.
กําหนด

นขต.กอ.รมน.สวนกลางดําเนินการแบง ในสวนที่
เกี่ยวของตามการแบงมอบความรับผิดชอบการ
จัดงาน ฯ

๕ วัน

ดําเนินการเสร็จภายใน นขต.กอ.รมน.
กําหนด

เอกสารอางอิง: หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๑๓๑๑ ลง ๒๕ มี.ค.๕๙ เรื่อง หลักเกณฑการมอบเงินขวัญถุงใหแกลูกจางชั่วคราว แลวแตกรณี

หมายเหตุ

- ๕๒ ชื่องาน : สวัสดิการเงินกูลูกจางชั่วคราว

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๐/๒๐

หลักการและเหตุผล : การใหลูกจางชั่วคราวกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการลูกจางชั่วคราว
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานของ จนท.สวัสดิการลูกจางชั่วคราวเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย
๒. เพื่อใหลูกจางชั่วคราวไดกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการลูกจางชั่วคราวเพื่อนําไปบรรเทาความเดือดรอน
ลําดับที่
๑.

๒

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ลูกจางชั่วคราว ยื่นเรือ่ ง
ขอกูพรอมสัญญา กู
เงินและค้ําประกัน

ลูกจางชั่วคราวยื่นเรื่องขอกูพรอมสัญญากูเงิน
และหนังสือค้ําประกัน ผานตามสายการบังคับ
บัญขา จนถึงหัวหนาหนวยขึน้ ตรง กอ.รมน.เพื่อ
รวบรวมเสนอ สก.สบค.กอ.รมน.ภายในวันที่
๒๐ ของเดือน

ตรวจสอบหลักฐาน เสนอ
คณะกรรมการฯ

ผอ.สบค.กอ.รมน.
อนุมัติ

เวลา
ดําเนินการ
๒สัปดาห

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
นขต.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมหลักฐานการกูของ ๓วันทําการ
หนวยตาง ๆ และตรวจสอบสถานภาพเงินไดราย
เดือนของผูกู แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการการ
เงินกองทุนสวัสดิการลูกจางชั่วคราวในวั นที่ ๒๕
ข อ ง เ ดื อ น เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ นํ า เ รี ย น
ผอ.สบค.กอ.รมน.อนุมัติ

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.ลงนามอนุมัติ

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน

๒ วัน

หมายเหตุ

- ๕๓ –
ชื่องาน : สวัสดิการเงินกูลูกจางชั่วคราว
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
เหรัญญิก คณะกรรมการ ฯ
จายเงินผูกูที่ไดอนุมัติ
รายงานสถานภาพ

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
รายละเอียดงาน
เหรัญญิก คระกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ลูกจางชั่วคราวจายเงินใหกับผูกูที่ไดรับ
อนุมัติแลวภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- ผูกูผอนชําระเปนรายเดือนตามสัญญา
กูเงิน
- หนวยตนสังกัดของผูกูหักเงินไดสง
เหรัญญิก คณก.ฯ
- กรรมการและเลขานุการ ฯ รายงาน
สถานภาพเงินกองทุน ฯ ผานประธาน นํา
เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๐/๒๐
มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ภายใน
กําหนด

เอกสารอางอิง: ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวย เงินกองทุนสวัสดิการลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๘

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน
- ลูกจางชั่วคราวยื่นเรื่องขอกู
-หนวยตนสังกัดของผูกู
- กรรมการและเลขานุการ ฯ

หมายเหตุ

- ๕๔ –
ชื่องาน : มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๑/๒๐

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ขั้นตอนการเสนอขอทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

๒

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
แจงให นขต.กอ.รมน.
สวนกลาง สงรายชื่อผูที่
มีคุณสมบัติรับทุน

รายละเอียดงาน
แจงให นขต.กอ.รมน. สวนกลาง สงรายชื่อบุตร
ของลูกจางประจํา ผูที่มีคุณสมบัติรับทุนเพื่อ
การศึกษา ให สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม

เวลา
ดําเนินการ
เม.ย.
๒ สัปดาห

ตรวจสอบ ความถู ก ตอ งครบถว นของเอกสาร พ.ค.
สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
สรุปยอดผูขอรับทุน ยอดเงิน และแจงยอดดอก ๑ สัปดาห
เอกสาร สรุปยอด ประชุม คณก.ฯ
ผลบั ญ ชี ก องทุ น ฯ เพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม คณก.
เงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว
พิจารณาจัดสรรทุน
คณก.ฯ พิจารณา
อนุมัติ

เมื่อไดรับอนุมัติจาก คณก.ฯ แลวรางหนังสือ
นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพื่อพิจารณาจัดพิธี
แจกทุนการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว

พ.ค.
๑ สัปดาห

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
นขต.กอ.รมน.สวนกลาง

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน

หมายเหตุ

- ๕๕ –
ชื่องาน : มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว
ลําดับที่

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

แจงกําหนดวันพิธี ฯ ให นขต.
กอ.รมน. สวนกลาง ทราบ

- แจงกําหนดวันฑิธี ฯ ให นขต.กอ.รมน.
สวนกลาง ทราบและแจงบุตรลูกจาง
ชั่วคราวเขารวมพิธี ฯ โดยพรอมเพียงกัน
-สกสบค.กอ.รมน. รายงานสรุปการใชจาย
และยอดเงินคงเหลือ ให ผอ.สบค.กอ.
รมน. ทราบภายใน ๗ วัน หลังวันมอบ
ทุนการศึกษา

๔.

เวลา
ดําเนินการ
พ.ค.
๒ วัน

รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๑/๒๐
มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน

เอกสารอางอิง: ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๕

หมายเหตุ

ชื่องาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
ใหแกขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.

- ๕๖ –
สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๒/๒๐

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ขั้นตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหผูเกี่ยวของทราบและเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมด
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม
ตรวจสอบ ประมวลรายชื่อ

๒.

๓.

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

- รวบรวมรายชื่อขาราชการพลเรือน ประจํา กอ. ธ.ค. – ม.ค.
รมน.ประวัติการรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- ตรวจสอบรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
- ประมวลรายชื่อผูที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯใหหนวยตาง ๆ ตรวจสอบ

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชื่อ ผูมี นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชื่อขาราชการพล
สิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ เรือน ประจํา กอ.รมน.ที่มีสิทธิเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ เสร็จแลว แจงผลการ
ตรวจสอบให สก.สบค.กอ.รมน.ทราบ
คณะกรรมการพิจารณา
เครื่องราช ฯ เห็นชอบ

เวลา
ดําเนินการ

นําเขาพิจารณาใน คณก.พิจารณาการขอเครื่อง
ราช ฯประจําป

ม.ค.

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล

หนวยสง
นขต.กอ.รมน.
ตอบกลับมา
ภายในเวลา
ที่กําหนด

ก.พ.

มติที่ประชุมฯ คณะกรรมการพิจารณาเครื่องราช ฯ
ของคณก.ฯ

หมาย
เหตุ

- ๕๗ ชื่องาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป
ใหแกขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
.

นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อลง
นาม เสนอ สลค.

๕.
สลค.ดําเนินการตรวจสอบ
และประกาศ รกจ.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๒/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สรุปนําเรียนเพื่อขออนุมัติ เลขาธิการ กอ.รมน. มี.ค. – เม.ย. บัญชีรายชื่อของผูมีสิทธิ สก.สบค.กอ.รมน.
ตามผลการพิจารณาของ คณก.ฯ พรอมกับลง
เสนอขอพระราชทานใน
ชื่อในรางหนังสือเสนอ สลค.
แตละชั้นตรา

สลค.ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเสนอขอ
พ.ค. – ก.ค. บัญชีการเสนอขอ
- สลค.(ตรวจสอบ,
พระราชทาน ฯ มีความถูกตอง ครบถวนตาม
พระราชทาน ฯ มี
ประกาศ รกจ.)
หลักเกณฑ และประกาศ รกจ. สก.สบค.
ความถูกตอง ครบถวน - สก.สบค.กอ.รมน.
กอ.รมน. แจงผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชที่
(แจง)
มีรายชื่อในประกาศ รกจ.ประจําป ให นขต.กอ.
รมน.ทราบ

เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
๒. คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราช ฯ

หมาย
เหตุ

- ๕๘ ชื่องาน : การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแก
ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๓/๒๐

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ขั้นตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหผูเกี่ยวของทราบและเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมด
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม
ตรวจสอบ ประมวลรายชื่อ

๒.

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชื่อ ผูมีสิทธิ
เสนอขอพระราชทานเหรียญ ฯ

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐานคุณภาพ
หนวย/ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
งาน

- รวบรวมรายชื่อขาราชการพลเรือน ประจํา กอ. ธ.ค. – ม.ค.
รมน.ประวัติการรับพระราชทานเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
- ตรวจสอบรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเหรียญฯ
- ประมวลรายชื่อผูที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน
เหรียญฯใหหนวยตาง ๆ ตรวจสอบ

สก.สบค.กอ.รมน.

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชื่อขาราชการพล เม.ย. – พ.ค. หนวยสงตอบ
เรือน ประจํา กอ.รมน.ที่มีสิทธิเสนอขอ
กลับมาภายใน
พระราชทาน เหรียญฯ เสร็จแลว แจงผลการ
เวลาที่กําหนด
ตรวจสอบให สก.สบค. กอ.รมน.ทราบ

นขต.กอ.รมน.

น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล

หมายเหตุ

- ๕๙ ชื่องาน : การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแก
ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน

๓.

เวลา
ดําเนินการ
มิ.ย.

คณะกรรมการ
พิจารณาเหรียญ ฯ

๔.
. นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อลง
นาม เสนอ สลค.
๕.
สลค.ดําเนินการตรวจสอบ
และประกาศ รกจ.

นําเขาพิจารณาใน คณก.พิจารณาการขอเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจําป

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๓/๒๐

มาตรฐานคุณภาพงาน
มติที่ประชุมฯ ของ
คณก.ฯ

หนวย/ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
พิจารณาเหรียญ ฯ

สรุปนําเรียนเพื่อขออนุมัติ เลขาธิการ กอ.รมน.
ตามผลการพิจารณาของ คณก.ฯ พรอมกับลง
ชื่อในรางหนังสือเสนอ สลค.

มี.ค. – เม.ย. บัญชีรายชื่อของผูมีสิทธิ สก.สบค.กอ.รมน.
เสนอขอพระราชทาน
เหรียญจักรพรรดิมาลา

สลค.ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเสนอขอ
พระราชทาน ฯ มีความถูกตอง ครบถวนตาม
หลักเกณฑ และประกาศ รกจ. สก.สบค.
กอ.รมน. แจงผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชที่
มีรายชื่อในประกาศ รกจ.ประจําป ให นขต.
กอ.รมน.ทราบ

พ.ค. – ก.ค. บัญชีการเสนอขอ
- สลค.(ตรวจสอบ,
พระราชทาน ฯ มี
ประกาศ รกจ.)
ความถูกตอง ครบถวน - สก.สบค.กอ.รมน.
(แจง)

เอกสารอางอิง : ๑. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔
๒. คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเหรียญ ฯ

หมาย
เหตุ

- ๖๐ –
ชื่องาน : จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๔/๒๐

หลักการและเหตุผล : จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. เพื่อมีบัตรประจําตัวไวเพื่อแสดงตน
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รับแบบคํารองขอมี
บัตรประจําตัว

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

จนท.รับแบบคํารองขอมีบัตรประจําตัว

๑ วัน

๒.

ตรวจสอบเอกสาร รางหนังสือ
นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.

ตรวจสอบเอกสาร รางหนังสือขออนุมัติจัดทําบัตร
ประจําตัว ขาราชการบํานาญ ผูเกษียณอายุราชการ,
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด, ลาออกจากราชการ
, ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อ
สกุล, บัตรหมดอายุ และบัตรหาย ถูกทําลายหรือ
ชํารุด นําเรียนผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูมี
อํานาจลงนาม เลขาธิการ กอ.รมน.

๒ วัน

๓.

เลขาธิการ กอ.รมน.
ลงนาม

เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม และอนุมัติจัดทําบัตรประจําตัว
ขาราชการบํานาญ ผูเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ,
ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล, บัตร
หมดอายุ และบัตรหาย ฯ

๑๕ วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รม
น.น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล

เอกสาร
ครบถวน
ถูกตอง ชื่อ
นามสกุล
ถูกตอง

สก.สบค.กอ.รม
น.น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล

สํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

- ๖๑ ชื่องาน : จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
.

สํานักนายกรัฐมนตรี สง
เรื่องคืน กอ.รมน. เพื่อ
แจงใหผูเกีย่ วของรับบัตร

รายละเอียดงาน
สก.สบค.กอ.รมน. รับบัตรประจําตัวขาราชการ
บํานาญผูเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ
ราชการกอนกําหนด, ลาออกจากราชการ, ผูถือ
บัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อ
สกุล, บัตรหมดอายุ และบัตรหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด

เวลา
ดําเนินการ
๒ วัน

เอกสารอางอิง : ๑. พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
๒. กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ.๒๕๓๖)
๓. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๔/๒๐
มาตรฐานคุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.น.ส.
ประไพรัตน
วจนศิริกุล

หมาย
เหตุ

- ๖๒ –
ชื่องาน : เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๕/๒๐

หลักการและเหตุผล เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ขั้นตอนการเสนอขอเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
นขต.กอ.รมน.สวนกลาง
เสนอขอรับเงินกองทุน
สวัสดิการ

๒.

