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คํานํา 
 
          สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร มีหนาที่ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรอง
การปฏิบัติราชการ เหรียญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแก
ผูปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากรมีผูอํานวยการ     
สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

          คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจไดรับความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของสวนงานสิทธิและสวัสดิการ        
สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของตอไป 
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สารบัญ 

 หนา                                                                                                              

บทท่ี ๑       บทนํา 

                 - ความเปนมา / ความจําเปน /ความสําคัญ                                                     ๑ 

                 - วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน                                                      ๑ 

                 - ขอบเขต                                             ๒ 

                 - นิยามศัพทเฉพาะ / คําจํากัดความ                                                       ๒ 

บทท่ี ๒      บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

               - บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ                                                                  ๔ 

                 - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ                                                                             ๕ 

              - โครงสรางการบริหารจัดการ                                                                     ๗                 

 - หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่                                                           ๘ 

บทที่ ๓ หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 - หลักเกณฑการปฏิบัติงาน ๑๓ 

 - วิธีการปฏิบัติงาน ๑๕ 

 - เงื่อนไข / ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน ๑๗ 

 - แนวคิด / งานวิจัยที่เกี่ยวของ ๒๒ 

บทที่ ๔  เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 - แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน ๒๕  

 - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

                   ฝายสวัสดิการ                                                                                      ๒๘ 

                   ฝายทวีคูณ                                                                                          ๗๓ 

                   ฝายบําเหน็จ                                                                                        ๘๔ 

                   ฝายธุรการ ๑๐๔ 

 - วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๑๗ 

 - จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๑๑๘ 

บทที่ ๕ ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกใขและพัฒนางาน 

 - แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีปลตอปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๒๔ 

 - แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๒๕ 

                 - ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ สก.สบค.กอ.รมน.                                ๑๒๗ 

                 - ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนางาน  ๑๓๐ 

 บรรณานุกรม  ๑๓๑ 

                ผนวก แผนปฏิบัติงานประจําป 



บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 
๑. ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 
          เมื่อกลาวถึงกลยุทธในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผานการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรน้ัน “การจัดการความรู” ถือวาเปนกลยุทธที่สําคัญอยางย่ิง เพราะการจัดการความรูน้ันเปนกลยุทธ  
ที่เนนการพัฒนาความรู ความสามารถและความเช่ียวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใตกระบวนการ
การถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในงาน ทั้งความรูชัดแจง (Explicit 
Knowledge) และความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานน้ันๆ โดยตรงอยางเปนระบบ ซึ่งเครื่องมือในการจัดการความรูที่มี
ประสิทธิภาพเครื่องมือหน่ึงคือ “การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” เพราะองคความรูจากคูมือ
การปฏิบัติงานเปนองคความรูที่ ย่ังยืนขององคกรที่บุคลากรในแตละสายงานสามารถเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดโดยตรง ซึ่งองคความรูดังกลาวประกอบไปดวยรายละเอียดและ
เทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ คูมือการปฏิบัติงานจึงถือเปนหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถายทอดองคความรูในการปฏิบัติงานให   
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมไปถึงผูตองการเรียนรูการทํางานในกระบวนการ รวมทั้งยังมีประโยชนตอ
ผูใชบริการในประเด็นการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานขององคกร ซึ่งจะนําไปสูการสรางความ     
พึงพอใจในการเขารับบริการไดดวยเชนกันที่สําคัญอยางย่ิง ในปจจุบันหนวยงานในระบบราชการไดใช “คูมือ
การปฏิบัติงาน” เปนผลงานช้ินสําคัญในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพโดยเฉพาะอยางย่ิงในตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัด กพอ. ซึ่งคูมือปฏิบัติงานถูกกําหนด  
ใหเปนผลงานรูปแบบหน่ึงในการกําหนดตําแหนงในทุกๆ ระดับ ทั้งตําแหนงชํานาญการ หรือ เช่ียวชาญ ซึ่ง
เพื่อใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนองคความรูที่ย่ังยืนขององคกรที่บุคลากรในแตละ
สายงานสามารถเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานไดโดยตรงสวนงานสิทธิและ
สวัสดิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

     ๒.๑ เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมายไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

     ๒.๒ เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผู เขามาปฏิบัติงานใหมพัฒนาให       

การทํางานเปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร
ใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอรับ     
การบริการที่ตรงกับความตองการ 
 
 
 
 
 



                                                               - ๒ – 
 
๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ Work Flow ของกระบวนการ 
     ๓.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
           ๓.๒.๑ รายละเอียดวิธีการทํางานของแตละข้ันตอนยอย 
           ๓.๒.๒ เอกสาร/ระเบยีบ ที่ใชประกอบการดําเนินการ 
           ๓.๒.๓ แบบฟอรม 
           ๓.๒.๔ ผูรับผิดชอบ 
     ๓.๓ มาตรฐานงาน คือ ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 
           ๓.๓.๑ มาตรฐานระยะเวลา 
           ๓.๓.๒ มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล 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..หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการบรรจุแตงต้ังตามพระราชบัญญัติ    

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓, 

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ และคําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงต้ัง 

    ๔.๔ ลูกจางช่ัวคราว หมายถึง ลูกจางรายเดือน รายวันและรายช่ัวโมง ที่จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะ

ช่ัวคราว และมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งน้ืระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณ 

    ๔.๕ พนักงานราชการ กอ.รมน. หมายถึงบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดยไดรับคาตอบแทนจาก

งบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน 

    ๔.๖ กอ.ปค. หมายถึงกองอํานวยการปองกันและปราบปรามคอมมิวนิสต 

    ๔.๗ อผศ. หมายถึง องคการสงเคราะหทหารผานศึก 

    ๔.๘ สปน. หมายถึง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

    ๔.๙  สก.สบค.กอ.รมน. หมายถึง สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. 

  



- ๓ - 

 

    ๔.๑๐ ระเบียบ บ.ท.ช. หมายถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และ

การชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 ๔.๑๑ ก.บ.ท.ช. หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ 

 ๔.๑๒ พ.ส.ร. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
    สวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบรหิารงานบุคคล กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
มีหนาที่ดําเนินการดานการบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรองการปฏิบัติ
ราชการ เหรียญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน 
ดําเนินการเกี่ยวกบังานพัฒนาและรักษาขวัญ 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 การบริการสิทธิบุคลากร ไดแก การจัดทําบําเหน็จประจําป การรับรองการปฏิบัติราชการ 
เหรียญตรา บําเหน็จความชอบ คาตอบแทน การชวยเหลือ และการสงเคราะหใหแกผูปฏิบัติงาน  
          ๑.๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากร 
          ๑.๒.๓ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิ      
ที่กําหนด  
    ๑.๓ ดานการประสานงาน    
          ๑.๓.๑ ประสานสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หนวยงาน อื่นในระดับกองหรือสํานัก  เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 
          ๑.๓.๒ ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนและ
เกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน  
          ๑.๓.๓ ประสานงานและดําเนินการดานงานสิทธิและสวัสดิการรวมกับสวนราชการภายในและ
ภายนอก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
    ๑.๔ ดานการบริการ   
          ๑.๔.๑ ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานสิทธิและสวัสดิการ ถายทอดความรู
เรื่องงานสิทธิและสวัสดิการ ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เพื่อใหผูที่ไดรับสิทธิและ
สวัสดิการ ไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
          ๑.๔.๒ กําหนดแนวทางการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสิทธิและสวัสดิการ
เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
          ปฏิบัติงานในฐานะหนวยฝายอํานวยการ ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบสิทธิบุคลากร และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานพัฒนาและรักษาขวัญ และงานสวัสดิการของบุคลากรการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน ตองใช
ความรูความสามารถประสบการณและความชํานาญในงานสิทธิและสวัสดิการ ตองตรวจสอบระเบียบ คําสั่ง 
และอนุมัติหลักการในเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิและสวัสดิการ ตองตัดสินใจ หรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

๒.๑ งานประจํา  
      ๒.๑.๑ ฝายสวัสดิการ   
               ๒.๑.๑.๑ การตรวจสอบรายช่ือกําลังพลที่ไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (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 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรลูกจางช่ัวคราว 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 สวัสดิการเงินกูลูกจางช่ัวคราว 

               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 องคการสงเคราะหทหารผานศึกใหกบัผูย่ืนคํารองขอมีบัตร

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 ประจําปครึ่งปแรก (ต.ค.) ครึ่งปหลัง (เม.ย.) ใหกับ

ขาราชการที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน., ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน., และลูกจางช่ัวคราว 

               ๒.๑.๓.๒ การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปใหกับพนักงานราชการ 

               ๒.๑.๓.๓ ขอเลื่อนช้ันคาจางประจําป ของลูกจางช่ัวคราวกอ.รมน. 

               ๒.๑.๓.๔ ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (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 การปรับเพิ่มเงินขวัญถุงใหแกลูกจางช่ัวคราว 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
ทบทวนความถูกตองของหวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติใหทบทวนความถูกตองของหวงเวลา      
ที่ปฏิบัติหนาที่ และใหผูขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. ลงลายมือช่ือรับรองคุณสมบัติใหเรียบรอย กอนดําเนินการ
(หนังสือ สบค.กอ.รมน. ดวนมาก ที่ นร ๕๑๐๑/๔๓๖๔ลง ๖ ธ.ค. ๖๐) 
      ๒.๒.๕ ถายทอดความรูเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง  
      ๒.๒.๖ การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน อนุมัติกรอบและแนวทางปฏิบัติใน      
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

ฝายวันทวีคูณ ฝายบําเหน็จ ฝายธุรการฝายสวัสดิการ

พ.อ.หญิง ธราทิพย  ศิริรักษ
จนท.บริหารงานสวัสดิการ

83454

น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล

นักจัดการงานทั่วไป 

ชํานาญการพิเศษ
83470

พ.อ.ชุมพล  ทองพวง

จนท.บริหารงานธุรการ
83466

พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ  

สุขแยมศรี
หน.ฝาย

83462

พ.อ.หญิง ภควดี  
นภาพงษรัชนี

จนท.บริหารงานธุรการ

83462
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  

อุบลวัฒน 
จนท.บริหารงานธุรการ

83466
จ.ส.อ.วิรยุทธ  โพธิ์เรืองรอง

จนท.ธุรการ

83466

พ.อ.หญิง ชุติมา 

ปทุมานุสรณ

จนท.บริหารงานธุรการ
83454

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ

ลูกจางชั่วคราว 
83462

ร.ต.จําเริญ  ทําโย
จนท.ธุรการ

83462

น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.

จนท.ธุรการ

83470

ยอดกําลังพล   19 คน 

                  ชรก.         ประจํา

สัญญาบัตร   13 นาย              

พลเรือน                        2  คน
ประทวน      2  นาย 

ลูกจาง                          1 คน

พนักงาน                        1 คน

น.อ.ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ
จนท.บริหารงานบริการ

83454

นางสุจิตรา  จามาศ

จพ.ธุรการ 

ชํานาญการ
83454

พ.อ.หญิง  ถิรดา  ปกธงชัย  

จนท.ธุรการ
83462

ร.อ.ณฐกร  

ปรีชาญานพานิช ร.น.

จนท.ธุรการ
83462

ร.ท.เสริมพร ย่ิงถาวร  
จนท.บริหารงานธุรการ

83462

จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา
เนียมศิริ

จนท.ธุรการ

83462

ส.อ.หญิง กวินทรา  

เพชรประดับ  

พนักงานราชการ
83462

 
 



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

 
ตําแหนงใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ตํารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ 

ยศ – ช่ือ – สกุล หนาที่ความรับผิดชอบ 

ชวยราชการ 
๑. ผูอํานวยการ อํานวยการ/- สูง /พ.อ.(พ) พ.อ.(พ) อาทิตยเทพ  เจริญชัย ๑. ปกครองบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ของสก.สบค.กอ.รมน. 

๒.ดําเนินการและกํากับดูแล งานหนาที่รับผิดชอบทั้งปวงของ สก.สบค.
กอ.รมน. 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. รองผูอํานวยการ อํานวยการ/- ตน/พ.อ. พ.อ. ชุมพล  ทองพวง ๑.ชวยเหลือผูอํานวยการสวนในการปกครองบังคับบัญชา และบริหารงาน
ตามภารกิจของ สก.สบค.กอ.รมน. 
๒. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานฝายบําเหน็จ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. หัวหนาฝาย วิชาการ/- ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ. 

พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ 
                       สุขแยมศรี 

๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. เจาหนาที่บริหารงาน
บริการ 

วิชาการ/- ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ. 

น.อ. ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ ๑. ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับงานดานฝายอํานวยการ 
และงบประมาณของ สก.สบค.กอ.รมน. 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. เจาหนาที่บริหารงาน
สวัสดิการ 

วิชาการ/- ชํานาญการพิเศษ/
พ.อ. 

พ.อ.(พ)หญิง ธราทิพย  ศิริรักษ ๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผล
การปฏิบัติงานฝายสวัสดิการ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 



- ๙ - 
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน. 

 
ตําแหนงใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ตํารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ 

ยศ – ช่ือ – สกุล หนาที่ความรับผิดชอบ 

๖. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ 

วิชาการ/- ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ฝนทอง ทรงสุภาพ ชวยราชการ สนง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑) 

๗. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ 

วิชาการ/- ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี ๑. ชวยหัวหนาฝายในการประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ 

วิชาการ/- ชํานาญการ/พ.ท. พ.อ.หญิง ชุติมา ปทุมานุสรณ ๑. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายธุรการ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. เจาหนาที่บริหารงาน
ธุรการ 

วิชาการ/- ชํานาญการ/พ.ท. พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน ๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จกําลังพล  กลุมที่ ๕ ของ กอ.รมน., ขอเลื่อน
ข้ันคาจางของลูกจางช่ัวคราว และการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
และพิธีการที่เกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. เจาหนาที่ธุรการ วิชาการ ชํานาญการ/พ.ต. น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม 
ร.น.  

๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จประจําปของ กําลังพล กอ.รมน.           
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. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 



- ๑๐ – 
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน. 

 
ตําแหนงใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ตํารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ 

ยศ – ช่ือ – สกุล หนาที่ความรับผิดชอบ 

๑๑. เจาหนาที่ธุรการ วิชาการ ชํานาญการ/พ.ต. ร.อ. ณฐกร  ปรีชาญานพานิช 
ร.น. 

๑. พิมพเอกสารการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตรวจสอบประวัติ
และรับรองแบบสอบประวัติ บ.๕ อผศ. 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๒. เจาหนาที่ธุรการ วิชาการ ชํานาญการ/พ.ต. พ.อ.หญิง ถิรดา  ปกธงชัย ๑. ชวยหัวหนาฝายในการประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานฝายวันทวีคูณ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๓. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน/ร.อ. พ.อ. สมจินต  อินทรสวา ชวยราชการ สนง.ผอ.สบค.กอ.รมน. 
๑๔. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-

ร.ท. 
จ.ส.อ. วิรยุทธ  โพธ์ิเรืองรอง ๑. จัดทําขอมูลบําเหน็จทั้งปวงกําลังพล กลุมที่ ๕, บําเหน็จโควตายา

เสพติด, บําเหน็จนอกเหนือโควตาปกติ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.      
กําลังพล กลุมที่ ๕ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๑๕. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

ร.ต. จําเริญ  ทําโย ๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณและรับ-สงเอกสาร 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๖. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

ร.ท. เสริมพร  ย่ิงถาวร ๑. จัดเก็บงานรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรม
สืบคนขอมูล 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๗. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

ร.ต. อนุชา  อินเทียน ชวยราชการ ธุรการ สบค.กอ.รมน. 

 



- ๑๑ – 
หนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ สก.สบค.กอ.รมน. 

 
ตําแหนงใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ตํารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ 

ยศ – ช่ือ – สกุล หนาที่ความรับผิดชอบ 

๑๘. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา       
                         เนียมศิริ 

๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณจัดพิมพรายช่ือผูมีสิทธ์ิ
รับรองราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรมสืบคนขอมูล 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๙. เจาหนาที่ธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ส.ต.-
ร.ท. 

จ.ส.ต. นิติกร  อึ้งแสงภากรณ ชวยราชการ ธุรการ สบค.กอ.รมน. 

ขาราชการประจําการ 

๒๐. นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 
ชํานาญการ
พิเศษ/พ.อ. 

น.ส. ประไพรัตน  วจนศิริกุล 
 

๑. เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และชวย
ราชการ 
๒. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการพล
เรือน ประจํา กอ.รมน.  
๓. จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ 
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับ กบข. 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๑. นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ/พ.ท.  ยังไมไดรับการบรรจ ุ
๒๒. นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ/พ.ต.  ยังไมไดรับการบรรจ ุ

 
 
 
 



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

 
ตําแหนงใน กอ.รมน. ประเภท พลเรือน/

ทหาร/ตํารวจ 
ระดับพลเรือน/
ทหาร/ตํารวจ 

ยศ – ช่ือ – สกุล หนาที่ความรับผิดชอบ 

๒๓. เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป 
ชํานาญงาน/ส.ต.-

ร.ท. 