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร
ขออนุมัติเงิน

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

กําลังพลประจํา และกําลังพลที่มาชวยราชการ กอ.รมน.
ประจําเปนสวนกลาง รวมถึง พนักงานราชการและลูกจาง
กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอรับเงินกองทุนสวัสดิการในกรณี
ดังนี้ กรณีสมรส กรณีถึง แกกรรมของตนเอง, บิดามารดา,
คูสมรส, บุตร และบิดามารดาคูสมรส กรณีเจ็บปวยคนไขใน
ตั้งแต ๓ วันขึ้นไป กรณีกําลังพลประสบสาธารณภัย กรณี
กําลังพลหรือคูสมรสคลอดบุตร กรณีกําลังพลอุปสมบทหรือ
บวชในศาสนาอื่น รายงานเสนอขอรับเงินกองทุน ฯ เสนอ
สบค.ฯ

๓ วัน

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ ลธ.รมน. (ผาน รอง ลธ.รมน.) ขออนุมัติเงินสวัสดิการ
ใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. สวนกลาง

๒ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

หมาย
เหตุ

- ๖๓ ชื่องาน : เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๕/๒๐
เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

- ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ

๑๐ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

สก.สบค.กอ.รมน. รางหนังสือ
สงหนวย

รางหนังสือสงคืน นขต.กอ.รมน. สวนกลาง เพื่อใชเบิกเงิน
สวัสดิการ

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

สก.สบค.กอ.รมน.
รายงานรายรับ – จาย

- เมื่อสิ้นเดือนเสนอรายงานการรับ - จายเงินกองทุน
สวัสดิการ กอ.รมน. ประจําเดือนรางหนังสือเสนอ ลธ.รมน.
(ผาน รอง ลธ.รมน.) เพื่อทราบ รายงานการรับ - จาย
เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. ประจําเดือน

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง แจงใหผูมีสิทธิทราบ

๓ วัน

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง

ลธ.รมน. ลงนาม
อนุมัติ
๔.
๕.

๖.

หนวย/ผูรับผิดชอบ

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง
แจงใหผมู ีสิทธิทราบ

เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบ กอ.รมน.วาดวยเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน.พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไข (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ระเบียบ กอ.รมน.วาดวยเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๙

หมาย
เหตุ

- ๖๔ ชื่องาน : การลาอุปสมบทของขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๖/๒๐

หลักการและเหตุผล : ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.ชายที่นับถือศาสนาพุทธ ไดมีโอกาสบวชเรียนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทางราชการจึงไดเปดโอกาสใหขาราชการ
พลเรือน ประจํา กอ.รมน.ชายลาอุปสมบทไดไมเกิน ๑๒๐ วัน โดยไมถือเปนวันลา สวนผูที่เคยอุปสมบทมาแลวจะลาอุปสมบทอีกไมได จึงไดกําหนดใหผูที่จะลาอุปสมบทตองทํา
รายงานขออนุญาตผูบังคับบัญชาและเมื่อลาสิกขาแลวจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ แลวจึงบันทึกลงในประวัติรับราชการ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขาราชการพลเรือน ประจํา
กอ.รมน.สวนกลาง เสนอ
ขอลาอุปสมบท

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสารรางหนังสือ

ลธ.รมน. อนุมัติ

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอ
ลาอุปสมบท

๓ วัน

ขาราชการพลเรือน
ประจํากอ.รมน.
สวนกลาง

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ ลธ.รมน. ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.
รมน.ลาอุปสมบท

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ

๑๐ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

หมาย
เหตุ

- ๖๕ –
ชื่องาน : การลาอุปสมบทของขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

รายละเอียดงาน
สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ
อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๖/๒๐

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๓ วัน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

หมาย
เหตุ

- ๖๖ ชื่องาน : การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน
สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๗/๒๐
ประจํา กอ.รมน.
หลักการและเหตุผล : ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.ซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันได ไมเกิน ๑๕ วันทําการ
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
เวลา
มาตรฐาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๑.
ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอลา
๓ วัน เอกสาร
ขาราชการพลเรือน
ขาราชการพลเรือน ประจํา
ไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน
ถูกตอง
ประจํากอ.รมน.
ประจํา กอ.รมน.
ครบถวน
สวนกลาง
กอ.รมน.สวนกลาง เสนอ
ขอลาไปชวยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร
๒.

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ
เอกสารรางหนังสือ

๓.

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ ลธ.รมน. ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.
รมน.ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

๑๐ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

ลธ.รมน. อนุมัติ
๔.

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ
อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)
ของขาราชการ พลเรือน ประจํา กอ.รมน.

- ๖๗ –
สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๘/๒๐

หลักการและเหตุผล : ผอ.รมน. อนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการลาและการไปราชการตางประเทศของขาราชการที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. โดยการลาของขาราชการพลเรือนให
ปฏิบัติตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ขาราชการพลเรือน ประจํา
กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอ
ลาไปตางประเทศ (เฉพาะ
การลากิจ หรือลาพักผอน)

๒.

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร
รางหนังสือ

๓.

ลธ.รมน. อนุมัติ

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพ หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
งาน

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอลา
ไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)

๓ วัน

เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน

ขาราชการพลเรือน
ประจํากอ.รมน.
สวนกลาง

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ ลธ.รมน. ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.
รมน.ลาไปตางประเทศ (เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)

๑๐ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ

๑๒ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

- ๖๘ ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)
ของขาราชการ พลเรือน ประจํา กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน
สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

เวลา
ดําเนินการ
๓ วัน

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๘/๒๐
มาตรฐาน
คุณภาพ หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
งาน
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ
อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ

เอกสารอางอิง : ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. อนุมัติ ผอ.รมน.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทายหนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่ นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕เรื่อง ขออนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการลาและไป
ราชการตางประเทศฯ กอ.รมน.

- ๖๙ –
ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นนายพลขึ้นไป

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๙/๒๐

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการลากิจหรือลาพักผอนไปตางประเทศเปนไปตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๓ วัน

๓ วัน

รางหนังสือ

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ กพ.ทบ. ขออนุมัติใหขาราชการชวยราชการ กอ.
รมน. ชั้นนายพลขึ้นไปที่เสนอขอการลาไปตางประเทศ

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

๗ วัน

ผอ.สบค.กอ.รมน.

ผอ.สบค.กอ.รมน.(รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.) ลงนาม เสนอ
กพ.ทบ.

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร

๓.
ลงนาม

เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นนายพลขึ้นไปเสนอขอ
การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.
ชั้นนายพลขึ้นไปเสนอขอการลา
ไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ
หรือลาพักผอน)
๒.

รายละเอียดงาน

จนท.หนวยงานที่
ขาราชการชั้นนายพล
ขึ้นไปชวยราชการ

หมาย
เหตุ

- ๗๐ ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นนายพลขึ้นไป
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน
กพ.ทบ.ดําเนินการตรวจสอบนําเรียนผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๙/๒๐

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๗ วัน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
กพ.ทบ.

กพ.ทบ.ดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ
เอกสารอางอิง: ๑. ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๓. อนุมัติ ผอ.รมน.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทายหนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่ นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕เรื่อง ขออนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการลาและ
ไปราชการตางประเทศฯ กอ.รมน.

หมาย
เหตุ

- ๗๑ ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นต่ํากวาระดับนายพล

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๒๐/๒๐

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการลากิจหรือลาพักผอนไปตางประเทศเปนไปตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
ขาราชการชวยราชการ กอ.
รมน.ชั้นต่ํากวานายพลเสนอขอ
การลาไปตางประเทศ(เฉพาะ
การลากิจ หรือลาพักผอน)
๒.

๓.

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร
รางหนังสือ

ผอ.สบค.กอ.รมน.
ลงนาม

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นต่ํากวาระดับนายพล
เสนอขอการลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลา
พักผอน)

๓ วัน

นขต.กอ.รมน.

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
เสนอ หนวยงานตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติ
ราชการขออนุมัติใหขาราชการชวยราชการ กอ.รมน. ชั้น
ต่ําระดับนายพลเพื่อใหเดินทางไปตางประเทศ

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

ผอ.สบค.กอ.รมน.(รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.) ลงนาม เสนอ
หนวยงานตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติราชการ

๗ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

หมาย
เหตุ

- ๗๒ ชื่องาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ชั้นต่ํากวาระดับนายพล
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
หนวยตนสังกัดของขาราชการ
ที่มาชวยปฏิบัติราชการ.
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน
หนวยตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติราชการ.
ดําเนินการตรวจสอบนําเรียนผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ และ
แจงใหผูเกี่ยวของทราบ

รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๒๐/๒๐

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๗ วัน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
หนวยตนสังกัดของ
ขาราชการที่มาชวย
ปฏิบัติราชการ.

เอกสารอางอิง : ๑. ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑
๓. อนุมัติ ผอ.รมน.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ ทายหนังสือ สง.ผอ.รมน. ที่ นร.๕๑๐๐.๑/๙๒ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕เรื่อง ขออนุมัติหลักการกําหนดแนวทางการลาและ
ไปราชการตางประเทศฯ กอ.รมน.

หมาย
เหตุ

- ๗๓ –
๒.๒ ฝายวันทวีคูณ
๒.๒.๑ ภารกิจ มีหนาที่วางแผน ประสาน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ รับรองการ
ปฏิบัติราชการ มีหัวหนาฝาย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๒.๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ
กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
๑. การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน)
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ สุขแยมศรี
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
ร.ต.จําเริญ ทําโย
๒. การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (เรงดวน)
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี
พ.อ.หญิง ถิรดา ปกธงชัย
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
๓. งานบันทึกขอมูลเวลาราชการทวีคูณ
ร.ท.เสริมพร ยิ่งถาวร
จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา เนียมศิริ
ส.อ.หญิง กวินทรา เพชรประดับ
๔. งานสืบคนการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
๕. การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึกใหกับ ตรวจคําสั่งกอ.รมน.
ผูยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี
กรอกแบบสอบประวัติ
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
รับรองแบบสอบประวัติ
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
๖. รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน.ที่เสนอ
ตรวจคําสั่งฯ คุณสมบัติ
ขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
รับรองการปฏิบัติหนาที่
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
๒.๒.๓ มาตรฐานงานของฝายวันทวีคูณ

- ๗๔ –
ชื่องาน: การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน)

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๑/๐๖

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการออกหลักฐานการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.ไดรับสิทธิการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตามที่กําหนดไว
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.

จนท.บันทึกเลขรับเอกสาร

๒.

๓.

จนท.แผนกทวีคูณ
บันทึกเลขรับ
แยกเอกสาร
ไมใช
จนท.ตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวนของหลักฐาน
ใช

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

จนท.บันทึกเลขรับเอกสาร ฯ จากหนวย

๕ นาที

จนท.แผนกทวีคูณ บันทึกเลขรับ

๑๐ นาที

จนท.แผนกวันทวีคูณ ตรวจสอบความถูกตอง ๔ ชม.
และครบถวนของเอกสารหลักฐานตามลําดับ (๑๐๐ คน)
และคัดแยกเอกสารฉบับสําเนาสงหนวย เพื่อ
นําไปประทับตรา

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

จนท.ธุรการ
สก.
สบค.กอ.รมน.

สงมาตาม
สายงาน

พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี
พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ
สุขแยมศรี
พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี
พ.อ.หญิง ถิรดา
ปกธงชัย

- ๗๕ –
ชื่องาน: การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)
รายละเอียดงาน
จนท.แกไขแบบทวีคูณฉบับที่พิมพไมถูกตอง

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๓๐ นาที

แกไขฉบับที่พิมพไมถูกตอง
๕.

๖.

๗.

ประทับตราในเอกสารรับรอง ฯ

พิมพใบปะหนานําเรียน

นําเรียน ผูมี
อํานาจ ลงนาม

จนท.ประทับตรา ในแบบฟอรมฯ ที่สงมา

จนท.พิมพใบปะหนาเพื่อนําเรียน
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)
นําเรียน ผูมีอํานาจลงนาม ตามขอตกลงกับ
กระทรวงการคลัง (พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย,
พ.อ.ชุมพล ทองพวง)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๑/๐๖

๑ชม.

ผูรับผิดชอบ
ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช ร.น.
สก.สบค.กอ.รมน.
ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช ร.น.
ร.ต.จําเริญ ทําโย

๑๐ นาที

ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช ร.น.

๑ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
ผูมีอํานาจลงนาม
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง

หมาย
เหตุ

- ๗๖ –
ชื่องาน: การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๘.
พิมพใบปะหนาสงหนวย

๙.

จนท.ธุรการ สงหนวย

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๑/๐๖

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

จนท.พิมพใบปะหนาเพื่อนําเรียน
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑)

๑๐ นาที

พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ
สุขแยมศรี
พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี
พ.อ.หญิง ถิรดา
ปกธงชัย

จนท.ธุรการ นําสงเอกสาร ฯ กลับไปยังหนวย

๓ นาที

จนท.ธุรการ

เอกสารอางอิง : คําสั่ง กอ.รมน. ทื่ ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรื่อง การดําเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และ
ผูปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.

หมาย
เหตุ

- ๗๗ –
ชื่องาน: การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (เรงดวน)

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๒/๐๖

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการออกหลักฐานการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด
วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.ไดรับสิทธิการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตามทีก่ ําหนดไว
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ผูมีสิทธิ, ทายาท ยื่นคํารอง

ผูมีสิทธิ, ทายาท เขียนคํารองที่แผนกวันทวีคูณ
(กรณีเรงดวน ดําเนินการใหเฉพาะเสียชีวิต)

๑๐ นาที

จนท.แผนกทวีคูณ บันทึกเลขรับ

๒๐ นาที

จนท.พิมพเอกสารรับรอง ฯ ตามแบบฟอรม

๓๐ นาที

ติดตอ
ไมใชจนท.ฯ
๒.

๓.

จนท.ตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของหลักฐาน
ใช
จัดพิมพเอกสารรับรอง ฯ

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี

ยื่น ฯ
ดวย
ตัวเอง

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี
สก.สบค.กอ.รมน.
ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช ร.น.

- ๗๘–
ชื่องาน: การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (เรงดวน)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
นําเรียน ผูมี
อํานาจ ลงนาม
๕.
สงเอกสารใหผูมีสิทธิ ฯ

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๒/๐๖

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

นําเรียน ผูมีอํานาจลงนาม ตามขอตกลงกับ
กระทรวงการคลัง (พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย,
พ.อ.ชุมพล ทองพวง)

๑๐ นาที

ผูมาติดตอลงนามท รับหนังสือรับรอง ฯ จาก
จนท.

๑๐นาที

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

สก.สบค.กอ.รมน.
ผูมีอํานาจลงนาม
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ภควดี
นภาพงษรัชนี

เอกสารอางอิง : คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรื่อง การดําเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. และผูปฏิบัติงาน
ในสายงาน กอ.รมน.

- ๗๙ –
ชื่องาน: งานบันทึกขอมูลเวลาราชการเปนทวีคูณ

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๓/๐๖

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการบันทึกขอมูลการออกหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณเปนไปดวยความเรียบรอย
วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.ไดรับสิทธิการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตามที่กําหนดไว
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

จนท.รับเอกสาร เรียงลําดับ

๒.