นาง สุจิตรา  จามาศ ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาไปตางประเทศ ของ นขต. กอ.รมน. 
(กรณี ลาพักผอนประจําป และลากจิ) 
๒. ขอรับเงินสวัสดิการ ของ นขต.กอ.รมน. สวนกลาง 
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (การสมัครสมาชิก, การย่ืนเรื่องขอกู, เพิ่มทุนเรือน
หุน) 
๔. การขอรับและการจายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกันผานระบบบําเหน็จบํานาญ 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

ลูกจาง 
๒๔. พนักงานพิมพดีดช้ัน ๑   น.ส. สุภาวนีย  กาฬพันธุ ๑. บันทึกทะเบียนการรับ-สง เอกสารและรับ-สง เอกสาร 

๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 
พนักงานราชการ 

๒๕. พนักงานราชการ   ส.อ.หญิง กวินทรา  
                      เพชรประดับ 

๑. จัดทําหนังสือรับรองราชการเปนทวีคูณจัดพิมพรายช่ือผูมีสิทธ์ิ
รับรองราชการเปนทวีคูณลงระบบโปรแกรมสืบคนขอมูล 
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 



บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 
๑. หลักเกณฑการปฏิบัติงาน  
    ๑.๑ ฝายสวัสดิการ หนาที่วางแผน ประสานงาน ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการสวัสดิการ และ      
การบํารุงขวัญของกําลังพล สังกัด กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและครอบครัว มีเจาหนาที่
บริหารงานสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังน้ี 
          ๑.๑.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ 
และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
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  

ขวัญถุงใหแกลูกจางช่ัวคราว  

          ๑.๑.๗ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวย เงินกองทุนสวัสดิการ

ลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          ๑.๑.๘ ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

ของบุตรลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

          ๑.๑.๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิง

ชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

          ๑.๑.๑๐ คําสั่ง กอ.รมน. ที่ ๓๔๔/๒๕๕๔ ลง ๙ ก.ย. ๕๔ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอ

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 อนุมัติ 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 และดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ    

การปฏิบัติราชการ มีหัวหนาฝาย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังน้ี 

          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 มีรองผูอํานวยการสวนงานสิทธ์ิและสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สําคัญดังน้ี 
          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 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปขาราชการและลูกจางช่ัวคราวของ 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 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันคาจาง
ช่ัวคราวประจําป 
          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 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับ และการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ 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 
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          ๑.๓.๑๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินสะสม การเบิกจายเงินสมทบ เงินชดเชย และการ
สงเสริมเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ๑.๔ ฝายธุรการ ภารกิจ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ ตลอดจนดูแล
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใชของสวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารบุคคล กองอํานวยการรักษา    
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีเจาหนาที่บริหารงานธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ สําคัญดังน้ี 
          ๑.๔.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
          ๑.๔.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๑๐๔๖๖ ลง ๑๒ มิ.ย. ๔๔ เบิกคาเลี้ยงดู
ประจําเดือนใหกับกําลังพล กอ.รมน. 

๒. วิธีการปฏิบัติงาน 
    ๒.๑ ฝายสวัสดิการ สิทธิกําลังพลของผูปฏิบัติงานใน กอ.รมน. ไดรับอยูเดิม ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ ๒๐๕/
๒๕๔๙ ลง ๓๐ ต.ค. ๔๙ เรื่อง การจัดต้ังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปจจุบันไดโอน
มาอยูใน บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๕ ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ 
          สิทธิที่จะไดรับ 

          ๒.๑.๑ ใหถือวาการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เปนการทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใหไปทํา

ในระหวางที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคําสั่งเปนทวีคูณตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๔ 

          ๒.๑.๒ มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามคําสั่งที่ราชการกําหนด 

          ๒.๑.๓ ใหไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปกรณีพิเศษ ๒ ช้ัน (นอกเหนือโควตาปกติ)     

ในอัตรารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อําเภอใน จว.สงขลา 

          ๒.๑.๔ ไดรับการพิจารณาสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ คาตอบแทน 

และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกัน

อธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ดังน้ี 

                   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 การขอเงินคาจัดการศพข้ันตน (รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท) 

                   ๒.๑.๔.๖ เงินชวยเหลือดํารงชีวิตผูพิการ ทุพพลภาพ  

                   ๒.๑.๔.๗ เงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาล 

          ๒.๑.๕ กรณีถึงแกความตายหรือไดรับบาดเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการที่ไมเขาขายตามระเบียบ      

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย บ.ท.ช. ตามขอ ๔ ใหหนวยตนสังกัดปกติสามารถขอรับสิทธิตามระเบียบ         

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 

ช้ันยศ บาท/วัน 

พ.อ.(พ.) ข้ึนไป  ๒๔๐ 

จ.ส.อ.(พ.) – พ.อ.  ๒๑๐ 

ส.ต. – จ.ส.อ. ๑๘๐ 

          ๒.๑.๘ เงินตอบแทนพิเศษใหกับกําลังพลที่มาชวยราชการในสายงาน กอ.รมน.  

ช้ัน 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 การประกันชีวิตผูปฏิบัติงานใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ) 

๕๐๐,๐๐๐ บาท (ต้ังแต 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 

                                      ทุนการศึกษารายปตอเน่ือง 

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., 

มัธยมศึกษา/ปวช.  

๑,๕๐๐ 

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  ลูกจางช่ัวคราว 

                                      ๒.๑.๑๑.๕(๑) บุตรลูกจางช่ัวคราวไดรับทุนการศึกษา 

ระดับ บาท 

ประถมศึกษา ๓,๐๐๐ 

มัธยมศึกษาตอนตน ๓,๕๐๐ 

มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. ๔,๕๐๐ 

ปวส./ป.ตร ี ๕,๐๐๐ 

                                      ๒.๑.๑๑.๕(๒) ลูกจางช่ัวคราวที่รับราชการจนถึงอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณ ไดรับ

เงินขวัญถุง คนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

          ๒.๑.๑๒ เงื่อนไข/ ขอสังเกต / ขอควรระวัง / สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
                      การย่ืนขอรับสิทธิและสวัสดิการตาง ๆ ควรศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ หรือปรึกษากับ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จัดทําเรื่อง แนบเอกสารตามที่กําหนด และตองตรงกับความเปนจริง เพื่อใหการขอรับ

สิทธิและสวัสดิการเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และถูกตอง 



- ๑๘ - 
 
    ๒.๒ ฝายวันทวีคูณ 
        การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ 

         ๒.๒.๑ ผูมีสิทธิไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ 

                   - เปนขาราชการประจํา 

                   - ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเปนกําลังพลสังกัด 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. ที่ผูน้ันปฏิบัติงาน เปนผูจัดพิมพรายละเอียดตามคําสั่งที่   

ใหปฏิบัติหนาที่และพนหนาที่ ลงในแบบบัญชีรายช่ือผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ (แบบ ๕๓๐๔ ก) เปน

รายบุคคล สงให กอ.รมน. จํานวน ๔ ฉบับ โดยให จนท.ที่รับผิดชอบดานการบริหารบุคคล (ระดับ พันโท หรือ

เทียบเทาข้ึนไป ) ลงนามรับรอง ๑ ฉบับ อีก ๓ ฉบับวางไว เพื่อใหผูดํารงตําแหนงที่ไดรับมอบหมายจาก 

ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงนามรับรอง 

                   ๒.๒.๓.๒ กรณีที่ผูมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ พนหนาที่กลับไปปฏิบัติงานที่ตนสังกัดแลว ใหหนวย

ตนสังกัดของผูน้ันดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๒.๒.๓.๑ โดยคําสั่งหนวยสวนกลาง ใหสงโดยตรงที่ กอ.รมน. 

(สบค.กอ.รมน.) สําหรับคําสั่งหนวยสวนภูมิภาค ใหเสนอเรื่องผาน กอ.รมน.ภาค น้ัน ๆ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองในข้ันตนกอนเสนอ กอ.รมน.    

          ๒.๒.๔ หลักฐานประกอบการพิจารณา 

                    ๒.๒.๔.๑ หนังสือนําจากหนวยสวนกลาง ใหสงโดยตรงที่ กอ.รมน. สวนหนวยสวนภูมิภาค เสนอเรื่องผาน 

กอ.รมน.ภาค เพื่อตรวจสอบความถูกตองในข้ันตนกอนเสนอ 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 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจักตองรีบดําเนินการใหทันท ี

                    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 ช่ือ ช่ือสกุล หรือ วัน เดือน ป ที่ไดปฏิบัติหรือใหพนจากการปฏิบัติหนาที่  

                    ๒.๒.๖.๔  ผูปฏิบัติหนาที่หลายครั้ง จะตองทําบัญชีรับรองหลายแผน ใหพิมพช่ือ ช่ือสกุลไวในแผนตอไป

ทุกแผนดวย 

                         ๒.๒.๖.๕  มีขอขัดของหรือเหตุที่จะสอบถาม ใหโทร.ไปที่หมายเลข 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 ดังน้ี 
                   ๒.๓.๒.๑ ขาราชการทหาร ตํารวจ พิจารณาบําเหน็จปละ ๒ ครั้ง โดยแบงประเภทกําลังพล
ออกเปนเปน ๕ กลุม คือ กลุม ๑ (ช้ันนายพล), กลุมที่ ๒ (พ.อ. – พ.อ.(พ.)), กลุมที่ ๓ (พ.ต. – พ.ท.), กลุมที่ ๔ 
(ช้ันนายรอย) และ กลุมที่ ๕ (ช้ันประทวน) โดยพิจารณา ดังน้ี 
                               - ขาราชการทหาร ตํารวจ ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.) พิจารณา ๑ ข้ัน จากยอด  
๓๐% ของกําลังพลที่ตัดยอดมาพิจารณาบําเหน็จที่ กอ.รมน. นอกน้ัน พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของ   
กําลังพล เปน ๐.๕ ข้ัน, ๒% หรืองดแลวแตกรณี 
                               - ขาราชการทหาร ตํารวจ ครึ่งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) พิจารณา ๑ ข้ัน ให   
กําลังพลที่ตัดยอดมาพิจารณาบําเหน็จที่ กอ.รมน. โดยนําเงินในอัตรา ๖% จากฐานเงินเดือนรวม ณ ๑ ก.ย. มา
พิจารณาใหกําลังพล สวนที่เหลือพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ข้ัน, ๒% หรืองด
แลวแตกรณี 
                   ๒.๓.๒.๒ ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนปละ ๒ ครั้ง โดยแบง
ประเภทขาราชการเปน ประเภทบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปพจิารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละ
รอบ ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.) และ ครึ่งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) ไมตํ่ากวา รอยละ ๖๐ ใชหลักเกณฑเดียวกัน โดยใชเงิน
จากฐานเงินเดือนรวม ณ ๑ มี.ค. และ ๑ ก.ย. ในอัตราไมเกิน รอยละ ๓ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหแตละคนไดไมเกิน      
รอยละ ๖ ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมิน 
                   ๒.๓.๒.๓ ลูกจางช่ัวคราวของ กอ.รมน. พิจารณาบําเหน็จ ๒ ครั้ง 
                               - ครึ่งปแรก (๑ ต.ค.- ๓๑ มี.ค.) พิจารณา ๑ ข้ัน จากยอด ๑๕% ของกําลังพล 
นอกน้ัน พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ข้ัน, ๒%หรืองดแลวแตกรณี 
                               - ครึ่งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) พิจารณา ๑ ข้ันจากยอด ๑๕% ของกําลังพล  
นอกน้ัน พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของกําลังพล เปน ๐.๕ ข้ัน, 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.) 
และผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปหลัง (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) มาพิจารณา โดยตองมีผลการ
ประเมินฯ เฉลี่ย ไมตํ่ากวา ระดับ ดี (๗๕ คะแนนข้ึนไป) พิจารณาใหไดไมเกิน ๖% ของฐานเงินคาตอบแทน
ของแตละคน แตทั้งน้ีตองไมเกิน ๔% ของฐานเงินคาตอบแทนรวม ณ ๑ ก.ย. 
          ๒.๓.๓ รวบรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจาก 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
ช้ันเงินเดือน 
          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
ประเมินการปฏิบัติงาน พฤติกรรมของผูรับการพิจารณาบําเหน็จ ใหไดรับสิทธิถูกตองเปนธรรม และสงให    
สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ทันตามกําหนด และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่สงมาประกอบ   
การพิจารณาบําเหน็จ ถือเปนความรับผิดชอบของหนวยผูสง เมื่อไดรับการพิจารณาเรียบรอยแลว ตองสงผล     
การพิจารณาบําเหน็จของ กอ.รมน. ใหหนวยที่เกี่ยวของในการดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือน 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
ใดก็ควรใชอยางน้ัน เพราะผูลงนามเปนผูรับผิดชอบขอความในหนังสือน้ัน พูดงาย ๆ ก็คือ การรางหนังสือน้ัน
ตองเอาใจของผูลงนามมาใสใจผูราง 
                                ๒.๔.๒.๑ (๒) ตองคํานึงถึงผูรับวาเขาใจความประสงคของเราหรือไม เพราะผูรับเปน
ผูที่เราตองการใหเขาใจ และทําตามในสิ่งที่เราตองการ ดังน้ัน นอกจากจะเอาใจผูลงนามมาใสใจผูรางแลวยัง
ตองเอาใจของผูรับมาใสใจเราอีกดวย 
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                                ๒.๔.๒.๑ (๓) การใชคํา เน่ืองจากคําเปนเครื่องมือที่ชวยใหการติดตอสื่อสารประสบ
ผลสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาที่ใชในหนังสือราชการเปนภาษาแบบแผนหรือภาษา
เขียน จึงตองรูจักใชคําใหถูกตองและใหมีนํ้าหนัก 
                                ๒.๔.๒.๑ (๔) ตองระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต ใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
                                ๒.๔.๒.๑ (๕) เวนวรรคตอนใหถูกตอง ภาษาไทยไมใชเครื่องหมายวรรคตอน เปน
เครื่องหมายแบงตอนของขอความ แตใชวิธีเวนวรรค เพื่อใหเขาใจวาจบความตอนหน่ึง ๆ การเวนวรรคตอน   
จึงสําคัญมาก เพราะถาเวนวรรคผิดที่ก็จะทําใหเสียความไป 
                                ๒.๔.๒.๑ (๖) ใชภาษาเขียน ไมใชภาษาพูด 
                                ๒.๔.๒.๑ (๗) สํานวนภาษาและขอความที่ใช ควรใชถอยคาสั้น ๆ ชัดเจน กะทัดรัด 
เขาใจงายไดใจความ ไมใชภาษาฟุมเฟอย เย่ินเยอ 
                                ๒.๔.๒.๑ (๘) ลําดับความ ไมวกวน และมีขอความครบถวนตามที่ตองการให       
ผูรับทราบ 
                                ๒.๔.๒.๑ (๙) ถอยคําสุภาพ ออนโยน นุมนวล และตองใหเหมาะสมกับผูรับ 
                                ๒.๔.๒.๑ (๑๐) ผูราง ควรเขียนใหชัดเจน อานงาย เพื่อสะดวกแกการพิมพและ  
ตรวจแก  
                    ๒.๔.๒.๒ ขอควรคํานึงในการพิมพหนังสือราชการ 
                                 การพิมพหนังสือราชการ ผูพิมพหนังสือราชการนอกจากตองมีความชํานาญในการ
พิมพเปนอยางดีแลว ควรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพ   ดังน้ี 
                                 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) รูจักช่ือบุคคล ตําแหนง ช่ือสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ  อยางถูกตอง 
                                 ๒.๔.๒.๒ (๕) รูจักเลือกใชกระดาษและซองที่เหมาะสมกับหนังสือราชการแตละประเภท 
                                 ๒.๔.๒.๒ (๖) รูจักเรียงลําดับงานที่จะพิมพตามความเรงดวน เพื่อมิใหเสียหาย เชน 
เมื่อมีงานทีจ่ะตองพิมพเปนจํานวนมาก ควรพิจารณาวางานใดมีความเรงดวนมากกวาก็ควรจะพิมพกอนงานอื่น ๆ  
                                 ๒.๔.๒.๒ (๗) มีความสังเกตที่ดีและทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ 
                                 ๒.๔.๒.๒ (๘) ลงช่ือผูพิมพไวในหนังสือราชการเพื่อเปนหลักฐาน 
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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

ที่สั่งใหเปนนักดําเรือดํานํ้าใหนับเวลาราชการที่ ปฏิบัติการตามสั่งเปนทวีคูณแมวาในระยะเวลาดังกลาวน้ัน จะไมไดรับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม” 

              ๔.๑.๒ กรณีภารกิจตามแผนงานปราบปราม ผกค. (หวงที่ ๑) ไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ต้ังแต 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 ต้ังแต ๑๗ ธ.ค.๐๘ (วันจัดต้ัง 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 เน่ืองจากปราบปราม ผกค. ใหปฏิบัติตาม                         

คําสั่ง กอ.ปค. ที่ ๕ /๒๕๑๒ ลง ๓๑ ก.ค. ๑๒ 

                        ๔.๑.๒.๖  สิ้นสุดการรับรอง ต้ังแต ๓๑ มี.ค.๔๓ ตามคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๒              

ลง ๕ ธ.ค. ๔๒ โดยใหยกเลิกคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดต้ัง กอ.รมน. เดิม และจัดต้ัง กอ.รมน. ใหม กําหนดให นรม. หรือ     

รอง นรม. ที่ไดรับมอบหมายเปน ผอ.รมน. และปรับเขาโครงสรางใหม ต้ังแต 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 

ต้ังแต ๑ ธ.ค.๔๙ ถึง ปจจุบัน 

                        ๔.๑.๓.๑ โดยอาศัยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๕/๒๕๔๙ ลง ๓๐ ต.ค.๔๙ เรื่อง การจัดต้ัง กอ.รมน. โดย

สิทธิการไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ กําหนดไวใน ผนวก ง “ขอ ๑  ใหถือวาการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เปนการทําหนาที่

ตามที่ กห. กําหนดใหไปทําในระหวางเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่ม ี
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ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติตามคําสั่งเปนทวีคูณ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ         

พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๒๔”  ไดบรรจุกําลังพลเขาโครงสรางใหม ต้ังแต 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. ต้ังแต ๑ ธ.ค.๔๙ และ           

กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนใต (กอ.สสส.จชต.) เรื่องสิทธิตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้ังแต ๒๑ ก.ค. ๔๘ กรมบัญชีกลาง กําหนดใหใชแบบ ๕๓๐๔ ซึ่งรับรองโดย กง.กห.  หรือแบบ ๕๓๐๔ ก. 