จนท.เก็บบันทึกหรือคัดลอก

๓.

นําสําเนาขอมูลที่ไดลงใน
ฐานขอมูลโปรแกรม

รายละเอียดงาน
จนท.รับเอกสาร และบันทึกเรียงลําดับลงใน
แบบ ๕๓๐๔ ก ทุกฉบับ

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๑ ชม.

จนท.เก็บบันทึกหรือคัดลอกลงในฐานขอมูลของ ๓๐ นาที
เครื่องจักรคํานวณไวเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
นําสําเนาขอมูลที่ไดลงในฐานขอมูลโปรแกรม
การคนหาหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ

๓๐ นาที

ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

สก.สบค.กอ.รมน.
ร.ท.เสริมพร ยิ่งถาวร
สก.สบค.กอ.รมน.
ร.ท.เสริมพร ยิ่งถาวร
สก.สบค.กอ.รมน.
ร.ท.เสริมพร ยิ่งถาวร

เอกสารอางถึง : คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๗๙/๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค. ๕๔ เรื่อง การดําเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน.และผูปฏิบัติงาน
ในสายงาน กอ.รมน.

- ๘๐ –
ชื่องาน: การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)
ใหกับผูยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๔/๐๖

หลักการและเหตุผล : การสอบประวัติของทหารผานศึกนอกประจําการเพื่อประกอบการพิจารณาออกบัตร ใหใชแบบสอบประวัติตามแบบ (บ.๕) ยกเวนผูขอทําบัตรชั้นที่ ๑
และบัตรชั้นที่ ๒ใหใชสําเนาราชกิจจานุเบกษาเปนหลักฐานโดยไมตองสอบประวัติ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.
องคการสงเคราะหทหารผาน
ศึกและเขตสงเรื่องขอ
ตรวจสอบประวัติ

๒.

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร
รางหนังสือ

รายละเอียดงาน

เวลา มาตรฐาน
ดําเนิน คุณภาพ
การ
งาน

องค ก ารสงเคราะห ท หารผ า นศึ ก และเขต ส ง เรื่ อ งขอ ๕ วัน
ตรวจสอบประวัติให สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบวา ทหาร
นอกประจําการยื่นเรื่องขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึก
นอกประจําการเปนผูเคยปฏิบัติการปองกันหรือปราบปราม
การกระทําอันเปนภัยตอ ความมั่ นคงหรือ ความปลอดภัย
แหงราชอาณาจักรภายในหรือไม
สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจสอบ คําสั่ง ฯ
ทหารนอกประจําการยื่นเรื่องขอมีบัตรประจําตัวทหารผาน
ศึกนอกประจําการมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่และพนฯ

๒ วัน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร องคการสงเคราะหทหาร
ถูกตอง ผานศึกและเขตสงเรื่อง
ครบถวน ขอตรวจสอบประวัติ

สก.สบค.กอ.รมน.
ร.อ.ณฐกร
ปรีชาญานพานิช

หมาย
เหตุ

- ๘๑ –
ชื่องาน: การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)
ใหกับผูยื่นคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๒ วัน

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.
ลงนามรับรองประวัติ

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สก.สบค.กอ.
รมน.) ลงนามรับรองแบบสอบประวัติตาม
แบบ (บ.๕) พรอมสงเรื่องคืน องคการทหาร
ผานศึก

ตรวจคําสั่ง กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี
กรอกแบบสอบประวัติ
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
รับรองแบบสอบประวัติ
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย

องคการสงเคราะหทหารผานศึก รับแบบ
สอบประวัติตามแบบ (บ.๕) ตรวจสอบ
ความถูกตอง และออกบัตรประจําตัวทหาร
ผานศึกนอกราชการ

๕ วัน

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

๓.

๔.

องคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกออกบัตรประจําตัว
ทหารผานศึกนอกราชการ

เวลา มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๔/๐๖
ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางถึง : ๑. ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ ครอบครัวทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๔๔
๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

หมาย
เหตุ

- ๘๒ –
ชื่องาน : รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน. ที่
เสนอขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๕/๐๖

หลักการและเหตุผล : ในการใหการสงเคราะหแกกําลังพลที่กําลังปฏิบัติหนาที่ปองกัน หรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงฯ สํานักสงเคราะหเขตตาง ๆ องคการ
สงเคราะหทหารผานศึกไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหจากองคการฯ เชน คาเลาเรียนบุตร, คาคลอดบุตร, คารักษาพยาบาล และคาฌาปนกิจศพ เปนตน ซึ่ง
ระเบียบปฏิบัติขององคการ ฯ จะตองขอความรวมมือจาก กอ.รมน. ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาที่
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน
๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม
ลําดับที่

๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

องคการสงเคราะหทหารผานศึก
และเขต ขอความรวมมือตรวจ
สอบ รับรองการปฏิบัติหนาที่
ใหกับกําลังพล ของ กอ.รมน.

รายละเอียดงาน

เวลา มาตรฐาน
ดําเนิน คุณภาพ
การ
งาน

องคก ารสงเคราะหท หารผานศึ ก และเขต ทําหนัง สือ ขอ ๒ วัน
ความรวมมื อ ตรวจสอบคุณสมบัติ และรับ รองการปฏิบ ติ
หนาที่กับกําลังพลของ กอ.รมน. เพื่อใชประกอบหลักฐาน
การขอรับการสงเคราะหจ ากองคการ ฯ เชน คาเลาเรียน
บุตร,คาคลอดบุตร, คารักษาพยาบาล และคาฌาปนกิจศพ
เปนตน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร องคการสงเคราะหทหาร
ถูกตอง ผานศึกและเขตสงเรื่อง
ครบถวน ขอตรวจสอบประวัติ

หมาย
เหตุ

ชื่องาน : รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน. ที่
เสนอขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก
ลําดับที่

๔.

รหัสเอกสาร : สบค-สก-ทวีคูณ-๐๕/๐๖

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

๒ วัน

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร
คุณสมบัติ และรับรองการปฏิบัติหนาที่
รางหนังสือ

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาทีใ่ หกับ
กําลังพลของ กอ.รมน. เพื่อใชประกอบหลักฐานการรับ
การสงเคราะหนําเรียน ผอสบค.กอ.รมน.(ผาน รอง ผอ.
สบค.กอ.รมน.)

ตรวจคําสั่ง กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี
ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช
รับรองการปฏิบัติหนาที่
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย

ผอ.สก.สบค.กอ.
รมน.ลงนาม

ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ปฏิบัติ
ราชการแทน) ลงนามเสนอสํานักสงเคราะหทหารผาน
ศึกเขตตาง ๆ ที่ทําหนังสือขอความรวมมือ

๒ วัน

รับรองการปฏิบัติหนาที่
พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย

องคการสงเคราะหทหารผาน และเขตรับหนังสือ
ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับ
กําลังพลของ กอ.รมน.เพื่อใชประกอบหลักฐานฯ

๒ วัน

๒.

๓.

- ๘๓ –
สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ)

องคการสงเคราะหทหารผาน
ศึกดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ

เอกสารอางถึง : ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยการสงเคราะห พ.ศ.๒๕๓๒

เวลา มาตรฐาน
ดําเนิน คุณภาพ
การ
งาน

ผูรับผิดชอบ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

หม
าย
เหตุ

- ๘๔ ๔.๓ ฝายบําเหน็จ
๔.๓.๑ ภารกิจ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกีย่ วกับการ
จัดทําบําเหน็จประจําป เบี้ยหวัด บํานาญ มีรองผูอํานวยการสวนงานสิทธิแ์ ละสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
๔.๓.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ
กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
๑. การพิจารณาบําเหน็จประจําป
กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ
กลุม ๑ น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.
กลุม ๒ – ๔ พ.อ.ชุมพล ทองพวง
กลุม ๕ พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
บําเหน็จขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
บําเหน็จขาราชการพลเรือน ชวยราชการ
น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.
๒. ขอเลื่อนชั้นคาจางประจําป ของลูกจางชั่วคราวกอ.รมน. กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน
๓. ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือ กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
โควตาปกติ) ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
๔. ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณพิเศษแกเจาหนาที่
กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
๕. จายบําเหน็จบํานาญปกติ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) นางสุจิตรา จามาศ
๖. การขอถือจายบําเหน็จตกทอด
นางสุจิตรา จามาศ
๗. การขอถือจายบําเหน็จดํารงชีพ
นางสุจิตรา จามาศ
๘. กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแก นางสุจิตรา จามาศ
ความตายที่เปนสมชิก กบข.
๙. เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และ น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
ชวยราชการ
๑๐. จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล
๔.๓.๓ มาตรฐานงานของฝายบําเหน็จ

- ๘๕ –
ชื่องาน : การพิจารณาบําเหน็จประจําป

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๑/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จประจําปใหแกกําลังพลประจําหนวย และกําลังพลชวยราชการ กอ.รมน.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จประจําปใหแกกําลังพลประจําหนวย และกําลังพลชวยราชการ กอ.รมน. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
: ๒. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จประจําปใหแกกําลังพลประจําหนวย และกําลังพลชวยราชการ กอ.รมน. เปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ออกหนังสือและสง
ขอมูลให นขต.กอ.รมน.

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

นขต.กอ.รมน.ดําเนินการพิจารณาบําเหน็จ ใหแก ครึ่งปแรก ธ.ค.,
กําลังพลประจําหนวย และกําลังพลชวยราชการ ครึง่ ปหลัง มิ.ย.
กอ.รมน. แลวสงผลให สก.สบค.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบ
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล
ความถูกตอง และจัดประชุม
และประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ
ประจําปของ กอ.รมน.

ครึ่งปแรก ก.พ., ขอมูลถูกตอง
ครึ่งปหลัง ส.ค. ตามที่
นขต.กอ.รมน.
เสนอมา

หนวย/ผูรับผิดชอบ
นขต.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.กํากับดูแล
พ.อ.อาทิตย เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ กลุม ๑
พ.อ.ชุมพล ทองพวงกลุม ๒ – ๔
น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.
กลุม ๕ พ.ต.ท.หญิง ณญาตา
อุบลวัฒน, จ.ส.อ.วิรยุทธ ฯ
บําเหน็จขาราชการพลเรือน
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล

หมาย
เหตุ

- ๘๖ –
ชื่องาน : การพิจารณาบําเหน็จประจําป
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จ
อนุมัติ

๔.
สําเนาแจกจาย
นขต.กอ.รมน.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)
รายละเอียดงาน
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จอนุมัติ
(เลขาธิการ กอ.รมน.ประธาน) อนุมัติ
- ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่อง เลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการ พลเรือนประจํา กอ.รมน.
- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหหนวยงานตน
สังกัดของกําลังพลชวยราชการ เพื่อนําไปออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๑/๑๐
หนวย/ผูรับผิดชอบ

ครึ่งปแรก มี.ค., - การเลื่อน สก.สบค.กอ.รมน.
ครึ่งปหลัง ก.ย. ชัน้ เงินเดือน - แจงผลการเลื่อนเงินเดือนให
ถูกตอง
หนวยงานตนสังกัดของกําลังพล
ชวยราชการ (พ.อ.ชุมพล ทองพวง)
- ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่องเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการพลเรือน
ประจํา กอ.รมน. (น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล)

ทําสําเนาคําสั่ง ฯ แจกจาย นขต.กอ.รมน.ตอไป ครึ่งปแรก เม.ย,
ครึ่งปหลัง ต.ค.

สก.สบค.กอ.รมน.

เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาบําเหน็จประจําปของ กอ.รมน.
๒. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปขาราชการและลูกจางชั่วคราวของ กอ.รมน.
๓. กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒

หมาย
เหตุ

- ๘๗ –
ชื่องาน : ขอเลื่อนชั้นคาจางประจําปของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๒/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาเลื่อนชั้นคาจางประจําป ของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนชั้นคาจางประจําป ของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนชั้นคาจางประจําป ของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.เปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ออกหนังสือและสง
ขอมูลให นขต.กอ.รมน.

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

นขต.กอ.รมน.ดําเนินการพิจารณาขอเลื่อนชั้นคาจาง ครึ่งปแรก ธ.ค.,
ของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน. แลวสงผลให สก.สบค. ครึง่ ปหลัง มิ.ย.
กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก ครึ่งปแรก ก.พ.,
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล
ตอง และจัดประชุม
ครึง่ ปหลัง ส.ค.
และประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ
ประจําปของ กอ.รมน.

หนวย/ผูรับผิดชอบ
นขต.กอ.รมน.

ขอมูลถูกตอง
ตามที่
นขต.กอ.รมน.
เสนอมา

สก.สบค.กอ.รมน.กํากับดูแล
พ.อ.อาทิตย เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ พ.ต.ท.
หญิง ณญาตา อุบลวัฒน,
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง

หมาย
เหตุ

- ๘๘ –
ชื่องาน : ขอเลื่อนชั้นคาจางประจําปของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จ
อนุมัติ

๔.
สําเนาแจกจาย
นขต.กอ.รมน.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)
รายละเอียดงาน

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จอนุมัติ
(เลขาธิการ กอ.รมน.ประธาน) อนุมัติ
- ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่อง เลื่อนชั้นคาจาง
ประจํา ของลูกจางชั่วคราว กอ.รมน.

เวลาดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ครึ่งปแรก มี.ค., - การเลื่อน
ครึ่งปหลัง ก.ย. ชัน้ คาจาง
ถูกตอง

ทําสําเนาคําสั่ง ฯ แจกจาย นขต.กอ.รมน.ตอไป ครึ่งปแรก เม.ย,
ครึ่งปหลัง ต.ค.

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๒/๑๐
หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน

สก.สบค.กอ.รมน.
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน

เอกสารอางอิง : ๑. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๒๓ก.พ.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจางชั่วคราวประจําป
๒. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๔๐๗/๒๕๕๕ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาบําเหน็จประจําปของ กอ.รมน.
๓. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๘๑๑/๒๕๕๙ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปขาราชการและลูกจางชั่วคราวของ กอ.รมน.

หมาย
เหตุ

- ๘๙ –
ชื่องาน : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือ สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)
โควตาปกติ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๓/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) ใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังวัดชายแดนภาคใต ภายใตการกํากับดูแลของ
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.สง
ขอมูลบําเหน็จให สบค.ฯ

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล
และสรุปขออนุมัติ ผอ.รมน.

รายละเอียดงาน

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดําเนินการพิจาณาบําเหน็จ
หวงเดือน มิ.ย.
ใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ภายใตการกํากับดูแลของ กอ.รมน.ภาค ๔
สน. โดยมีหลักเกณฑไมเกินรอยละ ๑๕ ของกําลังพล
ในพื้นที่ จํานวน ๑ ครั้ง/ป แลวสงผลให สก.สบค.
กอ.รมน.
สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก หวงเดือน มิ.ย.
ตอง และสรุปขอมูล เพื่อขออนุมัติ (อยูในอํานาจ
ผอ.รมน. มอบให เลขาธิการ กอ.รมน. ตามคําสั่ง
กอ.รมน.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒)

หนวย/ผูรับผิดชอบ
กอ.รมน.ภาค ๔ สน..

ขอมูลถูกตอง
ตามที่ กอ.
รมน.ภาค ๔
สน. เสนอมา

สก.สบค.กอ.รมน.กํากับดูแล
พ.อ.อาทิตย เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ จ.ส.อ.วิร
ยุทธ โพธิ์เรืองรอง

หมาย
เหตุ

- ๙๐ –
ชื่องาน : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ขั้น (นอกเหนือ
โควตาปกติ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
ผอ.รมน.
(เลขาธิการ กอ.
รมน.) อนุมัติ

๔.
หนวยตนสังกัดออก
คําสั่ง ฯ

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๓/๑๐

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ผอ.รมน. (เลขาธิการ กอ.รมน.) อนุมัติ
- แจงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให
หนวยงานตนสังกัด เพื่อนําไปออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน ตั้งแต เม.ย.เปนตนไป

หวงเดือน ก.ค.

- การเลื่อน สก.สบค.กอ.รมน.
ชั้นเงินเดือน พ.อ.ชุมพล ทองพวง
ถูกตอง
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิเ์ รืองรอง

หนวยงานตนสังกัด ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ตั้งแต เม.ย. เปนตนไป

หวงเดือน ก.ค.

- การเลื่อน หนวยงานตนสังกัด
ชั้นเงินเดือน
ถูกตอง

เอกสารอางอิง : ๑. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๙๙๐ ลง ๒๘ เม.ย.๕๒
๒. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ส.ค.๕๒

หมาย
เหตุ

- ๙๑ –
ชื่องาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)
ดานยาเสพติด

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๔/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักงาน ปปส.
แจงแบงโควตา

รายละเอียดงาน
สํานักงาน ปปส. แจงหนังสือ แบงสรรโควตาให
กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก
สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูลให
ตอง นําเขาประชุมพรอมการประชุมพิจารณา
ที่ประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ บําเหน็จประจําปของ กอ.รมน. ครึ่งปแรก เพื่อ
ประจําปของ กอ.รมน. ครึ่งปแรก
พิจารณาจัดสรรโควตาใหกับ นขต.กอ.รมน.
จัดสรรโควตา

เวลา
ดําเนินการ
ก.พ.

มี.ค.

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน ปปส.

สก.สบค.กอ.รมน.กํากับดูแล
พ.อ.อาทิตย เจริญชัย
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จัดทําเอกสารบําเหน็จ
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง

หมาย
เหตุ

- ๙๒ –
ชื่องาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
คณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จ
จัดสรรโควตา

๔.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รายละเอียดงาน
- คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จอนุมัติ
(เลขาธิการ กอ.รมน.ประธาน) จัดสรรโควตา
ใหกับ นขต.กอ.รมน.
- แจง นขต.กอ.รมน.ใหสงรายชื่อกําลังพลของ
หนวยที่ไดรับการพิจารณาให สบค.กอ.รมน.
ตามโควตาที่ไดรับการแบงสรร

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูลกําลังพลที่ไดรับ
กําลังพลที่ไดรับการพิจารณาสงให การพิจารณาสงให สํานักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ
สํานักงาน ป.ป.ส.
ความถูกตอง และอนุมัติ

๕.
สบค.กอ.รมน.แจงหนวย
ตนสังกัด ออกคําสั่ง

สบค.กอ.รมน.แจงหนวยตนสังกัด จัดทําคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนใหกับผูไดรับอนุมัติ

เวลาดําเนินการ

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๔/๑๐

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

มี.ค. –มิ.ย.

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.ชุมพล ทองพวง
จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธิ์เรืองรอง
นขต.กอ.รมน. ใหสงรายชื่อ
กําลังพล ภายใน มิ.ย.

ก.ค.

สก.สบค.กอ.รมน.
สํานักงาน ป.ป.ส.

ก.ค.

สก.สบค.กอ.รมน.
หนวยงานตนสังกัด

เอกสารอางอิง : มติ ค.ร.ม. อนุมัติกรอบการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดในแตละป

หมาย
เหตุ

- ๙๓ –
ชื่องาน : บําเหน็จบํานาญปกติ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๕/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จบํานาญปกติ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) อันเปนการบํารุงขวัญกําลังใจ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบและเกียรติยศ เมื่อไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบคุณงามความดีแลวยอมไดรับ
ผลตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
๒. เพื่อเปนการบํารุงขวัญกําลังพลใหอยูในสภาพดีที่สุด
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.

ผูมีสิทธิยื่นคํารอง

๒.

๓.

ตรวจสอบความถูกตอง
ไมใช
กรมบัญชีกลาง
อนุมัติสั่งจาย
ใช

รายละเอียดงาน
ผูมสี ิทธิยื่นคํารองขอรับบําเหน็จบํานาญ

หนวยตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําเรื่องขอถือ
จาย เสนอ กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย แจงหนวยและ
ผูเกี่ยวของ

เวลา
ดําเนินการ
๓ ชม.

๓ วันทําการ

๒ เดือน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๔ –
ชื่องาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเขาบัญชี

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จบํานาญเขาบัญชี ตามรอบการจาย
เงินฝากธนาคาร
ของเดือนถัดไป
หลังจากอนุมัติ

เอกสารอางอิง : ๑. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และแกไขเพิ่มเติม
๒. พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับ และการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๕/๑๐

หนวย/ผูรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๕ –
ชื่องาน : จายบําเหน็จตกทอด (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๖/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาจายบําเหน็จตกทอด (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) อันเปนการบํารุงขวัญกําลังใจ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนการสงเคราะหแกทายาทของผูตาย หรือบุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว โดยจายเปนเงินกอนครั้งเดียว
๒. เพื่อเปนการบํารุงขวัญกําลังพลใหอยูในสภาพดีที่สุด
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

สบค.กอ.รมน. รับคํารอง

สก.สบค.กอ.รมน. รับคํารองจากทายาทผูรับบําเหน็จ
ตกทอดขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.

ตรวจสอบความถูกตอง

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
แลว เสนอ กรมบัญชีกลาง

ไมใช

กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย
กรมบัญชีกลาง
อนุมัติสั่งจาย
ใช

เวลา
ดําเนินการ
๑ ชม.

๗ วันทําการ

๒ เดือน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๖ –
ชื่องาน : จายบําเหน็จตกทอด (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเขาบัญชี

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จบํานาญเขาบัญชี ตามรอบการจาย
เงินฝากธนาคาร
ของเดือนถัดไป
หลังจากอนุมัติ
แตละรอบจาก
กรมบัญชีกลาง
หรือภายใน
๑ เดือน

เอกสารอางอิง : ๑. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และแกไขเพิ่มเติม
๒. พ.ร.บ.กอ.ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับ และการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๒๗

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๖/๑๐
หนวย/ผูรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๗ –
ชื่องาน : จายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๗/๑๐

หลักการและเหตุผล : พิจารณาจายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) อันเปนการบํารุงขวัญกําลังใจ
วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการบํานาญไดรับเงินมาใชในการดํารงชีพในขณะที่ยังมีชีวิตอยู
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑.

สบค.กอ.รมน. รับคํารอง

๒.

๓.

ตรวจสอบความถูกตอง
ไมใช
กรมบัญชีกลาง
อนุมัติสั่งจาย
ใช

รายละเอียดงาน
สก.สบค.กอ.รมน. รับคํารองจากผูมีสิทธิขอรับ

เวลา
ดําเนินการ
๓ ชม.

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง
แลว เสนอ กรมบัญชีกลาง

๓ วันทําการ

กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย และเสนอเรื่องคืน
สบค.กอ.รมน.

๒ เดือน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๘ –
ชื่องาน : จายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
กรมบัญชีกลาง
โอนเงินเขาบัญชี

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จดํารงชีพเขาบัญชี ตามรอบการจาย
เงินฝากธนาคาร
ของเดือนถัดไป
หลังจากอนุมัติ
แตละรอบจาก
กรมบัญชีกลาง
หรือภายใน
๑ เดือน

เอกสารอางอิง : ๑. กฎกระทรวง การกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ.๒๕๔๖
๒. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๖
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๐๘ ลง ๒๓ ก.ย.๕๑
๔. กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๗/๑๐
หนวย/ผูรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง

หมาย
เหตุ

- ๙๙ –
ชื่องาน : กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความ
ตายที่เปนสมาชิก กบข.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๘/๑๐

หลักการและเหตุผล : ขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่เปนสมาชิก กบข. ไดรับสิทธิพึงมีพึงได
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่เปนสมาชิก กบข. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่เปนสมาชิก กบข. เปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบขอมูลกับ
แฟมประวัติ

ตรวจสอบขอมูลกับแฟมประวัติ ก.พ.๗ กรณีขาราชการ
พลเรือนที่ เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่
เปนสมาชิก กบข.

บันทึกขอมูล กบข.

๓.
จัดทําเอกสารประกอบ
การขอรับเงินคืน กบข.

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

๕วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

บันทึกขอมูลในแบบ กบข.

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินคืน กบข. สง
กองทุนบําเหน็จบํานาญ

๓ วัน

สก.สบค.กอ.รมน.
นางสุจิตรา จามาศ

หมาย
เหตุ

- ๑๐๐ –
ชื่องาน : กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตาย สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ)
ที่เปนสมาชิก กบข.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

กบข. ตรวจสอบความถูกตอง และอนุมัติสั่งจาย ๑ เดือน
โอนเงินใหเจาตัวหรือทายาท

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๘/๑๐

หนวย/ผูรับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ก.บ.ข.)

กบข. อนุมัติ โอนเงิน

เอกสารอางอิง : ๑. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินสะสม การเบิกจายเงินสมทบ เงินชดเชย และการสงเสริมเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๑๐๑ –
ชื่องาน : เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และชวยราชการ

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๙/๑๐

หลักการและเหตุผล : เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และชวยราชการ
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และชวยราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และชวยราชการเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ตรวจสอบ จัดเตรียม
เอกสาร การประชุม

คณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จอนุมัติ

รายละเอียดงาน

ตรวจสอบอัตรารอยละที่ใชในการคํานวณ เพื่อ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนทุกคนเพื่อ
ไมใหเกินวงเงินที่หนวยมีอยูจัดเตรียมเอกสาร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
บันทึกขอมูลในแบบ กบข.

มาตรฐา
เวลา
น
ดําเนินการ คุณภาพ
งาน
๕ วัน

๓ วัน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล

สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน วจนศิริกุล

หมาย
เหตุ

- ๑๐๒ –
ชื่องาน : เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และชวยราชการ
ลําดับ
ที่
๓.

๔.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๙/๑๐
รายละเอียดงาน

- ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่องเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพล
เรือนประจํา กอ.รมน.
- ออกคําสั่ง ฯ เลื่อนเงินเดือน
- ออกประกาศฯ รอยละของฐานในการคํานวณ - ออกประกาศ กอ.รมน.เรื่อง อัตรารอยละของฐานในการ
และรายชื่อ ฯ ผูมีผลการปฏิบัติราชการที่อยูใน คํานวณที่ไดใชเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน
ระดับดีเดน และดีมาก
- ออกประกาศ กอ.รมน. เรื่อง รายชื่อขาราชการพลเรือนผูมี
ผลการปฏิบัติราชการที่อยูในระดับดีเดน และดีมาก
- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
หนวยงาน กอ.รมน. หนวยงานตนสังกัด

เวลา
ดําเนิน
การ
๕ วัน

- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหทราบเปนรายบุคคล
๕ วัน
- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหหนวยตาง ๆ ใน กอ.รมน.ทราบ
- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหหนวยงานตนสังกัดของ
ขาราชการชวยราชการ เพื่อนําไปออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
- คนหา และสอบถามที่อยูของขาราชการที่ชวยราชการ เพื่อ
จัดสงทางไปรษณีย

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/
ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.
รมน.
น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล

สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน
วจนศิริกุล

หมาย
เหตุ

- ๑๐๓ –
ชื่องาน : เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และชวยราชการ
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๕.
แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ฯ
ออกคําสั่ง ฯ พลเรือน
ที่รับ พ.ส.ร.

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร: สบค-สก-บําเหน็จ-๐๙/๑๐
รายละเอียดงาน

- แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน กรณีขาราชการพลเรือนอัตรา
ประจํา กอ.รมน. เลื่อนระดับที่สูงขึ้น
- แกไขคําสัง่ เลื่อนเงินเดือน กรณีขาราชการพลเรือน โอนมา
จากหนวยงานภายนอก มาประจําที่ กอ.รมน.
- ออกคําสั่งใหขาราชการพลเรือนอัตราประจํา ไดรับ พ.ส.ร.
- ออกคําสั่งใหขาราชการพลเรือนอัตราประจํา ไดรับโควตา
ยาเสพติด

เอกสารอางอิง : ๑. กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒
๒. หนังสือเวียนของสํานัก ก.พ. ที่เกี่ยวของ

เวลา
ดําเนิน
การ
๕ วัน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/
ผูรับผิดชอบ
สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.ประไพรัตน
วจนศิรกิ ุล

หมาย
เหตุ

- ๑๐๔ ๔.๔ ฝายธุรการ
๔.๔.๑ ภารกิจ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และ
เครื่องมือเครื่องใชของสวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีเจาหนาที่บริหารงานธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๔.๔.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ
กระบวนงานที่รับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
๑. การรับหนังสือราชการ
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ
๒. การสงหนังสือราชการ
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ
๓. จัดทําแผนความตองการงบประมาณ และพัสดุ ของ สก.สบค.กอ.รมน. พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ
๔. การเบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ
๕. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
๖. การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
๔.๔.๓ มาตรฐานงานของฝายธุรการ

- ๑๐๕ –
ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๑/๐๖

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการรับหนังสือราชการดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รับหนังสือจาก
นขต.กอ.รมน.