รับรองโดย กอ.รมน.ตามระเบียบ กค. (หนังสือ กรมบัญชีกลาง 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

แบบฟอรมการดําเนินการดังน้ี  

                                   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) กรณีประกาศกฎอยัการศึก 

                                                     - 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 สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สําหรับ ขาราชการพลเรือนประจํา       

กอ.รมน. ตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๑/๔๔๕๒ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๙ การหาแนวทางรวมในการจัดทํา

สวัสดิการใหแก ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. สรุปขอเสนอความตองการไดดังน้ี 

          ๔.๒.๑ กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนที่เปนระบบ และจัดใหมีเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับ

ขาราชการประจํา กอ.รมน. (ทุกคนไดรับ) เชน เพิ่มระดับละ ๑,๐๐๐ บาท เปนตน รวมถึง จัดใหมีเงิน        

เพิ่มพิเศษ (ไดรับเฉพาะตําแหนง) เชน กําหนดตําแหนงใหม เปนตําแหนง นักวิชาการความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เปนตน 

         ๔.๒.๒ สิทธิในการเบิกจายตาง ๆ ใหยึดหลักเกณฑของขาราชการพลเรือน 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. ใหมีเน้ือผา/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 จัดใหมีการเสนอรายช่ือขาราชการพลเรือนดีเดน สงใหสํานักงาน ก.พ. 
        ๔.๒.๗ กําหนดแนวทางพัฒนาขาราชการที่สอดคลองกับความจําเปนของแตละหนวย โดยใหเปน
แผนงานที่ชัดเจน รวมถึง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต/โครงการพัฒนาองคกร และจัดใหมีการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ 
         ๔.๒.๘ จัดใหมีการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน/กลาง และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะขาราชการ       
พลเรือน รวมถึง จัดสรรที่น่ังอบรมภาษาตาง ๆ ที่ ยศ.ทบ./เชิญอาจารยมาสอนฝกอาชีพ 
         ๔.๒.๙ ขอต้ังคณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. และคณะกรรมการสวัสดิการ     
กอ.รมน. 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
๑. แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
          แนวทางในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมีความเช่ือมโยงรองรับกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนใหความสําคัญ กับการ  
บูรณาการการประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ การปกปองสถาบันหลักของชาติ และ สรางความสามัคคีของ
คนในชาติดวยพลังประชารัฐ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะบรรลุตามยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนไดน้ัน จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจาก     
ทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน ในการเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสูการรักษาความ
มั่นคงภายในใหเปนไปอยางย่ังยืน  
          ยุทธศาสตรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๑ บูรณาการ การวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และเสริมการปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
          เปาประสงคที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร 
          ๑. ตัวช้ีวัด  
              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 ข้ึนตรงตอ เลขาธิการ กอ.รมน.         
มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
          (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 แตงต้ัง  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. 
          จัดหาและบรรจุคนที่มีขีดความสามารถใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน พัฒนาขาราชการทั้งความรู 
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
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปาประสงคที่ ๕ มีการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ จํานวนคูมือ         
การปฏิบัติงาน กลยุทธ (๓) จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  
          • ความเขาใจในความสําคัญของการจดัทําคูมือปฏิบัติงาน  
          • การมีสวนรวมจากผูปฏิบัติงานทัว่ทั้งองคการ  
          • การสนับสนุนจากผูบริหารอยางจริงจังและตอเน่ือง  
          • การสื่อสารสรางความตระหนักและความเขาใจทั่วทั้งองคการ  
          • การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง  
          • การจัดทําคูมือปฏิบัติงานใหหน าสนใจ  
          • ความถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันของเน้ือหา  
          • การปฎิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
หลักเกณฑ 
          หลักที่ใชในการการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบ
ขาราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดซึ่งหลักน้ี ได ถูกกําหนดเปนกรอบและแนวทางปฏิบั ติในการจัดทําคูมือ             
การปฏิบัติงาน โดยถือเปนแนวในการจัดทําคูมือการปฏิบัติสําหรับหนวยงานภายใน สํานักบริหารงานบุคคล      
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกหนวยงาน   
          สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ใหความสําคัญกับการจัดทําคูมือ             
การปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ไวดังน้ี  
          ๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน  
          ๒. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง  
          ๓. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด กับใคร  
          ๔. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกบันโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  
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          ๕. เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน  
          ๖. เปนเรื่องมือในการฝกอบรม  
          ๗. ใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน  
          ๘. ใชเปนสื่อในการประสานงาน  
          ๙. ไดงานทีม่ีคุณภาพตามกําหนด  
          ๑๐. ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน 
          ๑๑. แตละหนวยงานรูงานซึ่งกันและกัน  
          ๑๒. บุคลากร หรือเจาหนาที่สามารถทํางานแทนกันได  
          ๑๓. สามารถเริ่มปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เมื่อมีการโยกยายตําแหนงงาน  
          ๑๔. ลดข้ันตอนการทํางานที่ซับซอน  
          ๑๕. ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไมเปนระบบ  
          ๑๖. ชวยเสริมสรางความมั่นใจในการทํางาน  
          ๑๗. ชวยใหเกิดความสม่ําเสมอที่อาจเกิดข้ึนในการทํางาน  
          ๑๘. ชวยลดการตอบคําถาม หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
          ๑๙. ชวยลดเวลาสอนงาน  
          ๒๐. ชวยใหการทํางานเปนมืออาชีพ  
          ๒๑. ชวยในการออกแบบระบบงานใหมและปรับปรุงงาน  
          ๒๒. ผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดและทํางานไดอยางถูกตอง  
          ๒๓. ทราบถึงตําแหนงงานที่รับผิดชอบ  
          ๒๔. ทราบถึงเทคนิคในการทํางาน  
การเขียนผงังาน : ข้ันตอนการเขียนผัง  
          ๑. กําหนดกระบวนการทํางาน (เริ่มตน - สิ้นสุด) 
          ๒. เขียนรายละเอียดข้ันตอนการทํางาน 
          ๓. กําหนดลําดับข้ันตอนการทํางาน  
          ๔. กําหนดสัญลักษณที่เหมาะสมแตละข้ันตอน 
          ๕. ลงมือเขียนผังงานตามหลักการ 
          ๖. กําหนดเสนทางการเดินของกระบวนการ    
 มีสัญญลักษณในการคูมือแทนกระบวนการในการทํางานดังน้ี 

    แทนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดกระบวนการ 

    แทนกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

    แทนการตัดสินใจ 
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    แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของงาน 

                   จุดเช่ือมตอระหวางข้ันตอน              

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. สวัสดิการเงินกูลูกจางช่ัวคราว พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  อุบลวัฒน 
๑๑. มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  อุบลวัฒน 
๑๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหแก

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 
น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 

๑๓. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแกขาราชการ          
พลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 

๑๔. จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรบับําเหน็จบํานาญ น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 
๑๕. เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. นางสุจิตรา  จามาศ 
๑๖. การลาอุปสมบทประจําปของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. นางสุจิตรา  จามาศ 
๑๗. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน

ประจํา กอ.รมน. 
นางสุจิตรา  จามาศ 

๑๘. ลาพักผอนไปตางประเทศของขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.  นางสุจิตรา  จามาศ 
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ลําดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ 
๑๙. การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันนายพลข้ึนไป 
นางสุจิตรา  จามาศ 

๒๐. การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ
ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันตํ่ากวาระดับนายพล 

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 เน่ืองในการปองกัน

อธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหนวย กอ.รมน.ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานการเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร. 

                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร. 

                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

หนวยที่เสนอขอรับเงิน พ.ส.ร.แตงต้ังคณะกรรมการ

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  

๒.  

 

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

ตรวจสอบเอกสาร และประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณากลั่นกรอง แลวรวบรวมเอกสารสิทธิ นํา

เรียน ผอ.รมน.ภาค ๔ เพื่อลงนามเสนอไปยัง กอ.

รมน.(สก.สบค.กอ.รมน.) 

๓ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.

(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน.) 

 

เอกสาร   

ไมถูกตอง 

หนวย เสนอขอ 

รับเงิน พ.ส.ร. 

 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานจัดประชุม 

เอกสาร     

ไมถูกตอง 

เอกสารถูกตอง 

เอกสารถูกตอง 
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ช่ืองาน :  การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร. สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

 

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.  

 

๔.  

 

 

ฝายเลขา ฯ ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบเอกสารแลวจัด

ประชุมคณะกรรมการ บ.ท.ช.ใหความเห็นชอบ 

จากน้ันจึงประชุม ก.บ.ท.ช.เพื่อพิจารณาอนุมัติ แลว

สงเรื่องแจงสิทธิการไดรับเงิน พ.ส.ร.กลับไปยัง กอ.

รมน. 

๑๕ วัน  ฝายเลขา ฯ ก.บ.ท.ช.  

๕.  

 

กอ.รมน. เสนอเอกสารการอนุมัติ และแจงสิทธิไปยัง 

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.พรอมสงเอกสารขออนุมัติ

ทั้งหมดคืน 

๓ วัน  กอ.รมน. 

(สก.สบค.กอ.รมน.) 

พ.อ.หญิงธราทิพย 

  ศิริรักษ 

 

 

 

กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานและนําเรียน     

เสนอ ก.บ.ท.ช. 

อนุมัติ 

 

สงเอกสารการอนุมัติใหกอ.

รมน.ภาค ๔ สน. 

เอกสารถูกตอง 
เอกสาร   

ไมถูกตอง 



- ๓๒ - 

ช่ืองาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร. สวนราชการ:  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๖. 

 

 กอ.รมน.ภาค ๔ สน. แจงหนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.

เพื่อจัดทําบัญชีคัดแยก สงใหหนวยตนสังกัดที่มี

อํานาจออกคําสั่ง พ.ส.ร.(เวน กองกําลังตํารวจ คัด

แยกเอง แลวขามไปดําเนินการในข้ันตอนที่ ๙) 

๓ วัน  

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.

(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน.) 

 

๗.  

 

 

 

หนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.จัดทําบัญชีคัดแยก แยกตาม

หนวยที่ออกคําสั่ง พ.ส.ร.แลวสงคืนให กอ.รมน.ภาค 

๔ สน. 

๓ วัน  หนวยที่เสนอขอ พ.ส.ร.  

๘.  

 

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

นามบัญชีรายช่ือตามที่หนวยเสนอขอจัดสงมา 

 

 

๓ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน. ภาค ๔ สน.

(สบค.กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน.) 

 

๙.  

 

หนวยที่มีอํานาจออกคําสั่ง พ.ส.ร.ตรวจสอบความ

ถูกตองแลวออกคําสั่งใหกําลังพลไดรับ พ.ส.ร. 

๗ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

หนวยที่มีอํานาจออก

คําสั่ง พ.ส.ร. 

 

 

ทําบัญชีคัดแยกหนวย     

ออกคําสั่ง พ.ส.ร. 

 

ทําบัญชีคัดแยกหนวย     

ออกคําสั่ง พ.ส.ร. 

 

ผอ.รมน.ภาค ๔ ลงนาม 

 

ออกคําสั่งใหกําลังพล

ไดรับ พ.ส.ร. 



- ๓๓ - 
 
ช่ืองาน : การเสนอขอ และการไดรับเงิน พ.ส.ร. สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๑/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑๐.  

 

 

หนวยตนสังกัดปกติของกําลังพลที่ไดรับ พ.ส.ร.ขอ

งบประมาณเพิ่มเติมตามสายงานปกติ (ตามระบบ

งบประมาณของหนวย) เพื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ

มาแลวจึงดําเนินการเบิกจายเงิน พ.ส.ร. 

๓ วัน  หนวยตนสังกัด  

เอกสารอางอิง :  ๑.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือ 

ราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

                     ๒.  ประกาศสํานักงานปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี ลง ๒๘ ก.ย.๒๑ เรื่อง กําหนดเจาหนาที่ผูซึ่งจะรับรองบุคคลที่ไดชวยเหลือราชการและรายละเอียด เพื่อให 

หน่วยราชการต่าง ๆ ปฏิบัติในการเสนอขอรับบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 

                       ๓.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน ตามระเบียบ บ.ท.ช.   

 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยตนสังกัด      

ของบประมาณ 



- ๓๔ – 
 
ช่ืองาน : เงินคาทดแทน สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๒/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : ผูใ้ดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเน่ืองจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรใูหไดรับเงินคาทดแทนโดยจายครัง้เดียวในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ   

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เน่ืองในการปองกันอธิปไตย

และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินคาทดแทน 

                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินคาทดแทน 

                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

กอ.รมน.ภาค แตงต้ังคณะกรรรมการสอบสวน 

รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

กอ.รมน.ภาค  

๒.  

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน.(สก.สบค.กอ.

รมน.)พ.อ.หญิงธรา

ทิพย ศิริรักษ 

 

๓.  

 

 

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

เสนอที่ประชุม 

๗ วัน  ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.  

 

กอ.รมน.ภาคสอบสวน

ตรวจรวบรวมเอกสาร 

 

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

 

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

ตรวจสอบเอกสารจัด

ประชุม 



- ๓๕ – 
ช่ืองาน : เงินคาทดแทน สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๒/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. 

 

 

ไมอนุมัติคืน สก.สบค.ฯ 

 

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  อนุกรรมการ บ.ท.ช.  

๕. 

 

 

 ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  คณะกรรมการ 

ก.บ.ท.ช. 

 

๖.  

 

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 

 

๗.  กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวยตนสังกัด

ของผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบ

และดําเนินการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ 

๑ วัน   กอ.รมน.ภาค  

เอกสารอางอิง:   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 

เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

อนุกรรมการ 

บ.ท.ช.อนุมัติ 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

 

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

ก.บ.ท.ช.

อนุมัติ 

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ 

อนุมัติ 



- ๓๖ - 
 
ช่ืองาน : เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหสัเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๓/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : ผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเน่ืองจากการตอสูหรือจากการกระทําของศัตรูใหไดรับเงินสงเคราะหเรียกวาเงินชดเชยการปวยเจบ็เปนรายวัน 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน 
                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน 
                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

กอ.รมน.ภาค แตงต้ังคณะกรรรมการสอบสวน 

รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

 

 

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน.ภาค  

๒.  

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน. 
(สก.สบค.กอ.รมน.)

พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ 

 

๓.  

 

 

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

เสนอที่ประชุม 

๗ วัน  ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.  

กอ.รมน.ภาค 

สอบสวนตรวจ

รวบรวมเอกสาร 

 

กอ.รมน.ตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.

ตรวจสอบเอกสาร จัด

ประชุม 



- ๓๗ - 
ช่ืองาน : เงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ--๐๓/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔. ไมอนุมัติ 

 

 

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  อนุกรรมการ บ.ท.ช.  

๕. อนุมัติไมอนุมัติ 

 

อนุมัติ 

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  คณะกรรมการ 

ก.บ.ท.ช. 

 

๖. 

 

 
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 

 

๗.  กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวย

ตนสังกัดของ  ผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ

ชวยเหลือราชการ ทราบและดําเนินการเบิก

จายเงินใหแกผูมีสิทธิ 

๑ วัน  กอ.รมน.ภาค  

เอกสารอางอิง:   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 

เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

บ.ท.ช.อนุมัติ 

ก.บ.ท.ช.อนุมัติ 

 

กอ.รมน.เสนอเอกสาร 

การอนุมัติ และแจงสิทธิ 

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ 



- ๓๘ - 
ช่ืองาน :  เงินชวยเหลือจัดการศพ สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๔/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : การชวยเหลือกรณีเสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการใหไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการศพ รายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชวยเหลือจัดการศพ 

                  ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงินชวยเหลือจัดการศพ 

                  ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

กอ.รมน.ภาค แตงต้ังคณะกรรรมการสอบสวน 

รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน.ภาค  

๒.  

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน. 
(สก.สบค.กอ.รมน.)

พ.อ.หญิงธราทิพย  ศิริ
รักษ 

 

๓.  

 

ไมอนุมัติ 

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

เสนอที่ประชุม 

๗ วัน  ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.  

๔.  

 

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  อนุกรรมการ บ.ท.ช.  

กอ.รมน.ภาคสอบสวน

ตรวจรวบรวมเอกสาร 

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร 

 

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ

เอกสาร จัดประชุม 

บ.ท.ช.อนุมัติ 



                                                                                                     - ๓๙ - 
 
ช่ืองาน :  เงินชวยเหลือจัดการศพ สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ- ๐๔/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕.  

อนุมัติ                  ไมอนุมัติ      

 

อนุมัติ 

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  คณะกรรมการ 

ก.บ.ท.ช. 

 

๖. 

 

 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 

 

๗. 

 

 กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิใหหนวย

ตนสังกัดของผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ

ชวยเหลือราชการ ทราบและดําเนินการเบิก

จายเงินใหแกผูมีสิทธิ 

๑ วัน  กอ.รมน.ภาค  

เอกสารอางอิง :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 

เน่ืองในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

 
 

ก.บ.ท.ช.อนุมัติ 

 

กอ.รมน.เสนอเอกสาร 
การอนุมัติ และแจงสิทธิ 

กอ.รมน.ภาค แจงสิทธิ 



- ๔๐ - 
 
ช่ืองาน :  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 ลูกจางช่ัวคราว และ พนักงานราชการ จะไดรับเปนเงินกอน

เพียงครั้งเดียวในแตละภารกิจ และใหเรียกวาเงินรางวัลสําหรับการสูรบแทน เปนจํานวน ข้ันละ ๑,๒๐๐ บาท 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบติังานในการขอเงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม 

                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอเงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม 

                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม  

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

กอ.รมน.ภาค แตงต้ังคณะกรรรมการสอบสวน 

รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน.ภาค  

๒.  