แยกหนังสือสงฝาย

รายละเอียดงาน

มาตรฐา
เวลา
น
ดําเนินการ คุณภาพ
งาน

เจาหนาที่รับสงหนังสือ สก.สบค.กอ.รมน. รับ
หนังสือจาก นขต.กอ.รมน.

๓๐ นาที

เจาหนาที่แยกประเภทตามเรื่องหนังสือของ
นขต.กอ.รมน.ใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ

๑๕นาที

หนวย/ผูรับผิดชอบ

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

แยกเรื่อง จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
นําเสนอได น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ
อยาง
ถูกตอง

หมาย
เหตุ

- ๑๐๖ –
ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ
ลําดับ
ที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๑/๐๖
เวลา
ดําเนินการ
๑๐ นาที

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสงฝายที่เกี่ยวของ

๕ นาที

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

เจาหนาที่สงหนังสือใหฝายที่เกี่ยวของ

๕ นาที

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

บันทึกสมุดสงฝายที่เกี่ยวของ
๕.

หนวย/ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือ
ลงทะเบียนรับหนังสือ

๔.

มาตรฐาน
คุณภาพ
งาน

สงหนังสือไปยังฝาย
ที่เกี่ยวของ
เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

หมาย
เหตุ

- ๑๐๗ –
ชื่องาน:การสงหนังสือราชการ

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๒/๐๖

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการสงหนังสือราชการดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว
วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
๒. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับ
ที่
๑.

๒.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รับแฟมเสนอเซ็นจาก
ผูบังคับบัญชา

ลงทะเบียนสงหนังสือ

รายละเอียดงาน
จนท.ธุรการ เสนอแฟมนําเรียน ผูบังคับบัญชา
เซ็นแลว หนาหองสงหนังสือมาใหธุรการสวน

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือสง

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน
๓๐ นาที

๑๐ นาที

หนวย/ผูรับผิดชอบ
จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

หมาย
เหตุ

- ๑๐๘ –
ชื่องาน : การสงหนังสือราชการ
ลําดับ
ที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.
บันทึกสมุดสง นขต.กอ.รมน./หนวย
นอก กอ.รมน.
๔.

สงหนังสือไปยัง นขต.กอ.รมน./
หนวยนอก กอ.รมน.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๒/๐๖
เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสง นขต.กอ.รมน./
หนวยนอก กอ.รมน.

๑๐ นาที

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

เจาหนาที่รับสงหนังสือ สก.สบค.สบค.กอ.
รมน.ดําเนินการสงหนังสือใหเจาหนาที่รับสง
หนังสือ นขต.กอ.รมน./หนวยนอก กอ.รมน.

๑๐ นาที

จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
น.ส.สุภาวนีย กาฬพันธุ

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘

หมาย
เหตุ

- ๑๐๙ –
ชื่องาน : เบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๓/๐๖

หลักการและเหตุผล : สก.สบค.กอ.รมน. ขอเบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน.
วัตถุประสงค : เพื่อใหการพิจารณาเบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน. เปนไปดวยความเรียบรอย
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝายธุรการ จัดทํายอดและ
บัญชีรายชื่อตั้งเบิกคาเลี้ยงดู

รายละเอียดงาน

เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.จัดทํายอดและ
บัญชีรายชื่อตั้งเบิกคาเลี้ยงดู ใหแก กําลังพล
สก.สบค.กอ.รมน.

๕วัน

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ

๒.

รวบรวมบัญชีรายชื่อ
รางหนังสือ

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือสง

๑ วัน

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ

๓.

ผอ.สก.สบค.
กอ.รมน.ลงนาม

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนาม เสนอ ฝายธุรการ
สบค.กอ.รมน.(การเงิน)

๑ วัน

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ

หมาย
เหตุ

- ๑๑๐ –
ชื่องาน : เบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล
สก.สบค.กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน.(การเงิน)
ตั้งเบิกจาย แจงรับเงิน
๕.

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
จายคาเลี้ยงดูฯ ใหกับกําลังพล
สก.สบค.กอ.รมน.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๓/๐๖
เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน.(การเงิน)ตั้งเบิกจาย
คาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สบค.
กอ.รมน. และแจงใหหนวยและผูเกี่ยวของไป
รับเงินคาเลี้ยงดู

๕ วัน

ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน.
(การเงิน)

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. จายคาเลี้ยงดู
ประจําเดือนใหกับกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน.

๕ วัน

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.
พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ

เอกสารอางอิง : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๑๐๔๖๖ ลง ๑๒ มิ.ย. ๔๔

หมาย
เหตุ

- ๑๑๑ –
ชื่องาน : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ สก.สบค.กอ.รมน.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖

หลักการและเหตุผล : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ สก.สบค.กอ.รมน. ที่มีตอ ผอ.สบค.กอ.รมน.
วัตถุประสงค : เพื่อใหการปฏิบัติงานของ สก.สบค.กอ.รมน.เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ลําดับที่
๑.

๒.

๓.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ประชุม คณก. พัฒนาระบบ
ราชการ กอ.รมน.

รวบรวมตัวชีว้ ัดประจําปของ
นขต.สก.สบค.กอ.รมน.

ผอ.สก.สบค.
กอ.รมน.ลงนาม

รายละเอียดงาน
คณก.ฯ กําหนดแนวทางการกําหนดตัวชี้วัด
ประจําปของ สบค.กอ.รมน. ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือภารกิจของ
กอ.รมน.
รวบรวมงานจากผูรับผิดชอบของ นขต.สก.
สบค.กอ.รมน. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ,
ตัวชี้วัดประจําป ของหนวย เสนอ ผงป.สบค.
กอ.รมน.
ลงนามสงตัวชี้วัดประจําปของหนวย เสนอ
ผงป.สบค.กอ.รมน. รวบรวมตัวชี้วัดประจําป
ของ นขต.สบค.กอ.รมน. เสนอ กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

เวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ต.ค.

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผงป.สบค.กอ.รมน.
(เลขานุการ)

พ.ย. – ธ.ค. เปนไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด
ม.ค.

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ

รูปแบบและ
สก.สบค.กอ.รมน.
ระยะเวลาที่
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ
กลุมพัฒนา
ผงป.สบค.กอ.รมน.
ระบบฯกําหนด

หมาย
เหตุ

- ๑๑๒ –
ชื่องาน : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ
สก.สบค.กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๔.
ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ
กอ.รมน. ตรวจสอบคํารับรอง ฯ

๕.

๖.

ขออนุมัติ
ผอ.รมน.

สงคํารับรอง ฯ ให กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รายละเอียดงาน
สรุปจากตัวชี้วัดที่ นขต.กอ.รมน.กําหนด รวม
กับตัวชี้วัดที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดใหกับทุกหนวย
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖
เวลา
ดําเนินการ
ม.ค.

ตัวชี้วัดที่ผานการพิจารณาของ คณก.พัฒนา
ระบบราชการ กอ.รมน. นําเรียน ผอ.รมน.
เพื่ออนุมัติ

ก.พ.

สงคํารับรองที่ไดรับอนุมัติเสนอ กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

ก.พ.

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

สอดคลองกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
แนวทางที่
ราชการ (ก.พ.ร.)
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ราชการ
(ก.พ.ร.)กําหนด
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
เปนไปตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด

เลขานุการ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หมาย
เหตุ

- ๑๑๓ –
ชื่องาน : ของ สก.สบค.กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๗.
สงรายละเอียดตัวชี้วัดให
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๘

๙.

ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ
กอ.รมน.
รายงานประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน
สงกลุมพัฒนาระบบบริหาร

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖
เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

นขต.กอ.รมน. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดใน
คํารับรอง ฯ

เม.ย.

รูปแบบและ นขต.กอ.รมน.
ระยะเวลาที่
กําหนด

ติดตามและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
คาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดที่ นขต.กอ.รมน.
รับผิดชอบ

เม.ย.

แกไขขอ
บกพรองได
ทันเวลา

สก.สบค.กอ.รมน. รายงานประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน
เสนอ ผงป.สบค.กอ.รมน. และผงป.สบค.กอ.รมน.
สรุปผลคาเปาหมายในภาพรวมและคาเปาหมายของแต
ละตัวชี้วัดนําเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน.เพื่อเสนอ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

เม.ย.

รูปแบบและ สก.สบค.กอ.รมน.
ระยะเวลาที่ น.อ.ฉัตรชัย
กําหนด
ชัยศิริพงศ
ผงป.สบค.กอ.รมน.

เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หมาย
เหตุ

- ๑๑๔ –
ชื่องาน : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)
สก.สบค.กอ.รมน.
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๑๐.
ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ
กอ.รมน.
๑๑.
รายงานประเมินตนเองรอบ
๑๒ เดือน สงให กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร

รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖
เวลา
มาตรฐาน
ดําเนินการ คุณภาพงาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ

ติดตามและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ มิ.ย., ส.ค. แกไข
เลขานุการ
คาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดที่ นขต.กอ.รมน.ที่
ก.ย.
ขอบกพรอง คณะกรรมการพัฒนา
รับผิดชอบ
ไดทันเวลา ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สรุปผลคาเปาหมายในภาพรวมและคาเปาหมายของแต
ละตัวชี้วัดประจําป นําเรียน ผอ.รมน.

เอกสารอางอิง : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ก.ย.

รูปแบบและ เลขานุการ
ระยะเวลาที่ คณะกรรมการพัฒนา
กําหนด
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

หมาย
เหตุ

- ๑๑๕ –
ชื่องาน : การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๕/๐๖

หลักการและเหตุผล : การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน.
วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางใหกําลังพล สก.สบค.กอ.รมน. ทราบขั้นตอนในการจัดการความรู
ลําดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผงป.สบค.กอ.รมน. แจง
นขต.สบค.กอ.รมน.

๒.
สก.สบค.กอ.รมน.คัดเลือกองคความรู
รางหนังสือสง ผงป.ฯ

รายละเอียดงาน
ผงป.สบค.กอ.รมน. แจง นขต.สบค.กอ.รมน.จัดทํา
แผนการจัดการความรูส งให ผงป.ฯ เพื่อนําเขาสู
กระบวนการจัดการความรู
สก.สบค.กอ.รมน.จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการ
ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรหรือเปาประสงคของ
หนวยงาน ใหฝายพิจารณาทบทวนรายการองคความรู
และบงชี/้ เลือกองคความรูอยางนอย ๒ องคความรูที่
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร พรอมทั้งกําหนด
ตัวชี้วัดที่มีนัยสําคัญ และกําหนดเปาหมายใหเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ นําเรียน ผอ.สก.สบค.กอ.
รมน. เพื่อพิจารณาสง ผงป.สบค.กอ.รมน.

เวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

๑ วัน

มาตรฐาน
คุณภาพ
งาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
ผงป.สบค.กอ.รมน.

สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย ชัยศิริพงศ

หมาย
เหตุ

- ๑๑๖ –
ชื่องาน : การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน. สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ)
ลําดับที่

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

๓.

รายละเอียดงาน
ผงป.สบค.กอ.รมน. เสนอ CKO สํานักพิจารณาลงนาม
อนุมัติแผนการจัดการความรู ประจําป

รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๕/๐๖
เวลา
ดําเนินการ
๓ วัน

มาตรฐาน
คุณภาพ
งาน

หนวย/ผูรับผิดชอบ
ผงป.สบค.กอ.รมน.

รอง ผอ.สบค.กอ.
รมน.(CKO) อนุมัติ
๔.

๕.

ดําเนินการกิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

จัดทํารายงานความกาวหนา
และผลสําเร็จ

สก.สบค.กอ.รมน. ดําเนินการกิจกรรมตามแผนการจัดการ หวงเวลาที่
ความรูไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรมคิดรอยละ
กําหนด
ความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน รอยละ ๑๐๐ และ
สามารรถดําเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอย
กวารอยละ ๙๐ ในทุกกิจกรรม

สก.สบค.กอ.รมน.
น.อ.ฉัตรชัย
ชัยศิริพงศ

สก.สบค.กอ.รมน. ทํารายงานความกาวหนาและรายงาน
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- ๑๑๗ –
๓. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล นอกจากการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงานแลว
การมอบหมายงานใหแกบุคลากร ถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญในเบื้องตนของผูบังคับบัญชาที่ควรคํานึงถึง ทั้งนี้
การมอบหมายงานเปนสวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูที่ไดรับการมอบหมายงานยอมเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเมื่อใดโครงการที่อยูภายใตความ
รับ ผิ ด ชอบบรรลุ ผ ลสํา เร็ จ ยอ มแสดงถึง การบรรลุ เ ป า หมายและวัต ถุ ป ระสงค อย างแท จ ริ ง มากกว า
การดําเนินการเพียงลําพังของผูบังคับ บัญชา ซึ่ง ผูบัง คับบัญชาที่มีการมอบหมายงานแลว ยัง ไดดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายไปแลวนั้น ยอมแสดงถึงความสามารถในการบริห ารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และยังเปนสิ่งสําคัญที่เทียบเทากับการมอบหมายงานอีกดวย
การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) เปนกระบวนการสําคัญ ที่ชวยตรวจสอบ
ความกาวหนาของงานที่มอบหมายลดความเสียหายของงานที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังเปนเครื่องมือในการวัดผล
การปฏิบัติง านของบุคลากรที่สม่ําเสมอและตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว
รวมถึงทราบแนวโนมของปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงานชวยใหสามารถแกไขได
ทันเวลาซึ่งหากระบุถึงวัตถุประสงคของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจําแนกไดดังนี้
- เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาวาไดดําเนินการไปในขั้นตอนใดแลว บรรลุตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแตละขั้นหรือไม
- ชวยในการปรับปรุงและแกไขขอเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติงาน เมื่อมีการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ จะชวยทําใหสามารถรับ ทราบขอบกพรองไดทันเวลา สงผลให
ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาไดหารือรวมกันเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได
- ชวยในการวางแผน เมื่อเราพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแลว การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะชวยใหเกิดการวางแผน เพื่อรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การวางแผนจะชวยให
เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบันนับเปนสิ่งสําคัญในการประเมินผล
- ชวยในการบันทึก และประเมินบุคลากร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เรา
มอบหมายงานใหไปนั้น จะชวยสะทอนถึงศักยภาพและความตั้งใจในการทํางาน และหากการติดตามเปนไป
ตามระบบและขั้นตอนแลว ยังจะชวยในการบันทึกวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร
- ชวยในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะบงชี้วา ผูรับ
การประเมิน จะตอ งพัฒ นาในเรื่ องใดบาง เพื่อใหเ หมาะสมกับ ตําแหนง หนาที่ และความรับ ผิดชอบที่ได
มอบหมาย ซึ่งเมื่อบุคลากรมีการพัฒนาแลว ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังเปนการคาดหวังระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน
เนื่องจากการประเมินผลที่มีการตกลงรวมกันถึงเกณฑการประเมินยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางกัน และ
ยอมรับในผลของการประเมิน อันนําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยความเต็มใจ
สิ่งที่กลาวมาในขางตนจะพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
แงมุม ตาง ๆ หากแตใ นหลายครั้ง ที่ ก ารติ ดตามประเมิ นผลกอให เ กิดขอขัดแยง ระหว างผู ป ระเมิ น และ
ผูถูกประเมิน และนํามาซึ่งปญหาระหวางกัน ดังนั้น สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประเมินผลคือ เราไมไดประเมินผล
เพื่อการจับผิด แตเราประเมินผลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงงาน ซึ่งผูที่ทําหนาที่ติดตาม ประเมินผล
อาจ ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ (อางถึงใน ศวัสศนันท ขีพชูเชาวน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน)

- ๑๑๘ –
๑. การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการประเมิน ไมควรนําความเห็นหรือความรูสึกสวนตัวมา เปนตัว
กําหนดเกณฑในการประเมินผล
๒. ผูประเมินตองทราบในสิ่งที่ตนเองตองการประเมินวามีสิ่งใดบาง เมื่อประเมินแลวอยูในระดับใด
และจะทําอยางไรใหการประเมินผลนําไปสูการปฏิบัติงานที่บรรลุผลสําเร็จตาม เปาหมายของหนวยงาน
๓. หัวขอในการประเมินผูปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงคุณลักษณะและความรับผิดชอบเฉพาะที่แตกตาง
กันไปในแตละตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกตําแหนงอาจมีหัวขอที่ คลายคลึงกัน หากแตตอง
สื่อความหมายที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน เชน หัวขอ ความละเอียด ถี่ถวน สามารถประเมินตําแหนงพนักงาน
บัญชีไดดี แตอาจจะไมสามารถนําไปใชประเมินไดดีกับตําแหนงพนักงานขับรถ เปนตน
๔. การประเมินควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในแตละชวง เพื่อใหสามารถแกไขขอผิดพลาด ที่อาจ
เกิดขึ้นไดดีกวา การประเมินที่เวนชวงเวลาที่ยาวนานเกินไป
๕. การประเมินผลไมควรประเมินเฉพาะพฤติกรรม หากควรกําหนดถึงคุณภาพและปริมาณงานที่ใชใน
การประเมินวาผูประเมินตองการอะไร อยูในระดับใด เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูประเมินและ
ผูถู ก ประเมิ น ปจ จุ บันองค ก รทุ ก แหง ลวนให ความสํา คัญ กั บ การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติ ง าน
ถือเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติกันอยางตอเนื่องตลอดไป ทั้งยัง ตองยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือมีความโปรงใส
ชัดเจน เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่พบอยูเชน ระบบตัวชี้วัด KPIs, Balanced Scorecard หรือการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ไดถูกนํามาใช
ในหลายหนวยงาน โดยที่เครื่องมือเหลานี้จะชวยใหเกิดความสัมพันธที่ชัดเจนของผูประเมินและผูถูกประเมิน
เนื่องจากเปนระบบที่สามารถตรวจวัดไดอยางชัดเจน แตป ระการสําคัญ ของการติดตามประเมินผล คือ
การสรางระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปนที่ยอมรับ ของทุกคนในองคก ร เพื่อใหองคก รมีการพัฒนาใหบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตร ที่ไดกําหนดไว

๔. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ (ตามความหมายพจนานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) [จันยาบัน ] น. หมายถึง
ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น เพื่อรัก ษาและสง เสริม เกีย รติคุณ
ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
คุณธรรม (ตามความหมายพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) หมายถึง สภาพคุณงามความดี
เปนสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกเปน ๒ ความหมายไดแก
๑. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชนแกตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรม ทางศาสนา
คานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. การรูจักไตรตรองวาอะไรควรทําไมควรทําและอาจกลาวไดวาคุณธรรม คือ จริยธรรมที่นํามา
ปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน เปนคนซื่สัตย เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
จริยธรรมในการปฎิบัติงาน หมายถึง กฎเกณฑที่เปนแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือเปนสิ่งที่ดี
งาม เหมาะสม และยอมรับ

- ๑๑๙ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(รางประมวลจริยธรรมของขาราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ของ ผงป.สบค.
กอ.รมน.)
ขอ ๔ ขาราชการกองอํานวยการรัก ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหนาที่ ประสานงานและ
กํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดําเนินการ
แกไขปญหาดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่สําคัญ ของชาติ ตามที่ไดรับมอบหมายในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การเชิดชู พิทักษ รักษา และปกปองสถาบันพระมหากษัตริย
(๒) การพิทักษ และรักษาไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข
(๓) การเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด
(๔) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง ชอบดวยกฎหมาย และ
เปนธรรม
(๕) การพิทักษและรักษาผลประโยชนของชาติ ยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
ไมมีผลประโยชนทับซอน หรือไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม
(๖) การปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
(๗) การมีจิตสํานึกที่ดี ซือ่ สัตย รับผิดชอบตอหนาที่ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีมาตรฐาน และ
คุณภาพ การปฏิบัติงานมีความโปรงใสและตรวจสอบได
(๘) การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด รวดเร็ว ไมถวง
เวลาใหเนิ่นชา
(๙) การเชื่อถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด และการปกครอง ผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเปนธรรม
(๑๐) การเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รัก ษาชื่อเสียง และภาพลัก ษณของราชการโดย
สวนรวม
สวนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๕ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรมโดยอยางนอย
ตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการตองไม
กระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ
(๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ขาราชการมีหนาที่ตองรายงานการฝา ฝน
ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ โดยพลัน

- ๑๒๐ ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมใหขาราชการรายงานตอผูบังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแตกรณี
(๓) ต อ งรายงานการดํ า รงตํ า แหน ง ทั้ง ที่ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนและไม ไ ด รั บ คา ตอบแทน
ในหนวยงาน ซึ่ง มิใชสวนราชการ รัฐวิส าหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ
และกิจ การที่รัฐถือหุนใหญ ตอผูบัง คับ บัญ ชา หรือหัวหนาสวนราชการ ในกรณีที่ก ารดํารงตําแหนง นั้นๆ
อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย
ความในขอนี้ใหใชบังคับ กับการเปนลูกจาง การรับจางทํ าของ การเปน ตัวแทน การเป น
นายหนาและการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย
ขอ ๖ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนใหกับ การปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
(๒) ละเวนจากการกระทําทั้ง ปวงที่จ ะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่
ของตนหรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ
(๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ ทราบโดยพลัน
(๕) ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
(๖) ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่ง เพื่อให
ผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๗ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก
เพื่อนหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคล
นั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไม ก ระทํ า การใด หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส ว นตั ว
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวา จะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบหรือหนาที่ของตน
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุตกิ ารกระทําดังกลาวไวกอน
แลวแจง ใหผูบัง คับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจ ารณา เมื่อมีคําสั่งหรือ
คําวินิจฉัยเปนประการใดแลว จึงใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําวินิจฉัยนั้น

- ๑๒๑ (๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือ สวนกลุมของตน
อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๘ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่กระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือ ไมเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแก
บุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเอง หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๙ ขาราชการตองเคารพและปฏิ บัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมล ะเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบัง คับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมายในกรณีมีขอสงสัยหรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรี ขาราชการตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ พิจารณา และจะดําเนินการ
ตอไปไดตอเมื่อไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว
(๒) ในกรณีที่เห็นวาคําสั่งผูบังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีสวนเกี่ยวของ
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตองทักทวงเปนลายลักษณอักษรไว
(๓) ในกรณีที่เห็นวามติคณะรัฐมนตรีไมชอบดวยกฎหมาย ตองทําเรื่องเสนอให หัวหนาสวน
ราชการพิจารณา และสงเรื่องใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการใหไดขอยุติทางกฎหมายตอไป
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําใหใชชองวางของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน
(๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน ผูบังคับบัญชา
หรือหัวหนาสวนราชการ ตองดําเนินการที่เห็นสมควร เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย กฎ
หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแกประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรม
ใหเกิดขึ้น ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับดังกลาวโดยเร็ว

- ๑๒๒ ขอ ๑๐ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา
ที่มีอยูตามกฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคล โดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย
(๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ ี ปราศจากอคติ
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิ การ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ วิจารณ อัน กระทบตอ ความเป นกลางทางการเมื อง เว นแตเ ป นการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการ
ตามหลักวิชา
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน หรือผูมีบุญคุณและ
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกผูใด
(๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
ข อ ๑๑ ข า ราชการต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยข อ มู ล ข า วสารของทางราชการ
อยางเครงครัดและรวดเร็ว
(๑) ไมถวงเวลาใหเนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการใน
หนาที่และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันกาล และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอย
ตอง วางตน ดังนี้
(๒) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น
(๓) ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอื่นหรือมีคําสั่ง ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อมีบุคคลรองขอตาม
กฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว หรือ
ไดรับการรองขอ
ขอ ๑๒ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ โดย
เครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ

- ๑๒๓ –
(๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด คุมคา
ไมฟุมเฟอย
(๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
ขอ ๑๓ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
ขอ ๑๔ ขาราชการต องเปนแบบอยางที่ ดีใ นการดํารงตน รัก ษาชื่อเสียงและภาพลัก ษณ
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยูใ ต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด
(๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบัง คับ บัญ ชาที่มีความซื่อสัตย มีผ ลงานดีเ ดน มีความรูความสามารถ และขยัน
ขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม

บทที่ ๕
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน
แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประสิทธิ์ ประคองศรี (อางถึงใน ปญญา มูล คำ, ๒๕๔๓) ใหความหมายของปญหาวา หมายถึง
สภาพการณที่มีหรือเปนอยูปจจุบันของบุคคล เปาหมายนั้นยังไมเปนไปตามหรือเกิดมีขึ้นตรงตามความตองการ
ของบุคคลนั้น หรือเปนชองวางระหวางสภาพที่ตองการหรือสภาพที่ควร เปนกับ สภาพที่เ กิดขึ้นจริง ๆ
ในปจจุบันหรือที่เปนอยู
พจนานุก รมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๕) ไดใหความหมายของคำวาอุปสรรคหมายถึง
เครื่ อ งขั ด ข อ งหรื อ เครื่ อ งขั ด ขวาง ดั ง นั้ น ตามรากศั พ ท แ ละความหมายของคำว า ป ญ หา และอุ ป สรรค
จึ ง มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น และมี ค วามหมายสอดคล อ งกั น ซึ่ ง อาจสรุ ป ได ว า ป ญ หาอุ ป สรรค
ก็คือสภาพการณที่เปนตัวขัดขวางการพัฒนาไปสูสิ่งที่ตองการหรือสิ่งที่ดีกวาสภาพในปจจุบัน
Edward and Sharakansky (อางถึงใน อุทัย เลาหวิเชียร, ๒๕๒๘, น. ๑๔๐ – ๑๔๑) ไดเสนอ
ปจจัยสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ๕ ประการ ไดแก
๑. ระบบสื่อสาร ผูมีหนาที่รับ นโยบายเพื่อนำไปสูการปฏิบัติจะตองมีความรู ความเขาใจวาจะตอง
ทําอะไรบ าง การสั่ง งานตลอดจนคำสั่ง ตาง ๆ จะต องสั่ ง ให ตรงจุด และตรงหน วยงาน จะต องชั ดเจน
และคงเสนคงวา ไมขัดแยงกับคำสั่งอื่น ๆ งานจึงจะเดินหนาไปดวยดี
๒. ทรัพยากรและอำนาจในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง อัตรากำลังและความสามารถของบุคลากร
ผูมีหนาที่ดำเนินงานความรูขอมูลขาวสาร และอำนาจในการสั่งการ จะตองมอบใหนักปฏิบัติการ
๓. ลักษณะของหนวยงาน หรือเจาหนาที่รับนโยบาย เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ
๔. ระเบียบวิธีการที่ใชในการปฏิบัติประจำสิ่งเหลานี้ อาจเปนประโยชนในการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจํา
แตอาจไมมีอำนาจตอการทำงานที่เปนงานใหม
๕. การติดตามผลจำเปนอยางยิ่ง เพื่อใหทราบวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือมีปญหาและอุปสรรคเปนอยางไร
ควรจะตองหามาตรการใด ในการแกไขและปรับปรุงวิธีการ นำนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น
พรรณี ประเสริฐวงษ และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) ไดเสนอใหพิจารณาสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ ที่จะเปนปจจัย
สงเสริมใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ไดดีขึ้น ไดแก การไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา การทําใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของงานที่ทำ สงเสริมใหมีการทำงานเปนกลุม การจัดหาบำเหน็จตอบแทนการทำงานที่สำคัญ ความ
มั่นคงในหนาที่การงาน การไดรับการยกยองนับถือ และการแขงขัน
Dersal (อางถึงใน วุฒิชัย โสมาบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) กลาววาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ ป ระกอบดวย นโยบายและการบริห ารขององคก าร การปกครอง บัง คับ บัญ ชา เงินเดือ น
ความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา สภาพการทำงาน ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับของสังคม
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน