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

 

กอ.รมน. 
(สก.สบค.กอ.รมน.)

พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ 

 

๓.  

 

 

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

เสนอที่ประชุม 

๗ วัน  ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.  

 

กอ.รมน.ภาคสอบสวน

ตรวจรวบรวมเอกสาร 

 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร 

 

ฝายเลขา ก.บ.ท.ช.ตรวจสอบ

เอกสาร จัดประชุม 



- ๔๑ – 
 

ช่ืองาน :  เงิน พ.ส.ร.พฤติกรรม สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๕/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.                              ไมอนุมัติ 

 

อนุกรรมการ บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  อนุกรรมการ บ.ท.ช.  

๕. อนุมัติ                  ไมอนุมัติ    

 

อนุมัติ 

ก.บ.ท.ช.พิจารณา อนุมัติ/ไมอนุมัติ ๗ วัน  คณะกรรมการ 

ก.บ.ท.ช. 

 

๖. 

 

 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 

 

๗. 

 

 กอ.รมน.ภาค แจงการอนุมัติ และสิทธิให

ประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือ

ราชการ ทราบ 

๑ วัน  กอ.รมน.ภาค  

เอกสารอางอิง :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่ และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ เน่ือง

ในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ 

 

บ.ท.ช.อนุมัติ 

ก.บ.ท.ช.อนุมัติ 

 

กอ.รมน.เสนอเอกสาร 
การอนุมัติ และแจงสิทธิ 

กอ.รมน.ภาค แจง

สิทธิ 



- ๔๒ – 
ช่ืองาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาทีท่หารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวกทั้งสองขาง 

ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งน้ีเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่

หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูน้ันไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับบํานาญพิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายน้ัน

เกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรอืจากความผิดของตน 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อใหประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพเิศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร)                  

                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) 

                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

                        ไมอนุมัติ 

กอ.รมน.จังหวัด รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

(เฉพาะผูปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง กอ.รมน. ซึ่งเปน

ราษฎร หรืออาสาสมัครที่ไมมีสังกัด)      

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน.จังหวัด  

๒.  

 

                             ไมอนุมัติ 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน.ภาค 

 

 

 

๓.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. คนหารายงานการประชุม 

จายเงินทดแทน เพื่อประกอบการพิจารณาและ

ตรวจสอบหลักฐาน 

๗ วัน -  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

 (สก.สบค.กอ.รมน)

พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ

รักษ 

 

กอ.รมน.จังหวัด 

 

กอ.รมน.ภาค 

กอ.รมน.ตรวจสอบ  



- ๔๓ – 
 

ช่ืองาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.  

                            ไมอนุมัติ 

 

อนุมัติ                   

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 

๗ วัน  สปง.กอ.รมน. 

(กง.สปง.กอ.รมน.) 

 

๕.  

 

 

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 

 

๖. 

 

 กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบ และสงคืน กอ.รมน.

จังหวัด 

๓ วัน  กอ.รมน.ภาค   

 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี

อนุมัติ 

 

กอ.รมน.เสนอเอกสารการ

กําหนดสวน และแจงสิทธิ 

      กอ.รมน.ภาค  



- ๔๔ – 
 

ช่ืองาน : บํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๖/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗.  

 

 

                 

ผอ.รมน.จังหวัดลงนามในแบบขอรับบํานาญ

พิเศษเพื่อขอรับบํานาญพิเศษไปยัง 

กรมบัญชีกลาง 

๓ วัน  กอ.รมน.จังหวัด  

๘.  

 

 

ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจาย ๓ วัน  กรมบัญชีกลาง  

๙. 

 

 แจงการอนุมัติสั่งจาย หรือไมสั่งจายใหผูขอรับ

เงินทราบ 

๓ วัน     กอ.รมน.จังหวัด  

เอกสารอางอิง :   ๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗  

                       ๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒ 

 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 

 กอ.รมน.จังหวัด 

  กอ.รมน.จังหวัด 



- ๔๕ - 
ช่ืองาน : บํานาญพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐ 

หลักการและเหตุผล: ขาราชการ พลทหารกองประจําการ หรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ผูใดสญูหายไปและมีเหตุอันควรเช่ือไดวา ผูน้ันไดรับอันตราย  

ดังกลาวถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสัญนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัติน้ีวา ผูน้ันถึงแกความตายในวันที่สูญหายและใหจายบํานาญพิเศษ 

วัตถุประสงค  ๑.  เพื่อให ทายาทของประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต 

                      (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) 

                 ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในการขอบําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) 

                 ๓.  เพื่อใหเปนเอกสารสําหรับการฝกอบรม ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใหม   

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

                        ไมอนุมัติ 

กอ.รมน.จังหวัด รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร 

 

 

๑๕ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน.จังหวัด  

๒.  

 

   ไมอนุมัติ 

กอ.รมน.ตรวจสอบเอกสาร ๑๐ วัน -  รูปแบบเปนไปตาม

กําหนด 

-  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน.ภาค  

๓.  

 

 

สก.สบค.กอ.รมน. คนหารายงานการประชุม 

จายเงินทดแทน ตรวจสอบ  

๗ วัน -  มีเอกสารอางอิง

ถูกตอง 

กอ.รมน. 
(สก.สบค.กอ.รมน.)

พ.อ.หญิงธราทิพย ศิริ
รักษ 

 

กอ.รมน.จังหวัด 

 

กอ.รมน.ภาค 

 

กอ.รมน.ตรวจสอบ  



- ๔๖ - 
 
ช่ืองาน : บําเหน็จพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.  

                        ไมอนุมัติ 

 

อนุมัติ                 

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.) 

 

๕.  

 

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 

 

๖.  กอ.รมน.ภาค ตรวจสอบและสงคืน กอ.รมน.

จังหวัด 

 

๓ วัน  กอ.รมน.ภาค   

 
 
 

นายกรัฐมนตรี

อนุมัติ 

 

กอ.รมน.เสนอเอกสาร 
กําหนดสวน และแจงสิทธิ 

กอ.รมน.ภาค 



- ๔๗ – 
 

ช่ืองาน : บํานาญพิเศษ เหตุเสียชีวิต (ราษฎร ชาวเขาอาสาสมัคร) สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๗/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗.  

 

 

                 

ผอ.รมน.จังหวัดลงนามในแบบขอรับบํานาญ

พิเศษเพื่อขอรับบํานาญพิเศษไปยัง 

กรมบัญชีกลาง 

๓ วัน  กอ.รมน.จังหวัด  

๘.  

 

 

ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจาย ๓ วัน  กรมบัญชีกลาง  

๙. 

 

 แจงการอนุมัติสั่งจาย หรือไมสั่งจายใหผูขอรับ

เงินทราบ 

๓ วัน     กอ.รมน.จังหวัด  

เอกสารอางอิง :   พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ 

                       คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๒ 

 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 

 กอ.รมน.จังหวัด 

  กอ.รมน.จังหวัด 



- ๔๘ - 
 
ช่ืองาน : 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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

 

สบค.กอ.รมน.แจงหลักเกณฑกําลังพลผูมีสิทธิ

ไดรับเงิน และใหสงรายช่ือผูที่เขาหลักเกณฑ 

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

 

๒.  

 

 

รวบรวมยอดกําลังพลให สปง.กอ.รมน. พิจารณา

ดานงบประมาณ 

๕  วัน  ฝายธุรการ สก.กอ.รม

น.พ.อ.หญิง ชุติมา 

ปทุมานุสรณ 

 

๓.  

 

 

รางหนังสือนําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อขอ

อนุมัติหลักการ 

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

 

 
 

สบค.กอ.รมน.รวบ รวม

รายชื่อกําลังพล กอ.รมน. 

 

รวบรวมยอดกําลังพลให      

สปง.กอ.รมน. พิจารณา      

ดานงบประมาณ 

 

ขออนุมัติหลักการมอบของขวัญ
ปใหมใหกับกําลังพล 



- ๔๙ - 
 
ช่ืองาน : ดําเนินการเรื่องของขวัญปใหม สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๘/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

๗ วัน  ฝายธุรการ สก.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ชุติมา             

           ปทุมานุสรณ 

 

๕.  

 

สปง.กอ.รมน. อนุมัติงบประมาณ ฝายธุรการ 

สบค.กอ.รมน.(การเงิน) เบิกเงิน  

 

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

 

๖.  สก.สบค.กอ.รมน.แจงหนวยสงรายช่ือผูแทนเพื่อ

รับเงินของขวัญจัดสรรเงินตามยอดเงินแตละ

หนวย ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนเปนผูแทน 

จายเงิน สงหลักฐานการรับเงินใหฝายธุรการ

สบค.กอ.รมน.(การเงิน) 

๑ วัน  ฝายธุรการ สก.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ชุติมา             

           ปทุมานุสรณ 

 

เอกสารอางอิง :    

 
 
 
 

เลขาธิการ กอ.รมน. 

ลงนามอนุมัติ 

 

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

เบิกเงิน 
 

สก.สบค.แจงหนวยสง

รายช่ือผูแทนเพื่อรับเงิน

ของขวัญ 



- ๕๐ – 
 

ช่ืองาน : การประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุง สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๙/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : พิธีเกษียณอายุราชการของขาราชการอัตราประจํา อัตราชวยราชการ และลูกจางช่ัวคราว สังกัด กอ.รมน.สวนกลาง ที่เกษียณอายุราชการหรือเขารวม
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด และมอบเงินขวัญถุงลูกจางช่ัวคราว ไดกําหนดใหกระทําภายในเดือนที่สิ้นปงบประมาณโดยให สบค.กอ.รมน. เปนหนวยดําเนินการจัดพิธี
เกษียณอายุราชการ ซึ่งในพิธีน้ีประกอบดวย การมอบของที่ระลึก หนังสือประกาศเกียรติคุณ และกลาวคําสดุดีแกผูเกษียณอายุราชการ หรือเขารวมโครงการเกษียณอายุราชการ
กอนกําหนด มอบเงินขวัญถุงใหลูกจางช่ัวคราว ตลอดจนใหมีการจัดเลี้ยงตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค  เพื่อใหการประกอบพิธีใหกับขาราชการอัตราประจํา อัตราชวยราชการ และลูกจางช่ัวคราว สังกัด กอ.รมน.สวนกลาง ซึ่งพนจากหนาที่ราชการ เน่ืองจากครบ

เกษียณอายุราชการ เปนดวยความเรียบรอย 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

 

สบค.กอ.รมน.(จก.สบค.กอ.รมน.) รวบรวม

รายช่ือผูเกษียณอายุราชการหรือเขารวมโครงการ

เกษียณอายุราชการกอนกําหนด  

๕  วัน ดําเนินการเสร็จภายใน

กําหนด 

จก.สบค.กอ.รมน.  

๒  

 

 

สก.สบค.กอ.รมน. ประสาน สปง.กอ.รมน.

พิจารณาความเหมาะสมดานงบประมาณการจัด

พิธีมอบประกาศนียบัตร 

ภายใน๒วัน

นับต้ังแต

ไดรับรายช่ือ 

ดําเนินการเสร็จภายใน

กําหนด 

สก.สบค.กอ.รมน. 
น.อ.ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ 

 

๓.  

 

รางหนังสือนําเรียน ผอ.รมน. (ผาน เลขาธิการ 

กอ.รมน.) เพื่อขออนุมัติจัดงานพิธีเกษียณอายุ

ราชการ และมอบเงินขวัญถุง 

๒วัน ดําเนินการเสร็จภายใน

กําหนด 

สง.เลขาธิการ กอ.รมน.  

สบค.กอ.รมน.รวบ รวม

รายชื่อผูเกษียณอายุหรือเขา

รวมโครงการเกษียณอายุฯ 

 

สบค.กอ.รมน. ประสานหนวย

เกี่ยวของ 

 

ขออนุมัติจัดงาน 



      - ๕๑ – 
 
ช่ืองาน : การประกอบพิธีเกษียณอายุราชการ และมอบเงินขวัญถุง สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๐๙/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

๒ วัน ดําเนินการเสร็จภายใน

กําหนด 

สง.เลขาธิการ กอ.รมน. 

 

 

๕.  

 

นขต.กอ.รมน.สวนกลางดําเนินการแบง ในสวนที่

เกี่ยวของตามการแบงมอบความรับผิดชอบการ

จัดงาน ฯ 

 

๕ วัน ดําเนินการเสร็จภายใน

กําหนด 

 

 

นขต.กอ.รมน.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.รมน. ลงนาม 

นขต.กอ.รมน. 

สวนกลาง ดําเนินการใน

สวนที่เกี่ยวของ 



                                                                                                      - ๕๒ - 
 
ช่ืองาน : สวัสดิการเงินกูลูกจางช่ัวคราว สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๐/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : การใหลูกจางช่ัวคราวกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการลูกจางช่ัวคราว 

วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหการปฏิบัติงานของ จนท.สวัสดิการลูกจางช่ัวคราวเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย 

                 ๒. เพื่อใหลูกจางช่ัวคราวไดกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการลูกจางช่ัวคราวเพื่อนําไปบรรเทาความเดือดรอน 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

 

ลูกจางช่ัวคราวย่ืนเรื่องขอกูพรอมสัญญากูเงิน

และหนังสือคํ้าประกัน ผานตามสายการบังคับ  

บัญขา จนถึงหัวหนาหนวยข้ึนตรง กอ.รมน.เพื่อ

รวบรวมเสนอ สก.สบค.กอ.รมน.ภายในวันที่    

๒๐ ของเดือน 

๒สัปดาห  นขต.กอ.รมน.  

๒  

 

 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมหลักฐานการกูของ

หนวยตาง ๆ และตรวจสอบสถานภาพเงินไดราย

เดือนของผูกู แลวจึงเสนอตอคณะกรรมการการ

เงินกองทุนสวัสดิการลูกจางช่ัวคราวในวันที่ 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 

๓วันทําการ  สก.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา 
                อุบลวัฒน                 

 

๓.  

 

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.ลงนามอนุมัติ ๒ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
พ.ต.ท.หญิง ณญาตา 
                อุบลวัฒน                 

 

ลูกจางช่ัวคราว ย่ืนเรือ่ง

ขอกูพรอมสัญญา   กู

เงินและคํ้าประกัน 

 

ตรวจสอบหลักฐาน เสนอ   

คณะกรรมการฯ 

ผอ.สบค.กอ.รมน. 

อนุมัติ 



                                                                                                      - ๕๓ – 
 
ช่ืองาน : สวัสดิการเงินกูลูกจางช่ัวคราว สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๐/๒๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.  เหรัญญิก คระกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ลูกจางช่ัวคราวจายเงินใหกับผูกูที่ไดรับ
อนุมัติแลวภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 
- ผูกูผอนชําระเปนรายเดือนตามสัญญา  
กูเงิน 
- หนวยตนสังกัดของผูกูหักเงินไดสง 
เหรัญญิก คณก.ฯ  
- กรรมการและเลขานุการ ฯ รายงาน
สถานภาพเงินกองทุน ฯ ผานประธาน นํา
เรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. ภายในวันที่  ๑๕  
ของเดือน 

ภายใน

กําหนด 

 สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  อุบลวัฒน  

- ลูกจางช่ัวคราวย่ืนเรื่องขอกู 

-หนวยตนสังกัดของผูกู 

- กรรมการและเลขานุการ ฯ 

 

 

เอกสารอางอิง: ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวย เงินกองทุนสวัสดิการลูกจางช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหรัญญิก คณะกรรมการ ฯ

จายเงินผูกูที่ไดอนุมัติ

รายงานสถานภาพ



- ๕๔ – 
 
ช่ืองาน : มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว  สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๑/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ข้ันตอนการเสนอขอทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว 

วัตถุประสงค  ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน 

                 ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

 

แจงให นขต.กอ.รมน. สวนกลาง สงรายช่ือบุตร

ของลูกจางประจํา ผูที่มีคุณสมบัติรับทุนเพื่อ

การศึกษา ให สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม 

เม.ย. 

๒ สัปดาห 

 นขต.กอ.รมน.สวนกลาง  

๒  

 

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสาร 

สรุปยอดผูขอรับทุน ยอดเงิน และแจงยอดดอก

ผลบัญชีกองทุน ฯ เพื่ อใหที่ประชุม คณก .

เงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว

พิจารณาจัดสรรทุน 

    พ.ค. 

 ๑ สัปดาห 

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

 

๓.  

 

เมื่อไดรับอนุมัติจาก คณก.ฯ แลวรางหนังสือ   

นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. เพื่อพิจารณาจัดพิธี

แจกทุนการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว 

    พ.ค. 

 ๑ สัปดาห 

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

 

 
 

แจงให นขต.กอ.รมน.

สวนกลาง สงรายช่ือผูที่

มีคุณสมบัติรับทุน 

 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ 

เอกสาร สรุปยอด ประชุม คณก.ฯ 

คณก.ฯ พิจารณา

อนุมัติ 



- ๕๕ – 
 
ช่ืองาน : มอบทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว  สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร สบค-สก-สวัสดิการ-๑๑/๒๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

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

    พ.ค. 

 ๒ วัน 

 สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  อุบลวัฒน  

 

 

เอกสารอางอิง: ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวาดวยเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจางช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงกําหนดวันพิธี ฯ ให นขต.

กอ.รมน. สวนกลาง ทราบ 



- ๕๖ – 
ช่ืองาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 

ใหแกขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๒/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป ใหผูเกี่ยวของทราบและเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมด 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

- รวบรวมรายช่ือขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.

รมน.ประวัติการรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

- ตรวจสอบรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

- ประมวลรายช่ือผูที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชฯใหหนวยตาง ๆ ตรวจสอบ 

ธ.ค. – ม.ค.  สก.สบค.กอ.รมน.  

น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 

 

๒.  

 

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายช่ือขาราชการพล

เรือน ประจํา กอ.รมน.ที่มีสิทธิเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชฯ เสร็จแลว แจงผลการ

ตรวจสอบให สก.สบค.กอ.รมน.ทราบ 

ม.ค. หนวยสง

ตอบกลับมา 

ภายในเวลา

ที่กําหนด 

นขต.กอ.รมน.  

๓.   นําเขาพิจารณาใน คณก.พิจารณาการขอเครื่อง

ราช ฯประจําป 

ก.พ. มติที่ประชุมฯ 

ของคณก.ฯ 
คณะกรรมการพิจารณาเครื่องราช ฯ  

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม 

ตรวจสอบ ประมวลรายช่ือ 

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายช่ือ ผูมี

สิทธิเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

คณะกรรมการพิจารณา 

เครื่องราช ฯ เห็นชอบ 



- ๕๗ - 

ช่ืองาน : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป 

ใหแกขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๒/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

. 

 

 

สรุปนําเรียนเพื่อขออนุมัติ เลขาธิการ กอ.รมน. 

ตามผลการพิจารณาของ คณก.ฯ พรอมกับลง

ช่ือในรางหนังสือเสนอ สลค. 

มี.ค. – เม.ย. บัญชีรายช่ือของผูมีสิทธิ

เสนอขอพระราชทานใน

แตละช้ันตรา 

สก.สบค.กอ.รมน.  

๕.  สลค.ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเสนอขอ

พระราชทาน ฯ มีความถูกตอง ครบถวนตาม

หลักเกณฑ และประกาศ รกจ. สก.สบค.      

กอ.รมน. แจงผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชที่

มีรายช่ือในประกาศ รกจ.ประจําป ให นขต.กอ.

รมน.ทราบ  

พ.ค. – ก.ค. บัญชีการเสนอขอ

พระราชทาน ฯ มี

ความถูกตอง ครบถวน 

 - สลค.(ตรวจสอบ, 

ประกาศ รกจ.) 

 - สก.สบค.กอ.รมน. 

(แจง) 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมเีกียรติยศย่ิง 

                         มงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 

                     ๒. คําสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราช ฯ  

 

 

สลค.ดําเนินการตรวจสอบ

และประกาศ รกจ. 

นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อลง

นาม เสนอ สลค. 



                - ๕๘ -  

ช่ืองาน :  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแก

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๓/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ข้ันตอน และวงรอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาใหผูเกี่ยวของทราบและเขาใจกระบวนการทํางานทั้งหมด 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

- รวบรวมรายช่ือขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.

รมน.ประวัติการรับพระราชทานเหรียญ

จักรพรรดิมาลา 

- ตรวจสอบรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑการเสนอขอพระราชทานเหรียญฯ 

- ประมวลรายช่ือผูที่มีสิทธิเสนอขอพระราชทาน  

เหรียญฯใหหนวยตาง ๆ ตรวจสอบ 

ธ.ค. – ม.ค.  สก.สบค.กอ.รมน.  

น.ส.ประไพรัตน  

วจนศิริกุล 

 

๒.  

 

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายช่ือขาราชการพล

เรือน ประจํา กอ.รมน.ที่มีสิทธิเสนอขอ

พระราชทาน   เหรียญฯ เสร็จแลว แจงผลการ

ตรวจสอบให สก.สบค.  กอ.รมน.ทราบ 

เม.ย. – พ.ค. หนวยสงตอบ

กลับมาภายใน

เวลาที่กําหนด 

นขต.กอ.รมน.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวม 

ตรวจสอบ ประมวลรายช่ือ 

นขต.กอ.รมน. ตรวจสอบ รายชื่อ ผูมีสิทธิ

เสนอขอพระราชทานเหรียญ ฯ 



- ๕๙ - 

ช่ืองาน :  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ใหแก

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการ :  สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๓/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓. 

 

 

 

นําเขาพิจารณาใน คณก.พิจารณาการขอเหรียญ

จักรพรรดิมาลา ประจําป 

มิ.ย. มติที่ประชุมฯ ของ

คณก.ฯ 

คณะกรรมการ

พิจารณาเหรียญ ฯ 
 

๔.  

. 

 

สรุปนําเรียนเพื่อขออนุมัติ เลขาธิการ กอ.รมน. 

ตามผลการพิจารณาของ คณก.ฯ พรอมกับลง

ช่ือในรางหนังสือเสนอ สลค. 

มี.ค. – เม.ย. บัญชีรายช่ือของผูมีสิทธิ

เสนอขอพระราชทาน

เหรียญจกัรพรรดิมาลา 

สก.สบค.กอ.รมน.  

๕.  สลค.ดําเนินการตรวจสอบบัญชีการเสนอขอ

พระราชทาน ฯ มีความถูกตอง ครบถวนตาม

หลักเกณฑ และประกาศ รกจ. สก.สบค.      

กอ.รมน. แจงผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชที่

มีรายช่ือในประกาศ รกจ.ประจําป ให นขต.  

กอ.รมน.ทราบ  

พ.ค. – ก.ค. บัญชีการเสนอขอ

พระราชทาน ฯ มี

ความถูกตอง ครบถวน 

 - สลค.(ตรวจสอบ, 

ประกาศ รกจ.) 

 - สก.สบค.กอ.รมน. 

(แจง) 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

                      ๒. คําสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเหรียญ ฯ  

สลค.ดําเนินการตรวจสอบ

และประกาศ รกจ. 

นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน.เพื่อลง

นาม เสนอ สลค. 

คณะกรรมการ

พิจารณาเหรียญ ฯ 



- ๖๐ – 
 

ช่ืองาน :  จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๔/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. เพื่อมีบัตรประจําตัวไวเพื่อแสดงตน 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงานตามวงรอบ 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในแผนกใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

จนท.รับแบบคํารองขอมีบัตรประจําตัว ๑ วัน  สก.สบค.กอ.รม

น.น.ส.ประไพรัตน   

วจนศิริกุล 

 

๒.  

 

ตรวจสอบเอกสาร รางหนังสือขออนุมัติจัดทําบัตร

ประจําตัว ขาราชการบํานาญ ผูเกษียณอายุราชการ, 

เกษียณอายุราชการกอนกําหนด, ลาออกจากราชการ

, ผูถือบัตรเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือ

สกุล, บัตรหมดอายุ และบัตรหาย ถูกทําลายหรือ

ชํารุด นําเรียนผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน จนถึงผูมี

อํานาจลงนาม เลขาธิการ กอ.รมน. 

๒ วัน เอกสาร

ครบถวน

ถูกตอง ช่ือ 

นามสกุล 

ถูกตอง 

สก.สบค.กอ.รม

น.น.ส.ประไพรัตน   

วจนศิริกุล 

 

๓.   

 

เลขาธิการ กอ.รมน. ลงนาม และอนุมัติจัดทําบัตรประจําตัว
ขาราชการบํานาญ ผูเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ, 
ผูถือบัตรเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุลหรือช่ือตัวและช่ือสกุล, บัตร
หมดอายุ และบัตรหาย ฯ 

๑๕ วัน  สํานักนายกรัฐมนตร ี  

รับแบบคํารองขอมี      

บัตรประจําตัว 

ตรวจสอบเอกสาร รางหนังสือ         

นําเรียน เลขาธิการ กอ.รมน. 

เลขาธิการ กอ.รมน. 

ลงนาม 



- ๖๑ - 

ช่ืองาน :  จัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สวนราชการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ - ๑๔/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

. 

 

 

สก.สบค.กอ.รมน. รับบัตรประจําตัวขาราชการ

บํานาญผูเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ

ราชการกอนกําหนด, ลาออกจากราชการ, ผูถือ

บัตรเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือตัวและช่ือ

สกุล, บัตรหมดอายุ และบัตรหาย ถูกทําลาย

หรือชํารุด 

๒ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.น.ส.

ประไพรัตน   

วจนศิริกุล 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี สง

เรื่องคืน กอ.รมน. เพื่อ

แจงใหผูเกีย่วของรับบัตร 



- ๖๒ – 
 

ช่ืองาน :  เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๕/๒๐ 

หลักการและเหตุผล เพื่อเปนแนวทางที่บงบอกวิธีการ ข้ันตอนการเสนอขอเงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

กําลังพลประจํา และกําลังพลที่มาชวยราชการ กอ.รมน.

ประจําเปนสวนกลาง รวมถึง พนักงานราชการและลูกจาง 

กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอรับเงินกองทุนสวัสดิการในกรณี 

ดังน้ี กรณีสมรส กรณีถึง   แกกรรมของตนเอง, บิดามารดา, 

คูสมรส, บุตร และบิดามารดาคูสมรส กรณีเจ็บปวยคนไขใน 

ต้ังแต ๓ วันข้ึนไป กรณีกําลังพลประสบสาธารณภัย กรณี

กําลังพลหรือคูสมรสคลอดบุตร กรณีกําลังพลอุปสมบทหรือ

บวชในศาสนาอื่น รายงานเสนอขอรับเงินกองทุน ฯ เสนอ 

สบค.ฯ 

๓ วัน  นขต.กอ.รมน.สวนกลาง  

๒.  

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

เสนอ ลธ.รมน. (ผาน รอง ลธ.รมน.) ขออนุมัติเงินสวัสดิการ

ใหกําลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. สวนกลาง 

๒ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

 
 

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง 

เสนอขอรับเงินกองทุน

สวัสดิการ 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร

ขออนุมัติเงิน 



- ๖๓ - 
 
ช่ืองาน :  เงินกองทุนสวัสดิการ กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๕/๒๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

-  ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ ๑๐ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๔.  รางหนังสือสงคืน นขต.กอ.รมน. สวนกลาง เพื่อใชเบิกเงิน

สวัสดิการ 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๕.  

 

 

- 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 

 

๖.  นขต.กอ.รมน.สวนกลาง แจงใหผูมีสิทธิทราบ 

 

๓ วัน  นขต.กอ.รมน.สวนกลาง  

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  

 
 

ลธ.รมน. ลงนาม

อนุมัติ 

นขต.กอ.รมน.สวนกลาง 

แจงใหผูมีสิทธิทราบ 

สก.สบค.กอ.รมน. รางหนังสือ     

สงหนวย 

สก.สบค.กอ.รมน.                  

รายงานรายรับ – จาย 



- ๖๔ - 
ช่ืองาน :  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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอ             

ลาอุปสมบท  

 

 

๓ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

ขาราชการพลเรือน 

ประจํากอ.รมน.

สวนกลาง 

 

๒.  

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

เสนอ ลธ.รมน. ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.

รมน.ลาอุปสมบท 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๓.  

 

 

ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ ๑๐ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

ขาราชการพลเรือน ประจํา

กอ.รมน.สวนกลาง เสนอ

ขอลาอุปสมบท 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ

เอกสารรางหนังสือ 

ลธ.รมน. อนุมัติ 



- ๖๕ – 
 

ช่ืองาน :  การลาอุปสมบทของขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๖/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

 

 

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 

 

 

 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

เอกสารอางอิง :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ

อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 



  - ๖๖ - 
 
ช่ืองาน : การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน 
ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๗/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.ซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภรยิาที่คลอดบุตรครั้งหน่ึงติดตอกันได ไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน 
                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  
 

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอลา
ไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรของขาราชการพลเรือน 
ประจํา กอ.รมน.    
 
 
 
 

๓ วัน เอกสาร
ถูกตอง
ครบถวน 

ขาราชการพลเรือน 
ประจํากอ.รมน.
สวนกลาง 

 

๒.  
 

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

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๓.  
 
 
 

ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ ๑๐ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๔.  สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 
 
 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา  จามาศ 

 

เอกสารอางอิง :   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขาราชการพลเรือน ประจํา

กอ.รมน.สวนกลาง เสนอ

ขอลาไปชวยเหลือภริยาที่

คลอดบุตร 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ 

เอกสารรางหนังสือ 

ลธ.รมน. อนุมัติ 

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ

อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 



- ๖๗ – 
ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) 

ของขาราชการ   พลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.  

 

 

 

ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน.สวนกลาง เสนอขอลา

ไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน)    

 

๓ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

ขาราชการพลเรือน 

ประจํากอ.รมน.

สวนกลาง 

 

๒.  

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

เสนอ ลธ.รมน. ขออนุมัติใหขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.

รมน.ลาไปตางประเทศ (เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) 

๑๐ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๓.  

 

ลธ.รมน. ลงนามอนุมัติ ๑๒ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

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

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร

รางหนังสือ 

ลธ.รมน. อนุมัติ 



- ๖๘ - 

ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) 

ของขาราชการ   พลเรือน ประจํา กอ.รมน. 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๘/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔.  

 

 

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 

 

 

 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สก.สบค.กอ.รมน.แจงการ

อนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ 



      - ๖๙ – 
 

ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันนายพลข้ึนไป 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๙/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการลากิจหรือลาพักผอนไปตางประเทศเปนไปตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

 

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันนายพลข้ึนไปเสนอขอ

การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) 

๓ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

จนท.หนวยงานที่ 

ขาราชการช้ันนายพล

ข้ึนไปชวยราชการ  

 

๒.  

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

เสนอ กพ.ทบ. ขออนุมัติใหขาราชการชวยราชการ กอ.

รมน. ช้ันนายพลข้ึนไปที่เสนอขอการลาไปตางประเทศ 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๓.  

 

 

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

กพ.ทบ. 

๗ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.

ช้ันนายพลข้ึนไปเสนอขอการลา

ไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ 

หรือลาพักผอน) 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร 

รางหนังสือ 

ผอ.สบค.กอ.รมน. 

ลงนาม



- ๗๐ - 

 
ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันนายพลข้ึนไป 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๑๙/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

 

 

กพ.ทบ.ดําเนินการตรวจสอบนําเรียนผูมีอํานาจลงนาม

อนุมัติ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

๗ วัน  กพ.ทบ.  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กพ.ทบ.ดําเนินการ               

ในสวนที่เกี่ยวของ 



    - ๗๑ - 
 
ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันตํ่ากวาระดับนายพล 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๒๐/๒๐ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการลากิจหรือลาพักผอนไปตางประเทศเปนไปตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและการติดตามงาน 

                ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

 

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันตํ่ากวาระดับนายพล

เสนอขอการลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลา

พักผอน) 

๓ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

นขต.กอ.รมน.  

๒.  

 

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

เสนอ หนวยงานตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติ

ราชการขออนุมัติใหขาราชการชวยราชการ กอ.รมน. ช้ัน

ตํ่าระดับนายพลเพื่อใหเดินทางไปตางประเทศ 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

๓.  

 

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

หนวยงานตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติราชการ 

๗ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

นางสุจิตรา  จามาศ 

 

ขาราชการชวยราชการ กอ.

รมน.ช้ันตํ่ากวานายพลเสนอขอ

การลาไปตางประเทศ(เฉพาะ

การลากิจ หรือลาพักผอน) 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร 

รางหนังสือ 

ผอ.สบค.กอ.รมน.

ลงนาม 



     - ๗๒ - 
 
ช่ืองาน : การลาไปตางประเทศ(เฉพาะการลากิจ หรือลาพักผอน) ของ

ขาราชการชวยราชการ กอ.รมน.ช้ันตํ่ากวาระดับนายพล 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน. (ฝายสวัสดิการ) รหัสเอกสาร : สบค-สก-สวัสดิการ-๒๐/๒๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.   

 

หนวยตนสังกัดของขาราชการที่มาชวยปฏิบัติราชการ.

ดําเนินการตรวจสอบนําเรียนผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ และ

แจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

 

 

๗ วัน  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. 

 

หนวยตนสังกัดของขาราชการ

ที่มาชวยปฏิบัติราชการ.

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
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   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 สุขแยมศร ี

  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 ย่ิงถาวร 

จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา  เนียมศิร ิ
ส.อ.หญิง กวินทรา  เพชรประดับ 

๔. งานสืบคนการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ ร.อ.ณฐกร  ปรีชาญานพานิช 
๕. การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึกใหกับ

ผูย่ืนคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ 
ตรวจคําสั่งกอ.รมน. 
พ.อ.หญิง ภควดี  นภาพงษรัชนี 
กรอกแบบสอบประวัติ 
ร.อ.ณฐกร  ปรีชาญานพานิช 
รับรองแบบสอบประวัติ 
พ.อ.อาทิตยเทพ  เจริญชัย 

๖. รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน.ที่เสนอ
ขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก     

ตรวจคําสั่งฯ คุณสมบัติ 
ร.อ.ณฐกร  ปรีชาญานพานิช 
รับรองการปฏิบัติหนาที ่
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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 

 

 

 

จนท.บันทึกเลขรับเอกสาร ฯ จากหนวย ๕ นาที  จนท.ธุรการ         สก.

สบค.กอ.รมน. 

สงมาตาม  

สายงาน 

๒.  

 

แยกเอกสาร 

                              ไมใช 

 

ใช 

จนท.แผนกทวีคูณ บันทึกเลขรับ ๑๐ นาที  พ.อ.หญิง ภควดี    

 นภาพงษรัชนี 

 

 

๓. จนท.แผนกวันทวีคูณ ตรวจสอบความถูกตอง 

และครบถวนของเอกสารหลักฐานตามลําดับ 

และคัดแยกเอกสารฉบับสําเนาสงหนวย เพื่อ

นําไปประทับตรา 

๔ ชม. 

(๑๐๐ คน) 

 พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ 

                 สุขแยมศร ี

พ.อ.หญิง ภควดี    

             นภาพงษรัชนี 

พ.อ.หญิง ถิรดา                  

                   ปกธงชัย 

 

จนท.บันทึกเลขรับเอกสาร 

จนท.แผนกทวีคูณ 

บันทึกเลขรับ 

จนท.ตรวจสอบความถูกตอง

และครบถวนของหลักฐาน 



                                                                                                          - ๗๕ – 
 

ชื่องาน:  การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน) สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๑/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๔.  

 

จนท.แกไขแบบทวีคูณฉบับที่พิมพไมถูกตอง ๓๐ นาที  ร.อ.ณฐกร 

    ปรีชาญานพานิช ร.น. 

 

๕.  

 

 

จนท.ประทับตรา ในแบบฟอรมฯ ที่สงมา ๑ชม.  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.อ.ณฐกร 

    ปรีชาญานพานิช ร.น. 

ร.ต.จําเริญ  ทําโย 

 

 

๖. จนท.พิมพใบปะหนาเพื่อนําเรียน                  

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) 

๑๐ นาที  ร.อ.ณฐกร 

    ปรีชาญานพานิช ร.น. 

 

๗.  นําเรียน ผูมีอํานาจลงนาม ตามขอตกลงกับ

กระทรวงการคลัง (พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย, 

พ.อ.ชุมพล ทองพวง) 

๑ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

ผูมีอํานาจลงนาม 

พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย 

พ.อ.ชุมพล ทองพวง 

 

                                                                                                        

ประทับตราในเอกสารรับรอง ฯ 

พิมพใบปะหนานําเรียน 

แกไขฉบับที่พิมพไมถูกตอง 

นําเรียน ผูมี

อํานาจ ลงนาม 



- ๗๖ – 
 

ชื่องาน:  การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (ตามสายงาน) สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๑/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๘.   

 

 

จนท.พิมพใบปะหนาเพื่อนําเรียน                  

รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. (๑) 

๑๐ นาที  พ.อ.หญิง กรรณยาภรณ 

                      สุขแยมศร ี

พ.อ.หญิง ภควดี    

                   นภาพงษรัชนี 

พ.อ.หญิง ถิรดา 

                   ปกธงชัย 

 

๙.  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. 

 
 
 
 

พิมพใบปะหนาสงหนวย 

จนท.ธุรการ สงหนวย 



                                                                                                          - ๗๗ – 
 

ชื่องาน:  การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (เรงดวน) สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๒/๐๖ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการออกหลักฐานการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด 

วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.ไดรับสิทธิการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตามทีก่ําหนดไว 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๑. 

 

 

ติดตอ 

ไมใชจนท.ฯ 

ผูมีสิทธิ, ทายาท เขียนคํารองที่แผนกวันทวีคูณ 

(กรณีเรงดวน ดําเนินการใหเฉพาะเสียชีวิต) 

๑๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ภควดี    

             นภาพงษรัชนี 

ย่ืน ฯ 

ดวย

ตัวเอง 

๒.  

  

                                ใช 

 

 

 

จนท.แผนกทวีคูณ บันทึกเลขรับ ๒๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ภควดี    

             นภาพงษรัชนี 

 

 

๓. จนท.พิมพเอกสารรับรอง ฯ ตามแบบฟอรม ๓๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.อ.ณฐกร 

    ปรีชาญานพานิช ร.น. 

 

 

 

ผูมีสิทธิ, ทายาท ย่ืนคํารอง 

จนท.ตรวจสอบความถูกตองและ 

ครบถวนของหลักฐาน 

จัดพิมพเอกสารรับรอง ฯ 



                                                                                                          - ๗๘– 
 

ชื่องาน:  การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ (เรงดวน) สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๒/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๔.  

 

 

 

นําเรียน ผูมีอํานาจลงนาม ตามขอตกลงกับ

กระทรวงการคลัง (พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย, 

พ.อ.ชุมพล ทองพวง) 

๑๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

ผูมีอํานาจลงนาม 

พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย 

พ.อ.ชุมพล ทองพวง 

 

๕.  

 

 

ผูมาติดตอลงนามท รับหนังสือรับรอง ฯ จาก 

จนท. 

๑๐นาที  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. 

 
 
 

นําเรียน ผูมี

อํานาจ ลงนาม 

สงเอกสารใหผูมีสิทธิ ฯ 



                                                                                                          - ๗๙ – 
 

ชื่องาน:  งานบันทึกขอมูลเวลาราชการเปนทวีคูณ  สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๓/๐๖ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการบันทึกขอมูลการออกหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณเปนไปดวยความเรียบรอย 

วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน.ไดรับสิทธิการรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณตามที่กําหนดไว 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๑. 

 

 

 

จนท.รับเอกสาร และบันทึกเรียงลําดับลงใน

แบบ ๕๓๐๔ ก ทุกฉบับ 

๑ ชม.  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.ท.เสริมพร  ย่ิงถาวร 

 

๒.  

 

 

 

 

จนท.เก็บบันทึกหรือคัดลอกลงในฐานขอมูลของ

เครื่องจักรคํานวณไวเปนหลักฐานในการ

ตรวจสอบ 

๓๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.ท.เสริมพร  ย่ิงถาวร 

 

 

๓. นําสําเนาขอมูลที่ไดลงในฐานขอมูลโปรแกรม

การคนหาหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ 

๓๐ นาที  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.ท.เสริมพร  ย่ิงถาวร 

 

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

                    ในสายงาน กอ.รมน. 

จนท.รับเอกสาร เรียงลําดับ 

จนท.เก็บบันทึกหรือคัดลอก 

นําสําเนาขอมูลที่ไดลงใน

ฐานขอมูลโปรแกรม 



                                                                                                          - ๘๐ – 
ชื่องาน:  การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ใหกับผูย่ืนคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ 

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๔/๐๖ 

หลักการและเหตุผล  : การสอบประวัติของทหารผานศึกนอกประจําการเพื่อประกอบการพิจารณาออกบัตร ใหใชแบบสอบประวัติตามแบบ (บ.๕) ยกเวนผูขอทําบัตรช้ันที่ ๑ 

และบัตรช้ันที่ ๒ใหใชสําเนาราชกิจจานุเบกษาเปนหลักฐานโดยไมตองสอบประวัติ 

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน 

                   ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนิน

การ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๑. 

 

 

 

 

 

องคการสงเคราะหทหารผานศึกและเขต สงเรื่องขอ

ตรวจสอบประวัติให สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบวา ทหาร

นอกประจําการย่ืนเรื่องขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึก

นอกประจําการเปนผูเคยปฏิบัติการปองกันหรือปราบปราม

การกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัย

แหงราชอาณาจักรภายในหรือไม 

๕ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึกและเขตสงเรื่อง

ขอตรวจสอบประวัติ 

 

๒.  สบค.กอ.รมน. (สก.สบค.กอ.รมน.) ตรวจสอบ คําสั่ง ฯ 

ทหารนอกประจําการย่ืนเรื่องขอมีบัตรประจําตัวทหารผาน

ศึกนอกประจําการมีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่และพนฯ  

๒ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

ร.อ.ณฐกร     

         ปรีชาญานพานิช 

 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกและเขตสงเรื่องขอ

ตรวจสอบประวัติ 

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบ เอกสาร          

รางหนังสือ 



                                                                                                       - ๘๑ – 
 

ชื่องาน:  การรับรองแบบประวัติ องคการสงเคราะหทหารผานศึก

ใหกับผูย่ืนคํารองขอมีบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ 

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๔/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๓.  

  

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สก.สบค.กอ.

รมน.) ลงนามรับรองแบบสอบประวัติตาม

แบบ (บ.๕) พรอมสงเรื่องคืน องคการทหาร

ผานศึก 

๒ วัน  ตรวจคําสั่ง กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี 

กรอกแบบสอบประวัติ 

ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช 

รับรองแบบสอบประวัติ 

พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย 

 

๔.  

 

 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก รับแบบ

สอบประวัติตามแบบ (บ.๕) ตรวจสอบ

ความถูกตอง และออกบัตรประจําตัวทหาร

ผานศึกนอกราชการ 

๕ วัน  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  

 

เอกสารอางถึง : ๑. ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ ครอบครัวทหารผานศึกและทหารนอกประจําการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

                    ๒. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึกออกบัตรประจําตัว

ทหารผานศึกนอกราชการ 

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน.

ลงนามรับรองประวัติ 



                                                                                                       - ๘๒ – 
 

ชื่องาน : รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน. ที่

เสนอขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก 

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๕/๐๖ 

หลักการและเหตุผล : ในการใหการสงเคราะหแกกําลังพลที่กําลังปฏิบัติหนาที่ปองกนั หรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคงฯ สํานักสงเคราะหเขตตาง ๆ องคการ

สงเคราะหทหารผานศึกไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหจากองคการฯ เชน คาเลาเรียนบตุร, คาคลอดบุตร, คารักษาพยาบาล และคาฌาปนกิจศพ เปนตน ซึ่ง

ระเบียบปฏิบัติขององคการ ฯ จะตองขอความรวมมือจาก กอ.รมน. ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาที ่

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อเปนแนวทางในการทํางานและติดตามงาน 

                   ๒. ใชเปนแนวทางในการเรียนรูงานในฝายใหกับผูมาปฏิบัติงานใหม                    

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนิน

การ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ 

๑. 

 

 

 

 

 

องคการสงเคราะหทหารผานศึกและเขต ทําหนังสือขอ

ความรวมมือตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบติ

หนาที่กับกําลังพลของ กอ.รมน. เพื่อใชประกอบหลักฐาน

การขอรับการสงเคราะหจากองคการ ฯ เชน คาเลาเรียน

บุตร,คาคลอดบุตร, คารักษาพยาบาล และคาฌาปนกิจศพ 

เปนตน 

๒ วัน เอกสาร

ถูกตอง

ครบถวน 

องคการสงเคราะหทหาร

ผานศึกและเขตสงเรื่อง

ขอตรวจสอบประวัติ 

 

 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก

และเขต ขอความรวมมือตรวจ 

สอบ รับรองการปฏิบัติหนาที่

ใหกับกําลังพล ของ กอ.รมน. 



                                                                                                        - ๘๓ – 
ชื่องาน : รับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับกําลังพลของ กอ.รมน. ที่

เสนอขอรับการชวยเหลือจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก 

สวนราชการ: สวนงานสิทธิและสวัสดิการ (ฝายวันทวีคูณ) รหัสเอกสาร :   สบค-สก-ทวีคูณ-๐๕/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดําเนิน

การ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

ผูรับผิดชอบ หม

าย

เหตุ 

๒.  

  

ตรวจสอบ ความถูกตองครบถวนของเอกสารรางหนังสือ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาทีใ่หกับ

กําลังพลของ กอ.รมน. เพื่อใชประกอบหลักฐานการรับ

การสงเคราะหนําเรียน ผอสบค.กอ.รมน.(ผาน รอง ผอ.

สบค.กอ.รมน.) 

๒ วัน  ตรวจคําสั่ง กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ภควดี นภาพงษรัชนี 

ร.อ.ณฐกร ปรีชาญานพานิช 

รับรองการปฏิบัติหนาที ่

พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย 

 

๓. 

 

 ผอ.สบค.กอ.รมน. (รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ปฏิบัติ

ราชการแทน) ลงนามเสนอสํานักสงเคราะหทหารผาน

ศึกเขตตาง ๆ ที่ทําหนังสือขอความรวมมือ 

๒ วัน  รับรองการปฏิบัติหนาที ่

พ.อ.อาทิตยเทพ เจริญชัย 

 

๔.  

 

 

องคการสงเคราะหทหารผาน และเขตรับหนังสือ

ตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองการปฏิบัติหนาที่ใหกับ

กําลังพลของ กอ.รมน.เพื่อใชประกอบหลักฐานฯ 

๒ วัน  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  

 

เอกสารอางถึง :  ระเบียบองคการทหารผานศึกวาดวยการสงเคราะห พ.ศ.๒๕๓๒ 

ผอ.สก.สบค.กอ.

รมน.ลงนาม 

สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสาร          

คุณสมบัติ และรับรองการปฏิบัติหนาที่

รางหนังสือ 

องคการสงเคราะหทหารผาน

ศึกดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของ 



                                                               - ๘๔ - 
๔.๓ ฝายบําเหน็จ 
    ๔.๓.๑ ภารกิจ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกีย่วกับการ
จัดทําบําเหน็จประจําป เบี้ยหวัด บํานาญ มีรองผูอํานวยการสวนงานสิทธ์ิและสวัสดิการ 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  โพธ์ิเรืองรอง 
บําเหน็จขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.รมน. 
           น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล    
บําเหน็จขาราชการพลเรือน ชวยราชการ 
          น.ท.หญิง ศรีสมร สุธีรธรรม ร.น.    

๒.  ขอเลื่อนช้ันคาจางประจําป ของลูกจางช่ัวคราวกอ.รมน. กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ  เจริญชัย 
             พ.อ.ชุมพล  ทองพวง 
จัดทําเอกสารบําเหน็จ 
             พ.ต.ท.หญิง ณญาตา  อุบลวัฒน 

๓. ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือ
โควตาปกติ) ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ  เจริญชัย 
             พ.อ.ชุมพล  ทองพวง 
จัดทําเอกสารบําเหน็จ 
             จ.ส.อ.วิรยุทธ  โพธ์ิเรืองรอง 

๔. ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณพิเศษแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

กํากับดูแล พ.อ.อาทิตยเทพ  เจริญชัย 
             พ.อ.ชุมพล  ทองพวง 
จัดทําเอกสารบําเหน็จ 
             จ.ส.อ.วิรยุทธ  โพธ์ิเรืองรอง 

๕. จายบําเหน็จบํานาญปกติ (ขาราชการพลเรือนประจํา  กอ.รมน.) นางสุจิตรา  จามาศ 
๖. การขอถือจายบําเหน็จตกทอด  นางสุจิตรา  จามาศ 
๗. การขอถือจายบําเหน็จดํารงชีพ  นางสุจิตรา  จามาศ 
๘. กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแก

ความตายที่เปนสมชิก กบข. 
 นางสุจิตรา  จามาศ 

๙. เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และ
ชวยราชการ 

 น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 

๑๐. จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ  น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 
        ๔.๓.๓ มาตรฐานงานของฝายบําเหน็จ 



                                   - ๘๕ – 
 

ช่ืองาน : 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                    

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

นขต.กอ.รมน.ดําเนินการพิจารณาบําเหน็จ ใหแก

กําลังพลประจําหนวย และกําลังพลชวยราชการ 

กอ.รมน. แลวสงผลให สก.สบค.กอ.รมน. 

ครึ่งปแรก ธ.ค., 

ครึ่งปหลัง ม.ิย. 

 นขต.กอ.รมน.   

๒.  

 

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบ

ความถูกตอง และจัดประชุม 

 

 

 

ครึ่งปแรก ก.พ., 

ครึ่งปหลัง ส.ค. 

ขอมูลถูกตอง

ตามที่    

นขต.กอ.รมน. 

เสนอมา 

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 

 

                             
     

ออกหนังสือและสง

ขอมูลให นขต.กอ.รมน. 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมลู

และประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ

ประจําปของ กอ.รมน. 



                                    - ๘๖ – 
 

ช่ืองาน : การพิจารณาบําเหน็จประจําป สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๑/๑๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จอนุมัติ 
(เลขาธิการ กอ.รมน.ประธาน) อนุมัติ 
 - ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่อง เลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการ  พลเรือนประจํา กอ.รมน. 
 - แจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหหนวยงานตน
สังกัดของกําลังพลชวยราชการ เพื่อนําไปออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ครึ่งปแรก ม.ีค., 

ครึ่งปหลัง ก.ย.  

- การเลื่อน

ช้ันเงินเดือน

ถูกตอง 

สก.สบค.กอ.รมน. 

- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนให

หนวยงานตนสังกัดของกําลังพล

ชวยราชการ (พ.อ.ชุมพล ทองพวง) 

- ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่องเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการพลเรือน

ประจํา กอ.รมน. (น.ส.ประไพรัตน 

วจนศิริกุล) 

 

๔.  

 

 

 

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 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปขาราชการและลูกจางช่ัวคราวของ กอ.รมน. 

                     ๓.  กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ 

คณะกรรมการ

พิจารณาบําเหน็จ

อนุมัติ 

สําเนาแจกจาย         

นขต.กอ.รมน. 



                                    - ๘๗ – 
 

ช่ืองาน : ขอเลื่อนช้ันคาจางประจําปของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๒/๑๐ 

หลักการและเหตุผล : พิจารณาเลื่อนช้ันคาจางประจําป ของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน. 

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนช้ันคาจางประจําป ของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 

                  ๒. เพื่อใหการพิจารณาเลื่อนช้ันคาจางประจําป ของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน.เปนไปอยางมีระบบ                    

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

นขต.กอ.รมน.ดําเนินการพิจารณาขอเลื่อนช้ันคาจาง

ของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน. แลวสงผลให สก.สบค.

กอ.รมน. 

ครึ่งปแรก ธ.ค., 

ครึ่งปหลัง ม.ิย. 

 นขต.กอ.รมน.   

๒.  

 

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก

ตอง และจัดประชุม 

 

 

 

ครึ่งปแรก ก.พ., 

ครึ่งปหลัง ส.ค. 

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 โพธ์ิเรืองรอง 

 

 

 
 
 
 

ออกหนังสือและสง

ขอมูลให นขต.กอ.รมน. 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล

และประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ

ประจําปของ กอ.รมน. 



                                  - ๘๘ – 
 

ช่ืองาน : ขอเลื่อนช้ันคาจางประจําปของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน. สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๒/๑๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จอนุมัติ 
(เลขาธิการ กอ.รมน.ประธาน) อนุมัติ 
 - ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่อง เลื่อนช้ันคาจาง
ประจํา ของลูกจางช่ัวคราว กอ.รมน. 
 

ครึ่งปแรก ม.ีค., 

ครึ่งปหลัง ก.ย.  

- การเลื่อน

ช้ันคาจาง

ถูกตอง 

สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน 

 

๔.  

 

 

 

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

ครึ่งปหลัง ต.ค. 

 สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.ต.ท.หญิง ณญาตา อุบลวัฒน 

 

เอกสารอางอิง :  ๑. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๒๓ก.พ.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนข้ันคาจางช่ัวคราวประจําป 

                      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 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จประจําปขาราชการและลูกจางช่ัวคราวของ กอ.รมน. 

 
 

คณะกรรมการ

พิจารณาบําเหน็จ

อนุมัติ 

สําเนาแจกจาย         

นขต.กอ.รมน. 



- ๘๙ – 
 

ช่ืองาน : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือ

โควตาปกติ) 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๓/๑๐ 

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือโควตาปกติ) ใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังวัดชายแดนภาคใต ภายใตการกํากับดูแลของ 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. 

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือโควตาปกติ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 

                  ๒. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือโควตาปกติ) กอ.รมน.ภาค ๔ สน.เปนไปอยางมีระบบ                    

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ดําเนินการพิจาณาบําเหน็จ 

ใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต ภายใตการกํากับดูแลของ กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน. โดยมีหลักเกณฑไมเกินรอยละ ๑๕ ของกําลังพล

ในพื้นที่ จํานวน ๑ ครั้ง/ป แลวสงผลให สก.สบค.  

กอ.รมน. 

หวงเดือน มิ.ย.  กอ.รมน.ภาค ๔ สน..   

๒.  

 

 

 

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก

ตอง และสรุปขอมูล เพื่อขออนุมัติ (อยูในอํานาจ   

ผอ.รมน. มอบให เลขาธิการ กอ.รมน. ตามคําสั่ง   

กอ.รมน.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ส.ค. ๕๒) 

หวงเดือน มิ.ย. 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 โพธ์ิเรืองรอง 

 

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.สง

ขอมูลบําเหน็จให สบค.ฯ 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล

และสรุปขออนุมัติ ผอ.รมน. 

 



                                    - ๙๐ – 
 

ช่ืองาน : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน (นอกเหนือ

โควตาปกติ) 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๓/๑๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

 

 

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

หวงเดือน ก.ค. - การเลื่อน

ช้ันเงินเดือน

ถูกตอง 

สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.ชุมพล  ทองพวง 

จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธ์ิเรืองรอง 

 

๔.  

 

 

 

หนวยงานตนสังกัด ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

ต้ังแต เม.ย. เปนตนไป 

หวงเดือน ก.ค. - การเลื่อน

ช้ันเงินเดือน

ถูกตอง 

หนวยงานตนสังกัด  

เอกสารอางอิง : ๑. หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๖๙๙๐ ลง ๒๘ เม.ย.๕๒ 

                     ๒. คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๒ ลง ๒๘ส.ค.๕๒ 

 
 

ผอ.รมน. 

(เลขาธิการ กอ.

รมน.) อนุมัติ 

หนวยตนสังกัดออก

คําสั่ง ฯ  



- ๙๑ – 
 

ช่ืองาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ดานยาเสพติด 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๔/๑๐ 

หลักการและเหตุผล : พิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 

                  ๒. เพื่อใหการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดเปนไปอยางมีระบบ                    

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

สํานักงาน ปปส. แจงหนังสือ แบงสรรโควตาให      

กอ.รมน. 

ก.พ.  สํานักงาน ปปส.  

๒.  

 

 

 

สก.สบค.กอ.รมน.รวบรวมขอมูล, ตรวจสอบความถูก

ตอง นําเขาประชุมพรอมการประชุมพิจารณา

บําเหน็จประจําปของ กอ.รมน. ครึ่งปแรก เพื่อ

พิจารณาจัดสรรโควตาใหกับ นขต.กอ.รมน. 

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

 

 
 
 
 
                                     

สํานักงาน ปปส.      

แจงแบงโควตา 

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูลให

ที่ประชุม คณก.พิจารณาบําเหน็จ

ประจําปของ กอ.รมน. ครึ่งปแรก

จัดสรรโควตา 



                                     - ๙๒ – 
 

ช่ืองาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ดานยาเสพติด 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๔/๑๐ 

ลําดับที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

 

 

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

มี.ค. –มิ.ย.  สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.ชุมพล  ทองพวง 

จ.ส.อ.วิรยุทธ โพธ์ิเรืองรอง 

นขต.กอ.รมน. ใหสงรายช่ือ    

กําลังพล ภายใน มิ.ย. 

 

 

๔.  สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูลกําลังพลที่ไดรับ
การพิจารณาสงให สํานักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบ
ความถูกตอง และอนุมัติ 

        ก.ค.  สก.สบค.กอ.รมน. 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

๕.  

 

 

สบค.กอ.รมน.แจงหนวยตนสังกัด จัดทําคําสั่ง

เลื่อนเงินเดือนใหกับผูไดรับอนุมัติ 

ก.ค.  สก.สบค.กอ.รมน. 

หนวยงานตนสังกัด 

 

เอกสารอางอิง : มติ ค.ร.ม. อนุมัติกรอบการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดในแตละป   

 

คณะกรรมการ

พิจารณาบําเหน็จ

จัดสรรโควตา 

สบค.กอ.รมน.แจงหนวย

ตนสังกัด ออกคําสั่ง  

สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมขอมูล

กําลังพลที่ไดรับการพิจารณาสงให 

สํานักงาน ป.ป.ส. 



- ๙๓ – 
 

ช่ืองาน : 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 ความรับผดิชอบและเกียรติยศ เมื่อไดต้ังใจประพฤติปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบคุณงามความดีแลวยอมไดรับ 

                      ผลตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่  

                  ๒. เพื่อเปนการบํารุงขวัญกําลังพลใหอยูในสภาพดีที่สุด 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

ผูมสีิทธิย่ืนคํารองขอรับบําเหน็จบํานาญ ๓ ชม.  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา จามาศ    

 

๒.  

 

หนวยตรวจสอบความถูกตองแลวจัดทําเรื่องขอถือ

จาย เสนอ กรมบัญชีกลาง 

๓ วันทําการ  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา จามาศ    

 

๓. ไมใช 

 

       ใช  

 

กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย แจงหนวยและ

ผูเกี่ยวของ 

 

 

๒ เดือน  กรมบัญชีกลาง     

 
 

ผูมีสิทธิย่ืนคํารอง 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

กรมบัญชีกลาง

อนุมัติสั่งจาย 



- ๙๔ – 
 

ช่ืองาน : ขอบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ดานยาเสพติด 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๕/๑๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จบํานาญเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

 

 

ตามรอบการจาย

ของเดือนถัดไป

หลังจากอนุมัติ 

 กรมบัญชีกลาง    

เอกสารอางอิง : ๑. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และแกไขเพิ่มเติม 

                     ๒. พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ 

                     ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับ และการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กรมบัญชีกลาง 

โอนเงินเขาบัญชี  



- ๙๕ – 
 

ช่ืองาน : 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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. รับคํารองจากทายาทผูรับบําเหน็จ

ตกทอดขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน. 

๑ ชม.  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา จามาศ    

 

๒.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง

แลว เสนอ กรมบัญชีกลาง 

๗ วันทําการ  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา จามาศ    

 

๓. ไมใช 

 

       ใช  

 

กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย 

 

 

๒ เดือน  กรมบัญชีกลาง     

 
 
 

สบค.กอ.รมน. รับคํารอง 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

กรมบัญชีกลาง

อนุมัติสั่งจาย 



                                       - ๙๖ – 
 

ช่ืองาน : จายบําเหน็จตกทอด (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๖/๑๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จบํานาญเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

 

 

ตามรอบการจาย

ของเดือนถัดไป

หลังจากอนุมัติ

แตละรอบจาก

กรมบัญชีกลาง

หรือภายใน      

๑ เดือน 

 กรมบัญชีกลาง    

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 

 
 

 
 
 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 

โอนเงินเขาบัญชี  



     - ๙๗ – 
 

ช่ืองาน : จายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๗/๑๐ 

หลักการและเหตุผล : พิจารณาจายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) อันเปนการบํารุงขวัญกําลังใจ 

วัตถุประสงค : เพื่อใหขาราชการบํานาญไดรับเงินมาใชในการดํารงชีพในขณะที่ยังมีชีวิตอยู 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. รับคํารองจากผูมีสิทธิขอรับ ๓ ชม.  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา จามาศ    

 

๒.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง

แลว เสนอ กรมบัญชีกลาง 

๓ วันทําการ  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา จามาศ    

 

๓. ไมใช 

 

       ใช  

 

กรมบัญชีกลาง อนุมัติสั่งจาย และเสนอเรื่องคืน 

สบค.กอ.รมน. 

 

 

๒ เดือน  กรมบัญชีกลาง     

 
 
 
 

สบค.กอ.รมน. รับคํารอง 

 

ตรวจสอบความถูกตอง 

กรมบัญชีกลาง

อนุมัติสั่งจาย 



     - ๙๘ – 
 

ช่ืองาน : จายบําเหน็จดํารงชีพ (ขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.) สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๗/๑๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  กรมบัญชีกลางสั่งจายบําเหน็จดํารงชีพเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

 

 

ตามรอบการจาย

ของเดือนถัดไป

หลังจากอนุมัติ

แตละรอบจาก

กรมบัญชีกลาง

หรือภายใน      

๑ เดือน 

 กรมบัญชีกลาง    

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    

 
 

 
 
 
 
 

กรมบัญชีกลาง 

โอนเงินเขาบัญชี  



        - ๙๙ – 
 

ช่ืองาน : 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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

ตรวจสอบขอมูลกับแฟมประวัติ ก.พ.๗ กรณีขาราชการ

พลเรือนที่ เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตายที่

เปนสมาชิก กบข. 

๕วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

นางสุจิตรา จามาศ    

 

๒.  

 

บันทึกขอมูลในแบบ กบข. ๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา จามาศ    

 

๓.  

 

จัดทําเอกสารประกอบการขอรับเงินคืน กบข. สง 

กองทุนบําเหน็จบํานาญ 

 

 

๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
นางสุจิตรา จามาศ    

 

 
 

ตรวจสอบขอมูลกับ  

แฟมประวัติ 

บันทึกขอมูล กบข. 

จัดทําเอกสารประกอบ              

การขอรับเงินคืน กบข. 



                                       - ๑๐๐ – 
 

ช่ืองาน : กรณีขาราชการพลเรือนที่เกษียณหรือลาออกหรือถึงแกความตาย

ที่เปนสมาชิก กบข. 

สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๘/๑๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  กบข. ตรวจสอบความถูกตอง และอนุมัติสั่งจาย 
โอนเงินใหเจาตัวหรือทายาท 

 

 

๑ เดือน  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ก.บ.ข.) 

 

เอกสารอางอิง : ๑. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

                     ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินสะสม การเบิกจายเงินสมทบ เงินชดเชย และการสงเสริมเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กบข. อนุมัติ โอนเงิน  

 



- ๑๐๑ – 
 

ช่ืองาน : 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 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐา

น

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

ตรวจสอบอัตรารอยละที่ใชในการคํานวณ เพื่อ

เลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนทุกคนเพื่อ

ไมใหเกินวงเงินที่หนวยมีอยูจัดเตรียมเอกสาร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 

๕ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล 

 

๒.  

 

บันทึกขอมูลในแบบ กบข. ๓ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 
น.ส.ประไพรัตน  วจนศิริกุล    

 

 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบ จัดเตรียม

เอกสาร การประชุม 

คณะกรรมการพิจารณา 

บําเหน็จอนุมัติ 



- ๑๐๒ – 
 

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

ลําดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนิน

การ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

หนวย/

ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  - ออกคําสั่ง กอ.รมน.เรื่องเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพล

เรือนประจํา กอ.รมน. 

- ออกประกาศ กอ.รมน.เรื่อง อัตรารอยละของฐานในการ

คํานวณที่ไดใชเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือน 

- ออกประกาศ กอ.รมน. เรื่อง รายช่ือขาราชการพลเรือนผูมี

ผลการปฏิบัติราชการที่อยูในระดับดีเดน และดีมาก 

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

 

๔.  

 

 

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

๕ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

น.ส.ประไพรัตน       

      วจนศิริกุล   

 

 
 
 
 
 

 - ออกคําสั่ง ฯ เลื่อนเงินเดือน 

- ออกประกาศฯ รอยละของฐานในการคํานวณ 

และรายช่ือ ฯ ผูมีผลการปฏิบัติราชการที่อยูใน

ระดับดีเดน และดีมาก 

- แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล

หนวยงาน กอ.รมน. หนวยงานตนสังกัด 



- ๑๐๓ – 
 
ช่ืองาน : เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนประจํา กอ.รมน.และชวยราชการ สวนราชการการ : สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายบําเหน็จ) รหัสเอกสาร:   สบค-สก-บําเหน็จ-๐๙/๑๐ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนิน

การ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 

หนวย/

ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๕.  

 

 

 

- แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน กรณีขาราชการพลเรือนอัตรา
ประจํา กอ.รมน. เลื่อนระดับที่สูงข้ึน 
- แกไขคําสัง่เลื่อนเงินเดือน กรณีขาราชการพลเรือน โอนมา
จากหนวยงานภายนอก มาประจําที่ กอ.รมน. 
- ออกคําสั่งใหขาราชการพลเรือนอัตราประจํา ไดรับ พ.ส.ร. 
- ออกคําสั่งใหขาราชการพลเรือนอัตราประจํา ไดรับโควตา   
ยาเสพติด 

๕ วัน  สก.สบค.กอ.รมน.

น.ส.ประไพรัตน       

      วจนศิรกิุล   

 

เอกสารอางอิง : ๑. กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ 

                     ๒. หนังสือเวียนของสํานัก ก.พ. ที่เกี่ยวของ 

 

แกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ฯ 

ออกคําสั่ง ฯ พลเรือน             

ที่รับ พ.ส.ร.  



- 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 – 
 

ช่ืองาน : การรับหนังสือราชการ สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๑/๐๖ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการรับหนังสือราชการดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 

                  ๒. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ  

ลําดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐา

น

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

เจาหนาที่รับสงหนังสือ สก.สบค.กอ.รมน. รับ

หนังสือจาก นขต.กอ.รมน. 

๓๐ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ 

 

๒.  

 

เจาหนาที่แยกประเภทตามเรื่องหนังสือของ 

นขต.กอ.รมน.ใหหนวยเกี่ยวของดําเนินการ 

๑๕นาที แยกเรื่อง

นําเสนอได

อยาง

ถูกตอง 

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

 

                             

รับหนังสือจาก            

นขต.กอ.รมน. 

แยกหนังสือสงฝาย 



                                    - ๑๐๖ – 
 

ช่ืองาน : การรับหนังสือราชการ สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๑/๐๖ 

ลําดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือ ๑๐ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ   

 

๔.  

 

เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสงฝายที่เกี่ยวของ ๕ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ  

 

๕.  เจาหนาที่สงหนังสอืใหฝายที่เกี่ยวของ 

 

 

๕ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ  

 

 

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

 
 

บันทึกสมุดสงฝายที่เกี่ยวของ 

 ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 

สงหนังสือไปยังฝาย 

ที่เกี่ยวของ  



- ๑๐๗ – 
 

ช่ืองาน:การสงหนังสือราชการ สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๒/๐๖ 

หลักการและเหตุผล : เพื่อใหการสงหนังสือราชการดําเนินไปโดยสะดวกเรียบรอยและรวดเร็ว 

วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 

                ๒. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ  

ลําดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

จนท.ธุรการ เสนอแฟมนําเรียน ผูบังคับบัญชา 

เซ็นแลว หนาหองสงหนังสือมาใหธุรการสวน 

๓๐ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ   

 

๒.  

 

 

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือสง ๑๐ นาที  

 

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

 

 
 
 

รับแฟมเสนอเซ็นจาก

ผูบังคับบญัชา            

ลงทะเบียนสงหนังสือ 



                                 - ๑๐๘ – 
 

ช่ืองาน : การสงหนังสือราชการ สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๒/๐๖ 

ลําดับ

ที่ 
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

เจาหนาที่บันทึกลงสมุดสง นขต.กอ.รมน./

หนวยนอก กอ.รมน. 

๑๐ นาที  จนท.ธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

น.ส.สุภาวนีย  กาฬพันธุ   

 

๔.  

 

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 

 
 

 
 
 
 

บันทึกสมุดสง นขต.กอ.รมน./หนวย

นอก กอ.รมน. 

สงหนังสือไปยัง นขต.กอ.รมน./ 

หนวยนอก กอ.รมน. 



- ๑๐๙ – 
 

ช่ืองาน : 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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.จัดทํายอดและ

บัญชีรายช่ือต้ังเบิกคาเลี้ยงดู ใหแก กําลังพล 

สก.สบค.กอ.รมน. 

๕วัน  ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ชุติมา  ปทุมานุสรณ 

 

 

๒.  

 

 

เจาหนาที่ลงทะเบียนบันทึกขอมูลหนังสือสง ๑ วัน  

 

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ชุติมา  ปทุมานุสรณ 

 

 

๓. 

 

 

ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. ลงนาม เสนอ ฝายธุรการ 

สบค.กอ.รมน.(การเงิน) 

 

๑ วัน  ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน. 

พ.อ.หญิง ชุติมา  ปทุมานุสรณ 

 

 

ฝายธุรการ จัดทํายอดและ

บัญชีรายช่ือต้ังเบิกคาเลี้ยงดู 

รวบรวมบัญชีรายช่ือ 

รางหนังสือ 

ผอ.สก.สบค. 

กอ.รมน.ลงนาม 



                                   - ๑๑๐ – 
 

ช่ืองาน : เบิกคาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล  

สก.สบค.กอ.รมน. 

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๓/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

 

 

ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน.(การเงิน)ต้ังเบิกจาย

คาเลี้ยงดูประจําเดือนใหกับกําลังพล สบค.

กอ.รมน. และแจงใหหนวยและผูเกี่ยวของไป

รับเงินคาเลี้ยงดู 

๕ วัน  ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน. 

(การเงิน) 

 

 

๕.  

 

 

 

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  

 
 
 

ฝายธุรการ สบค.กอ.รมน.(การเงิน) 

ต้ังเบิกจาย แจงรับเงิน 

ฝายธุรการ สก.สบค.กอ.รมน.

จายคาเลี้ยงดูฯ ใหกับกําลังพล 

     สก.สบค.กอ.รมน. 



- ๑๑๑ – 
 

ช่ืองาน : 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 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑.  

 

 

คณก.ฯ กําหนดแนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด

ประจําปของ สบค.กอ.รมน. ใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือภารกิจของ 

กอ.รมน. 

ต.ค.  กลุมพัฒนาระบบบริหาร      

ผงป.สบค.กอ.รมน. 

(เลขานุการ)  

 

๒.  

 

รวบรวมงานจากผูรับผิดชอบของ นขต.สก.

สบค.กอ.รมน. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ, 

ตัวช้ีวัดประจําป ของหนวย เสนอ ผงป.สบค.

กอ.รมน. 

พ.ย. – ธ.ค. เปนไปตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ 

 

๓. 

 

 

ลงนามสงตัวช้ีวัดประจําปของหนวย เสนอ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. รวบรวมตัวช้ีวัดประจําป

ของ นขต.สบค.กอ.รมน. เสนอ กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร       

ม.ค. รูปแบบและ

ระยะเวลาที่ 

กลุมพัฒนา

ระบบฯกําหนด 

สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 

ประชุม คณก. พัฒนาระบบ

ราชการ กอ.รมน. 

รวบรวมตัวช้ีวัดประจําปของ 

นขต.สก.สบค.กอ.รมน. 

ผอ.สก.สบค. 

กอ.รมน.ลงนาม 



                                     - ๑๑๒ – 
 

ช่ืองาน : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ 

สก.สบค.กอ.รมน. 

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๔.  

 

 

สรุปจากตัวช้ีวัดที่ นขต.กอ.รมน.กําหนด รวม

กับตัวช้ีวัดที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดใหกับทุกหนวย

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 

ม.ค. สอดคลองกับ

แนวทางที่ 

คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ

ราชการ 

(ก.พ.ร.)กําหนด 

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 

 

๕.  

 

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

ก.พ.  คณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 

 

๖.  

 

 

สงคํารับรองที่ไดรับอนุมัติเสนอ กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 

 

     ก.พ. เปนไปตาม

ระยะเวลาที่

กําหนด 

เลขานุการ คณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

 

ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ        

กอ.รมน. ตรวจสอบคํารับรอง ฯ 

ขออนุมัติ 

ผอ.รมน. 

สงคํารับรอง ฯ ให กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 



 
                                    - ๑๑๓ – 
 

ช่ืองาน :  ของ สก.สบค.กอ.รมน. สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๗.  

 

 

นขต.กอ.รมน. จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดใน 

คํารับรอง ฯ 

เม.ย. รูปแบบและ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

นขต.กอ.รมน.  

๘  

 

ติดตามและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ

คาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดที่ นขต.กอ.รมน.

รับผิดชอบ 

เม.ย. แกไขขอ 

บกพรองได

ทันเวลา 

เลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

๙.  

 

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

   เม.ย. รูปแบบและ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย 

             ชัยศิริพงศ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 

 
 

สงรายละเอียดตัวช้ีวัดให  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

รายงานประเมินตนเองรอบ ๖ เดือน 

สงกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ       

กอ.รมน. 



- ๑๑๔ – 
 

ช่ืองาน : จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ 

สก.สบค.กอ.รมน. 

สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๔/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
หนวย/ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

๑๐.  

 

 

ติดตามและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ

คาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดที่ นขต.กอ.รมน.ที่

รับผิดชอบ 

มิ.ย., ส.ค.

ก.ย. 

แกไข

ขอบกพรอง

ไดทันเวลา 

เลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

๑๑.  

 

 

สรุปผลคาเปาหมายในภาพรวมและคาเปาหมายของแต

ละตัวช้ีวัดประจําป นําเรียน ผอ.รมน. 

ก.ย. รูปแบบและ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

เลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

เอกสารอางอิง : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 
 
 

 

ประชุม คณก.พัฒนาระบบราชการ 

กอ.รมน. 

รายงานประเมินตนเองรอบ 

๑๒ เดือน สงให กลุมพัฒนา

ระบบบริหาร 



                                                                                           - ๑๑๕ – 
 

ช่ืองาน : 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. ทราบข้ันตอนในการจัดการความรู 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 

๑.  

 

ผงป.สบค.กอ.รมน. แจง นขต.สบค.กอ.รมน.จัดทํา

แผนการจัดการความรูสงให ผงป.ฯ เพื่อนําเขาสู

กระบวนการจัดการความรู 

๑ วัน  ผงป.สบค.กอ.รมน.   

๒.  

 

สก.สบค.กอ.รมน.จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการ

ผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรหรือเปาประสงคของ

หนวยงาน ใหฝายพิจารณาทบทวนรายการองคความรู 

และบงช้ี/เลือกองคความรูอยางนอย ๒ องคความรูที่

เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร พรอมทั้งกําหนด

ตัวช้ีวัดที่มีนัยสําคัญ และกําหนดเปาหมายใหเช่ือมโยง

กับตัวช้ีวัดตามคํารับรองฯ นําเรียน ผอ.สก.สบค.กอ.

รมน. เพื่อพิจารณาสง ผงป.สบค.กอ.รมน. 

๑ วัน  สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย  ชัยศิริพงศ 

 

ผงป.สบค.กอ.รมน. แจง 

นขต.สบค.กอ.รมน. 

สก.สบค.กอ.รมน.คัดเลือกองคความรู

รางหนังสือสง ผงป.ฯ  



                                    - ๑๑๖ – 
 

ช่ืองาน : การจัดการความรู (KM) ของ สก.สบค.กอ.รมน. สวนราชการ: สก.สบค.กอ.รมน.(ฝายธุรการ) รหัสเอกสาร :สบค-สก-ธุรการ-๐๕/๐๖ 

ลําดับที ่ ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ดําเนินการ 

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน 

หนวย/ผูรับผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 

๓.  

 

 

ผงป.สบค.กอ.รมน. เสนอ CKO สํานักพิจารณาลงนาม

อนุมัติแผนการจัดการความรู ประจําป 

๓ วัน  ผงป.สบค.กอ.รมน. 

 

 

 

๔.  

 

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

หวงเวลาที่

กําหนด 

 สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย 

             ชัยศิริพงศ 

 

๕.  

 

สก.สบค.กอ.รมน. ทํารายงานความกาวหนาและรายงาน

ผลสําเร็จตามแผนการจัดการความรูฯ สง ผงป.กอ.รมน. 

๒ ครั้งตามลําดับ ๓๐ พ.ค. และ ๓๐ ส.ค. ของทุกป 

หวงเวลาที่

กําหนด 

 สก.สบค.กอ.รมน. 

น.อ.ฉัตรชัย   

             ชัยศิริพงศ 

 

เอกสารอางอิง : คูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ของ ก.พ.ร.        

รอง ผอ.สบค.กอ.

รมน.(CKO)  อนุมัติ 

ดําเนินการกิจกรรมตามแผน             

การจัดการความรู 

จัดทํารายงานความกาวหนา

และผลสําเร็จ 



- ๑๑๗ – 
 

๓. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          การบริหารงานบุคคล นอกจากการเลือกสรรบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงานแลว  
การมอบหมายงานใหแกบุคลากร ถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญในเบื้องตนของผูบังคับบัญชาที่ควรคํานึงถึง  ทั้งน้ี
การมอบหมายงานเปนสวนหน่ึงที่จะชวยพัฒนาตนเองของบุคลากร ผูที่ไดรับการมอบหมายงานยอมเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  และเมื่อใดโครงการที่อยูภายใตความ
รับผิดชอบบรรลุผลสําเร็จ ย อมแสดงถึงการบรรลุเป าหมายและวัตถุประสงค อยางแทจริงมากกวา             
การดําเนินการเพียงลําพังของผู บังคับบัญชา ซึ่งผู บังคับบัญชาที่มีการมอบหมายงานแลว ยังไดดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายไปแลวน้ัน ยอมแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และยังเปนสิ่งสําคัญที่เทียบเทากับการมอบหมายงานอีกดวย  
          การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) เปนกระบวนการสําคัญ ที่ชวยตรวจสอบ
ความกาวหนาของงานที่มอบหมายลดความเสียหายของงานที่อาจเกิดข้ึน ทั้งยังเปนเครื่องมือในการวัดผล   
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่สม่ําเสมอและตอเน่ือง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว  
รวมถึงทราบแนวโนมของปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงานชวยใหสามารถแกไขได
ทันเวลาซึ่งหากระบุถึงวัตถุประสงคของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอาจจําแนกไดดังน้ี    
          - เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาวาไดดําเนินการไปในข้ันตอนใดแลว บรรลุตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแตละข้ันหรือไม    
          - ชวยในการปรับปรุงและแกไขขอเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการปฏิบัติงาน เมื่อมีการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ จะชวยทําใหสามารถรับทราบขอบกพรองไดทันเวลา สงผลให         
ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชาไดหารือรวมกันเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได    
          - ชวยในการวางแผน เมื่อเราพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนแลว การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
จะชวยใหเกิดการวางแผน เพื่อรับมือกับเหตุการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีการวางแผนจะชวยให
เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบันนับเปนสิ่งสําคัญในการประเมินผล    
          - ชวยในการบันทึกและประเมินบุคลากร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เรา
มอบหมายงานใหไปน้ัน จะชวยสะทอนถึงศักยภาพและความต้ังใจในการทํางาน และหากการติดตามเปนไป
ตามระบบและข้ันตอนแลว ยังจะชวยในการบันทึกวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร    
          - ชวยในการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานจะบงช้ีวา ผูรับ  
การประเมินจะตองพัฒนาในเรื่องใดบาง เพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบที่ได  
มอบหมาย ซึ่งเมื่อบุคลากรมีการพัฒนาแลว ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
          - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังเปนการคาดหวังระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน 
เน่ืองจากการประเมินผลที่มีการตกลงรวมกันถึงเกณฑการประเมินยอมกอใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางกัน และ
ยอมรับในผลของการประเมิน อันนําไปสูการปรับปรุงแกไขขอบกพรองดวยความเต็มใจ  
          สิ่งที่กลาวมาในขางตนจะพบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานใน
แงมุมตาง ๆ หากแตในหลายครั้งที่การติดตามประเมินผลก อใหเกิดขอขัดแยงระหวางผู ประเมิน และ             
ผูถูกประเมิน และนํามาซึ่งปญหาระหวางกัน ดังน้ัน สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการประเมินผลคือ เราไมไดประเมินผล
เพ่ือการจับผิด แตเราประเมินผลสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงงาน  ซึ่งผูที่ทําหนาที่ติดตาม ประเมินผล
อาจ   ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี (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 ถ่ีถวน สามารถประเมินตําแหนงพนักงาน
บัญชีไดดี แตอาจจะไมสามารถนําไปใชประเมินไดดีกับตําแหนงพนักงานขับรถ เปนตน  
          ๔. การประเมินควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในแตละชวง เพื่อใหสามารถแกไขขอผิดพลาด ที่อาจ
เกิดข้ึนไดดีกวา การประเมินที่เวนชวงเวลาที่ยาวนานเกินไป  
          ๕. การประเมินผลไมควรประเมินเฉพาะพฤติกรรม หากควรกําหนดถึงคุณภาพและปริมาณงานที่ใชใน
การประเมินวาผูประเมินตองการอะไร อยูในระดับใด เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูประเมินและ     
ผู ถูกประเมิน ป จจุบันองคกรทุกแหงล วนใหความสําคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ถือเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติกันอยางตอเน่ืองตลอดไป ทั้งยังตองยึดหลักธรรมาภิบาล กลาวคือมีความโปรงใส  
ชัดเจน เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ซึ่งเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ที่พบอยูเชน ระบบตัวช้ีวัด KPIs, Balanced Scorecard  หรือการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ไดถูกนํามาใช    
ในหลายหนวยงาน โดยที่เครื่องมือเหลาน้ีจะชวยใหเกิดความสัมพันธที่ชัดเจนของผูประเมินและผูถูกประเมิน 
เน่ืองจากเปนระบบที่สามารถตรวจวัดไดอยางชัดเจน แตประการสําคัญของการติดตามประเมินผล คือ        
การสรางระบบที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป นที่ยอมรับของทุกคนในองคกร เพื่อใหองคกรมีการพัฒนาใหบรรลุ       
เปาหมายตามยุทธศาสตร ที่ไดกําหนดไว    

 

๔. จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณ (ตามความหมายพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒) [จันยาบัน] น. หมายถึง 
ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดข้ึน เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก 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  
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มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(รางประมวลจริยธรรมของขาราชการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ของ ผงป.สบค.
กอ.รมน.) 
          ขอ ๔ ขาราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหนาที่ ประสานงานและ
กํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร ดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของรัฐ ดําเนินการ
แกไขปญหาดานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่สําคัญของชาติ ตามที่ไดรับมอบหมายในทุกพื้นที่ของ
ประเทศ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนประมุข โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี 
                  (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 ซือ่สัตย รับผิดชอบตอหนาที่ มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานที่มีมาตรฐาน และ
คุณภาพ การปฏิบัติงานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
                  (๘) การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด รวดเร็ว ไมถวง
เวลาใหเน่ินชา 

                  (๙) การเช่ือถือปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด และการปกครอง ผูใตบังคับบัญชา
ดวยความเปนธรรม 

                 (๑๐) การเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียง และภาพลักษณของราชการโดย
สวนรวม 

                                                  สวนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร 
          ขอ ๕ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรมโดยอยางนอย
ตองวางตน ดังน้ี 
                  (๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมน้ี 
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการตองไม
กระทําการดังกลาว หรือหากกําลังกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทําการ  
                  (๒) เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี ขาราชการมีหนาที่ตองรายงานการฝาฝน
ดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (หากมี) ตอผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ โดยพลัน 
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ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนจริยธรรมใหขาราชการรายงานตอผูบังคับบัญชา
เหนือช้ันข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการน้ันแลวแตกรณี   
                      (๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน           
ในหนวยงาน ซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นของรัฐ         
และกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตอผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ ในกรณีที่การดํารงตําแหนงน้ันๆ            
อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่หรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เสียหาย 

ความในขอน้ีใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทําของ การเปนตัวแทน การเปน
นายหนาและการมีนิติสัมพันธอื่นในทํานองเดียวกันดวย 

ขอ ๖ ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
                              (๑) อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย 

       (๒) ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่     
ของตนหรือของขาราชการอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการอื่นโดยมิชอบ 

       (๓) ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เย่ียงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติสวนตน ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

      (๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาที่ 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 ดังน้ี 
 (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก 
เพื่อนหรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลน้ัน หรือปฏิบัติตอบุคคล
น้ันตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
 (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
 (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว                  
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวา จะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบหรือหนาที่ของตน 

  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ใหขาราชการผูน้ันยุติการกระทําดังกลาวไวกอน
แลวแจงใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาสวนราชการ หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อมีคําสั่งหรือ    
คําวินิจฉัยเปนประการใดแลว จึงใหปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําวินิจฉัยน้ัน 
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 (๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก   
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือ  สวนกลุมของตน 
อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือช้ีขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 
   ขอ ๘ ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่กระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
 (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 หรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 
  ขอ ๙ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา            
โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
 (๑) ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
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) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือประโยชนอื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเปนการเลี่ยงกฎหมาย หรือใชช่ือบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน 
 (๖) เมื่อทราบวามีการละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายในสวนราชการของตน ผูบังคับบัญชา 
หรือหัวหนาสวนราชการ ตองดําเนินการที่เห็นสมควร เพื่อใหเกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 
 (๗) เมื่อไดรับคํารอง หรือคําแนะนําจากผูตรวจการแผนดิน หรือหนวยงานอื่นวากฎหมาย กฎ 
หรือขอบังคับ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการของตน สรางภาระเกินสมควรแกประชาชน หรือสรางความไมเปนธรรม
ใหเกิดข้ึน ตองดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับดังกลาวโดยเร็ว 

 

 



- ๑๒๒ - 
 

  ขอ ๑๐ ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวนการใชอํานาจเกินกวา 
ที่มีอยูตามกฎหมาย 
  (๒) ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคล โดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 
  (๓) ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีดี่ ปราศจากอคติ 
และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดข้ึน 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
  (๔) ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ               
ตามหลักวิชา 
  (๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน หรือผูมีบุญคุณและ
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกผูใด 
   (๖) ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
  ขอ ๑๑ ขาราชการตองปฏิบั ติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ           
อยางเครงครัดและรวดเร็ว  
         (๑) ไมถวงเวลาใหเน่ินชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการใน
หนาที่และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันกาล และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอย
ตอง วางตน ดังน้ี 
  (๒) ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 
  (๓) ช้ีแจงแสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอื่นหรือมีคําสั่ง ไมอนุญาต หรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อมีบุคคลรองขอตาม
กฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ไดกําหนดยกเวนไว ทั้งน้ี จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทําการ นับแตกระทําการดังกลาว หรือ
ไดรับการรองขอ  
           ขอ ๑๒ ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพ  โดย
เครงครัด โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
 (๑) ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ 

 



- ๑๒๓ – 

  (๒) ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัด คุมคา 
ไมฟุมเฟอย 

  (๓) ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
  ขอ ๑๓ ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย           
ทรงเปนประมุข โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
  (๑) ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองในระบอบอื่นที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
  (๒) จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชินี และ
พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 
 ขอ ๑๔ ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ         
ของราชการโดยรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 
  (