- ๑๒๕ –
แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. การสงเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจะเห็นไดวาขวัญและกำลังใจของเจาหนาที่เปนสวน
สำคัญที่ทําใหเจาหนาที่ปฎิบัติง านอยางเต็มกําลัง ความสามารถของตนเองดัง นั้น ผูบัง คับบัญชาที่ดีควรเห็น
ความสําคัญที่จะทำใหเจาหนาที่ หรือ ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีโดยตองอาศัย
๑.๑ ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivator Factors) เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำใหบุคคลเกิด ความพึงพอใจในการทำงาน (Job
satisfaction) ตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย ๖ ประการ ดังนี้
- การสัมฤทธิผล คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขาทำงานไดสำเร็จ
- การยอมรับนับถือจากผูอื่น คือพนักงานมีความรูสึกวาเมื่อทำสำเร็จมีคนยอมรับเขา
- ความรับผิดชอบ คือพนักงานรูสึกวาเขาตองรับผิดชอบตนเองและงานของเขา
- โอกาสที่จะเจริญกาวหนา คือ พนักงานรูสึกวาเขามีความกาวหนาในงานที่ทำ
- การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักวาเขามีโอกาสที่จะเรียนรูเ พิ่มเติมและมีความเชี่ยวชาญ
๑.๒ ปจจัยดานการบำรุงรักษา ( Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยู
และยั ง รั ก ษาเขาไว ไม ใ ห ออกจากงานเมื่ อไมไ ดจั ดใหพ นัก งาน เขาจะไม พอใจและไม มีค วามสุ ขในการ
ทำงานปจจัยนี้ประกอบดวย ๑๐ ประการดังนี้
- นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการสื่อสารที่ดีและเขารูถึงนโยบาย
ขององคการที่เขาอยู
- การนิเทศงาน คือ พนักงานรูสึกวาผูบริหารตั้งใจสอนงานและใหงานตามหนาที่รับผิดชอบ
- ความสัมพันธกับหัวหนางาน คือ พนักงานรูสึกดีตอหัวหนาของเขา
- ภาวการณทำงาน คือ พนักงานรูสึกดีตองานที่ทำและสภาพการณของที่ทํางาน
- คาตอบแทนการทำงาน คือ พนักงานรูสึกวาคาตอบแทนเหมาะสม
- ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน คือ พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
- ชีวิตสวนตัว คือ พนักงานรูสึกวาชั่วโมงการทำงานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว
- ความสัมพันธกับลูกนอง คือ หัวหนางานมีความรูสึกที่ดีตอลูกนอง
- สถานภาพ คือ พนักงานรูสึกวางานเขามีตำแหนงหนาที่ดี
- ความมั่นคง คือ พนักงานรูสึกมัน่ คงปลอดภัยในงานที่ทำอยู
ปจ จัยบำรุงรักษาไมใชสิ่ง จูง ใจที่จะทำใหผ ลผลิตเพิ่ม ขึ้น แตเปนขอกำหนดที่ ปองกันไมให
พนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงานที่ทำ ถาไมมีปจจัยเหลานี้แลวอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกพนักงานได
ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรียกรองหรือตอรอง ผูบริหารจึงมัก จัดโครงการดานผลประโยชนพิเศษตาง ๆ
เพื่อใหพนักงานพึงพอใจ เชน การลาปวย การลาพักรอน และโครงการที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิการของ พนักงาน
๒. มีการพัฒนาหนวยงานเปนความพยายามเปลี่ยนแปลงหนวยงานอยางมีแบบแผนโดยเนนที่เปาหมาย
ของหนวยงานเปนหลัก มีการบริห ารงานแบบอาศัยการใหค ำแนะนำมากกวาสั่งการผูบัง คับ บัญชาจึงควรมี
การพัฒนาหนวยงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยอาศัยหลักการ ดังนี้

- ๑๒๖ - กําหนดเปาหมาย (Goal Sating) ควรมีก ารประชุม อภิปราย เพื่อกำหนดนโยบายรวมกันทั้ง
ฝายผูบริหารและสมาชิกในองคการอยางชัดเจน และตรงไปตรงมา
- ความเขาใจในสถานการณ (Understand Relations) ตองอาศัยความเขาใจรวมกัน เพราะความ
ตองการของบุคคลจะเปนตัวอิทธิพลอยางยิ่งตอพฤติกรรมการทำงาน
- การปรั บปรุงสัมพั นธ ภาพ (Improving Relations) การมี สัมพันธ ที่ดีตอกันในองคการถื อเปนผลพลอย
ได ขององค การ แต ไ ม ว า คนในองค ก ารจะมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ต อ กั น หรื อ ไม ก็ ต ามควรไดรั บ การเป ด เผย
เพื่อใหตางฝายไดรูถึงปญหาเมื่อรูถึงปญหาทุกคนจะพยายาม ปรับตัวเขาหากันและตั้งใจทำงานมากขึ้น
- ใหทุกคนเขามามีสวนรวม ในการดำเนินการ การแกไขปญหา การตัดสินใจ การใหความสนับสนุน
และความรวมมือ ทั้งนี้ควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง การแกไข ปญหา ระบบการทํางานของมนุษยขึ้นอยูกับ
ดุลภาพของาน ( Balance of force) ภายในระบบของ หนวยงานนั้น ๆ
- การเชื่ อมโยง (Linking) แนวยุทธศาสตร การพัฒนา คื อ ความสามารถในการโน มน าวคนในหน วยงาน
ใหมคี วามเขาใจที่ดีตอกันมากที่สุด
๓. พัฒนาเครื่องมือเครื่ องใชใหทันสมั ย มีความเหมาะสมกับงานที่ ทำเพื่อใชในการปฏิบัติงานให เกิดประโยชน
สูงสุดและคุม คากับ การจัดซื้อและจัดหามาใชกับ การปฏิบัติง านนั้น รวมทั้ง ทําใหเ กิดประสิท ธิภาพในการ
ทํางานรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน
๔. มีการบริหารงานบุคคลในหนวยงานโดยใชระบบคุณธรรม ในทุกกระบวนการไมวาจะเปนการสรรหา
การบํารุงรักษา การพัฒนา ใชหลักความสามรถของบุคคลเปนเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง
การเปดโอกาสใหบุคคลากรไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถของขาราชการชั้นผูนอยใหทั่วถึง
๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล
เมื่อพิ จ ารณาถึงวิธีก ารปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพของบุคคลตั้ง แตเริ่ม ตนศตวรรษนี้เ ปนตน มาพบว า
มีวิธีการใหญ ๆ ที่ใชอยู ๓ วิธีการ คือ (เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, ๒๕๔๐, น. ๗๖-๗๘)
๕.๑ วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร มีสวนคลายกับแนวคิดของ Taylor ได สรุปวา พนักงานขาด
ความรูความสามารถเฉพาะอยางเกี่ยวกับงานที่ท ำ เพื่อแกไขปญหานี้ เขาเชื่อ วามีความจําเปนตองพัฒนา
ความรูท างวิทยาศาสตรในแตละสวนประกอบของพนักงานสภาวการณดังกลาว ผูบริหารควรจะสรางระบบ
การบริ ห ารที่ ยุติ ธรรมเกี่ย วกั บ จํ านวนวั นที่ จา ยค าตอบแทน หนา ที่ดา นการบริ ห ารที่จ ะจั ดใหเ พิ่ม เติ ม
ประกอบดวยการคัดเลือกและการฝกอบรมอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยพัฒนาบุคลากรใหอยูในสภาวะที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๕.๒ วิธีการมนุษยสัมพันธ วิธีการนี้เริ่มขึ้นจากการทดลองของ Hawthorne Experiment ซึ่งพบวา
งานนั้นมีสิ่งที่เรียกวา หนาที่ทางสังคม เขามาเกี่ยวของดวย กลุมทำงานประกอบดวยการรวมกลุมแบบไมเปน
ทางการ สมาชิกแตละคนมีหนาที่เฉพาะตน เมื่อสมาชิกในกลุมไดมีโอกาสรับคานิยม และทัศนคติของกลุมเขาไว
เปนของตน พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมจะถูกควบคุมและปรับปรุงโดยกลุม ดังนั้น เพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานของ แตละคนจึงจำเปนตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมของผูปฏิบัติงาน

- ๑๒๗ สิ่งสำคัญจากการศึกษานี้ คือ ขอสรุปที่วาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดผลถาสิ่งนั้นไมสามารถเขากันไดกับ
บรรทั ด ฐานและค านิ ย มของกลุ ม ประเด็ น สำคัญ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ แรงจูง ใจทางด า นเศรษฐกิ จ จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ํ า กว า แรงจู ง ใจทางด า นสั ง คม นอกจากนี้ ยั ง พบว า การเปลี่ ย นแปลงทางเทคนิ ค
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงโดยผู บ ริ ห ารจะถู ก ต อ ต า น แม ว า การเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะเกิ ด ผลดี ท างเศรษฐกิ จ ของ
พนั ก งานก็ ต าม เพราะว า การเปลี่ ย นแปลงนั้ น อาจจะเป น สิ่ ง ที่ ข ม ขู ห รื อ คุ ก คามต อ ฐานะ ทางสั ง คม
ของบุคคลภายในกลุม เพื่อที่จะสงเสริมใหพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานไดประสานกัน จึงจําเปนที่จะตองคงไวซึ่ง
การติ ดต อสื่ อสารแบบ ๒ ทาง ผู บริ หารควรจะได รับทราบถึ ง ความคิ ด และพฤติ กรรมของผู ปฏิ บัติงาน
ปฏิ บัติงานก็ จำเป นตองไดรั บ ทราบถึง สิ่ง ที่ผู บ ริ ห ารคาดหวัง รวมทั้ ง พฤติก รรมการปฏิ บั ติง านควรกระทำ
การติ ดต อสื่ อสารควรได รับการวางแผนรวมกั นทั้ ง ๒ ฝ าย เป น การแสดงว า ผู ปฏิ บัติงานมี ความสํ าคั ญกั บองค การ
และความคิดเห็นไดรับการยอมรับ และนําไปพิจารณาการมีสวมรวมจะเปนการใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดมีสวน
ให แ นวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นาองค ก าร และเป น การลดพลั ง ต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลงทางด า นเทคนิ ค ด ว ย
เพื่อใหสามารถนำขอสรุปเหลานี้ ไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและผูนิเทศจําเปนจะตอง
ใชแบบของภาวะ ผูนำแบบใหมใหเหมาะสม
๕.๓ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย บุคคลมีความตองการสิ่งอื่นนอกเหนือจากรางวัลทางดานรางกาย
เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก ความตองการการยอมรับ และการประสบผลสําเร็จจากงาน งานที่เปนมาตรฐาน
และงานเฉพาะอย า ง จะต อ งให โ อกาสแก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน สามารถประสบผลสำเร็ จ จาการปฏิ บั ติ ง านได
การปรับปรุงงานการบริหาร โดยเนน วัตถุประสงค และการทำงานเปนทีมที่เนนการควบคุมตนเองจะกอใหเกิด
การใชทรัพยากร มนุษยอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญของวิธีการนี้คือการใหมีสวนรวมในการสรางเปาหมาย
ของงาน และการปฏิบัติที่เนนความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ สก.สบค.กอ.รมน.
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. การขอรั บ พ.ส.ร.กรณี เ ป น
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการด ว ยความเรี ย บร อ ยใน
ยา นอั น ตรายติ ด ต อ กั นไม น อ ยกว า
๖ เดือน ปรากฎวามีกําลังพลลงชื่อ
รับรอง (บ.ท.ช. ๒/ย.) วาตนเองไดอยู
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นพื้ น ที่ ย า นอั น ตราย
ติ ด ต อ กั นไม น อ ย กว า ๖ เดื อ น
อันเปนความเท็จ

แนวทางแกไขและพัฒนา
- ผู บั ง คับ บั ญ ชาของผู ที่รั บ รอง
ตนเอง (บ.ท.ช. ๒/ย.) ยอมตอง
ทราบวาผูใตบังคับบัญชาของตน
ไปปฏิบัติหนาที่ยานอันตรายจริง
หรือ ไม ผูบัง คับ บั ญ ชาผูรับ รอง
ตองตระหนักและควรพึงระวังใน
การตรวจสอบรั บ รองความ
ถูก ตองตามความเปนจริง อยา ง
เคร ง ครัดในคุ ณสมบั ติ ของผูรั บ
สิท ธิวา เปนขอมูล ที่ถูกตองเปน
จริงทุก ประการหรือไม อยางไร
เนื่ อ งจากการรั บ รองข อ มู ล อั น
เปนเท็จอาจกอใหเกิดความ

ขอเสนอแนะ
- อนุมั ติให ใชแบบหนั ง สือรั บ รอง
คุณสมบัติการปฏิบัติหนาที่ในพื่นที่
ยานอันตราย แบบใหมที่มีคําเตือน
"ผูใดเปนเจาพนั ก งานจงใจกรอก
ขอ ความหรื อ รับ รองข อความอั น
เปนเท็จ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ หรือ
มาตรา ๑๖๒ ตองระวางโทษอยาง
สูงจําคุกไมเกิน ๑๐ ปและปรับไม
เกิ น ๒๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บ า ท" ก ร ณี
ก.บ.ท.ช. มี ม ติ ใ ห ท บทวนความ
ถูกตองของหวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
และใหผูขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. ลง

- ๑๒๘ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๒. พบการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
เสน อข อรั บบํ านาญพิ เ ศษเหตุ
ทุพพลภาพ เชน
- ปลอมแปลงแบบรายงานการ
สูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)
- แบบรายงานการสูญเสียทางวิทยุ
พบการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ
ขอรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ เชน
- การปลอม คําสั่งปฏิบัติหนาที่ และ
คํ า สั่ ง พ น หน า ที่ เพื่ อ ให สบค.กอ.
รมน.ออกหนังสือรับรองเวลาราชการ
เปนทวีคูณ
- การปลอมแปลง แบบบัญชีรายชื่อ
ผู ไ ด รั บ เวลาราชการเป น ทวี คู ณ
(๕๓๐๔ ก, ๕๓๐๔, ๕๓๐๖) เพื่อให
สบค.กอ.รมน.ลงนามรับรองสําเนา
เพื่อนําไปใชเพิ่มเวลาราชการในการ
คิดเงินบําเหน็จ บํานาญ

แนวทางแกไขและพัฒนา
ขอเสนอแนะ
เสียหายตอทางราชการได และ ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองคุ ณ สมบั ติ ใ ห
ถือเปนความผิดทั้งทางวินัยและ เรี ยบรอ ย กอ นดํ าเนิน การขอรั บ
ทางอาญา
สิท ธิ หากผูขอรับ สิทธิเ งิน พ.ส.ร.
ไมล งลายมือชื่อในหนัง สือรับ รอง
ดัง กลาว ใหถือวาผูขอรับ สิทธิเ งิน
พ.ส.ร. ไม ป ระสงค ที่จ ะให มี ก าร
ดําเนินการขอรับ สิท ธิเ งิน พ.ส.ร.
ต อ ไป ซึ่ ง เจ า หน า ที่ ผู เ กี่ ย วข อ ง
สามารถยุ ติเ รื่ อ งการเสนอขอรั บ
สิท ธิเ งิน พ.ส.ร. ไดโดยทันที และ
จะไม ดํ า เนิ น การขอรั บ สิ ท ธิ เ งิ น
พ.ส.ร. ซ้ําเรื่องเดิมโดยจะไมถือวา
เปนความบกพรองของเจาหนาที่
- มี ห นั ง สื อ แจ ง เตื อ นหน ว ยต น - แจงหนวยตนสังกัดผูยื่นเอกสาร
สังกัด วาการกระทําดังกลาวเปน เท็ จ ให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การกระทําความผิดตามประมวล สอบสวนหาขอท็จจริง และหากพบ
กฎหมายอาญาฐานปลอมแปลง ผู ก ระทํ า ผิ ด เป น เจ า หน า ที่ ข อง
เอกสารราชการ และใชเอกสาร ห น ว ย ที่ ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น
ปลอม และหากผูบังคับบบัญชา การปลอม แปลงเอกสาร ให
ทํ า การรั บ รองเอกสารโดยไม ดําเนินการลงทัณฑทางวินัยรวมถึง
ตรวจสอบให ถู ก ต อ ง ก็ อ าจมี ดํา เนิ น คดี อ าญาจนถึ ง ที่สุ ด หาก
ความผิดฐานรับรองเอกสารอัน ตรวจสอบพบการกระทําความผิด
เปนเท็จ
อี ก ผ บ. หน วย ที่ ลง นา มท า ย
หนั ง สื อ จะต อ งร ว มรั บ ผิ ด ชอบ
เนนย้ํา ผบ.หนวย ทุกระดับชั้น ให
กวดขั น และย้ํ าเตื อนกํ าลัง พลใน
สวนที่เกี่ยวของในการใชหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอรับสิทธิ

- ๑๒๙ –
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๓. ขอขัดของเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
รับรองราชการเปนทวีคูณ
- พิ ม พ ไ ปเลอะเลื อ นอ า นไม อ อก
(แสดงถึง ความไมส นใจในการบํารุง
ขวัญแก กําลังพลของหนวยเอง)
- ไม ใ ช แ บบฟอร ม บั ญ ชี ร ายชื่ อ ฯ
ตามที่กําหนด
- มีก ารขีดฆาขูดลบหรือเขียน และ
ลบดวยน้ํายาลบคําผิดสีขาว ในชองที่
เป น ข อ ความสํ า คั ญ เช น ช อ งวั น
,เดือน, ป ซึ่ง ปฏิ บัติห รือเลิก ปฏิบั ติ
และชอง ยศ - นาม (เปนเหตุใหแกไข
หลังลนามรับรองไปแลว
- พิม พ วั น , เดือ น, ป ที่ป ฏิบัติ และ
เลิกปฏิบัติไมตรงความเปนจริง หรือ
เกินความเปนจริง (สอเจตนาทุจริต)
- ชื่อหรือนามสกุลคลาดเคลื่อนจาก
คําสั่ ง มี ร อยลบ แกไ ข หรือต อเติ ม
- ไมมีคําสั่งพนหนาที่ ในชองหมายเหตุ
- หน วยสะสมเรื่ องผูมี สิท ธิไ วน าน
เ กิ น ไ ป จ น จํ า น ว น ม า ก แ ล ะ ไ ม
ตรวจสอบความถู ก ต อ งก อ นส ง ให
รั บ รอง (ไปปฎิ บั ติ ง านหน ว ยไหน
หนวยนั้นเปนผูดําเนินการขอใหทันที่
เมื่อพนหนาที่
- หน ว ยมัก อ า งกั บ ผู มี สิ ท ธิว า ได ทํ า
เรื่องไป กอ.รมน.แลว ใหไปติดตาม
เอง เมื่อผูมีสิทธิไปขอตรวจคน พบวา
ไม มี ห นั ง สื อ ดั ง อ า ง เป น เหตุ ใ ห ผู มี
สิทธิตองเสียคาใชจายในการเดินทาง
มาติดตอ
- เมื่อ กอ.รมน.รับรองสิทธิและสงให
หนวยแลว หนวยควรแจงผูไดรับสิทธิ
ทราบโดยดวน

แนวทางแกไขและพัฒนา
- การดํ า เนิ น การการรั บ รอง
ราชการเปนทวีคูณเกี่ยวของกับ
บุคคลและหนวยดังนี้
๑. ผู มี สิ ท ธิ จะต อ งตรวจสอบ
สิท ธิขั้ นต นของตนเองว ามี สิท ธิ
จริ ง การดํา เนิ น การใด ๆ ที่ มี
การปลอมแปลงเอกสาร
ประกอบการขอรั บ สิ ท ธิ เป น
ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ปลอมแปลงเอกสาร
ราชการ และใชเอกสารปลอม
๒ . ห น ว ย ต น สั ง กั ด ห รื อ
ผูบังคับบัญชา ของผูมีสิทธิ ตอง
ตรวจสอบว า ผู มี สิ ท ธิ มี คํ า สั่ ง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ และพ น จาการ
ปฏิบัติห นาที่ตรงตามความจริ ง
และหากเอกสารใดเปนเท็จหนวย
ตองดําเนินการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาขอเท็จโดยไมลาชา
เพื่ อ ลงโทษทางวิ นั ย และทาง
กฎหมายอาญา
๓. หนวยผูรับรองสิทธิ กอ.รมน.
( ส ก . ส บ ค . ก อ . ร ม น . ) ต อ ง
ตรวจสอบความถู ก ต อ งของ
เอกสารประกอบการขอมีสิ ท ธิ
หากพบเอกสารใดไมถูกตอง ตอง
แจงใหหนวยตนสังกัดทราบ และ
ตรวจสอบขอเท็จ จริ ง และควร
รายงานผลการออกหนั ง สื อ
รั บ ร องร าชก ารท วี คู ณ กา ร
ดําเนินการที่เ กี่ยวของ เพื่อเก็บ
เปนสถิติการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
- ผูมีสิทธิ และหนวยเกี่ยวของตอง
ปฎิบัติตามคําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๗๙/
๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรื่อง การ
ดําเนินการรับ รองหลัก ฐานการมี
สิ ท ธิ ไ ด นั บ เวลาราชการทวี คู ณ
สํา หรั บ กํ า ลั ง พลสั ง กัด กอ.รมน.
แล ะ ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส า ย ง า น
กอ.รมน.อยางเครงครัด
- เมื่ อ กอ.รมน. เดินทางไปตรวจ
เยี่ย มหน วยในสายงาน กอ.รมน.
ควรจัดใหมีการบรรยายเรื่องสิท ธิ
กํ า ลั ง พล โดยเฉพาะเน น ย้ํ า การ
ดํ า เนิ น การรั บ รองเวลาราชการ
ทวี คู ณ ประกอบข อ ขั ด ข อ งและ
ตัวอยางที่อาจทําใหผูมีสิท ธิ จนท.
ดํ า เนิ น การ และผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตองพึงระวังหากมีการปลอมแปลง
แล ะใ ช เ อก สา รป ระ กอ บก า ร
พิจารณาขอรับสิทธิไมตรงตามจริง
อาจมีความผิดทางอาญาฐานปลอม
แปลงเอกสาร ใช เ อกสารปลอม
ผู บั ง คั บ บบั ญ ชาทํ า การรั บ รอง
เอกสารโดยไมตรวจสอบใหถูกตอง
ก็อาจมีความผิดฐานรับรองเอกสาร
อันเปนเท็จ

- ๑๓๐ –
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ขอ ๔ การพิจารณาบําเหน็จประจําป
ให แก ข าราชการพลเรือ น ประจํ า
กอ.รมน., ขา ราชการชว ยราชการ
ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ
มีขอขัดของในการดําเนินการดังนี้
- การจั ด ทํ า ข อ มู ล หน ว ยต น สั ง กั ด
ล า ช า หน ว ยให ข อ มู ล ผิ ด เช น ชั้ น
เงินเดือนปจจุบันไมตรงกับขอมูลจริง,
ส ง รายชื่ อ ผู ข อ ๒ ขั้ น เกิ น จํ า นวน
โควตา, การใหขั้นหรือกลุมเปอรเซน
เงิ น เดื อ นขั ด หรื อ แย ง กั บ ผลการ
ประเมินคาการปฏิบัติงาน

แนวทางแกไขและพัฒนา
- จนท.ที่ดําเนินการจัดทําขอมูล
การพิจารณาบําเหน็จของหนวย
ตองตรวจสอบความถูกตองของ
ข อ มู ล แ ล ะ ใ ห ข อ มู ล
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาประกอบการ
พิจารณาบําเหน็จของหนวย
- จนท.จั ด ทํ า ข อ มู ล บํ า เหน็ จ
สวนกลาง (สก.สบค.กอ.รมน.)
ตรวจสอบขอมูล และพฤติกรรม
ใชประกอบการพิจารณาบําเหน็จ
ของคณะกรรมการพิ จ ารณา
บําเหน็จ กอ.รมน.

ขอเสนอแนะ
- เมื่อมีก ารพิจารณาบําเหน็จ ของ
คณะกรรมการพิจ ารณาบํ าเหน็ จ
กอ.รมน.เรียบรอยแลว ควรสงผล
การพิจารณาใหหนวยตนสังกัดของ
ขาราชการที่มาชวยราชการโดยเร็ว
เพื่ อ ใหห น ว ยต น สั ง กั ด ออกคํ า สั่ ง
เ งิ น เ ดื อ น ไ ด ทั น เ ว ล า ก ร ณี
ขา ราชการพลเรือ น ประจํา กอ.
รมน. ลูกจางชั่วคราว และพนักงาน
ราชการ กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.
ร ม น . ) ผู อ อ ก คํ า สั่ ง ต อ ง รี บ
ดําเนินการออกคําสั่งฯ ใหทันเวลา

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เมื่อตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดรับทราบถึงสถานการณของกระบวนงานของ
สก.สบค.กอ.รมน. อันเปนผลการจากการจัดทําคูมือครั้งนี้เรียบรอยแลว ผูจัดทําจึงสรุปแนวทางแกไขปญหา
ดานสิทธิและสวัสดิการ ดังนี้
๑. ควรมีการรวบรวมปญหาและอุปสรรคของทุกฝาย และนํามาลงในเว็บ เชน บอรด หรือ ถาม-ตอบ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถทราบถึงปญหาของแตละฝาย/
แตละกระบวนงาน เพื่อนํามาประยุกตใชกับฝายของตนเอง
๒. เห็นควรใหมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจระหวางผูปฏิบัติงานดานสิทธิและสวัสดิการ กับ
ผูที่ไดรับสิทธิและสวัสดิการ หรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและลดปญหาความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดไวในปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปของ สก.สบค.กอ.รมน.อยางนอยปละ
๑ ครั้ง อาจจะเปนลักษณะการสัมมนา หรือบรรยายใหความรู หรืออาจเปน KM แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูปฏิบัติงานดานสิทธิและสวัสดิการ กับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานสิทธิและสวัสดิการของ นขต.กอ.รมน.
๓. จัดบริการใหคําแนะนํา หรือบริการเปนที่ปรึกษา หารือ ใหเจาหนาที่ บุคลากร ที่ตองการสอบถาม
วิธีการดําเนินการขอรับสิท ธิและสวัสดิการ พรอมวิธีก ารเขียนเอกสารรายงานการขอรับสิทธิและสวัสดิการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ และตอบขอซักถามปญหาการดําเนินการดานสิทธิและสวัสดิการในกรณีที่ผูไดรับสิทธิ
และสวัสดิการสงสัย ไมเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฉบับนี้ จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงาน
ดานตางๆ ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติง านไดอยางสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุป สรรคที่จะขัดขวาง
ความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางยิ่งหากคูมือ
ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ได หรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป

- ๑๓๑ -
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ถนนสามเสน เชตดุสิต กทม.
ประสิทธิ์ ประคองศรี อางถึง ปญญา มูลคํา. ความหมายของปญหา หมายถึง สภาพการณที่มีหรือเปนอยูใน
ปจจุบันของบุคคลเปาหมาย. ๒๕๔๓.
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๒. ผูจัดทําราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
พรรณี ประเสริฐวงษ และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) การจัดองคการและการบริหาร กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ยุทธศาสตร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รางประมวลจริยธรรมของขาราชการ กอ.รมน. ของ ผงป.สบค.กอ.รมน.
วิยะดา ธนสรรวนิช. ๒๕๕๘. การจัดทําคูม ือการปฏิบัตงิ าน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลลัยอุบลราชธานี
ศวัสศนันท ขีพชูเชาวน. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร. การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรรญ จนิตภวัต. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เอกสารบรรยายสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สําหรับ ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. ตาม
หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๕๒ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ การหาแนวทางรวมในการจัดทํา
สวัสดิการใหแก ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. สรุปขอเสนอความตองการ
เสถียร คามีศักดิ.์ ๒๕๕๓. การเขียนคูมือปฏิบัติงาน การเขียนคูมือปฏิบัตงิ านขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๓ เอกสารบทความ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ คู  มื อการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ร าชการตามคํ ารั บ รอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรุงเทพมหานคร :
บริษัทจุดทอง จํากัด, ๒๕๕๐
Edward and Sharakansky (อางถึงใน อุทัย เลาหวิเชียร, ๒๕๒๘, น. ๑๔๐ – ๑๔๑) การบริหารการพัฒนา :
การเปลี่ยนแปลงและทิศทาง คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิเอเชีย , ๒๕๒๘)
Dersal (อางถึงใน วุฒิชัย โสมาบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) : ปจจัยทีม่ ีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธร ๒. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยขอนแกน, บัณฑิตวิทยาลัย.

ผนวก

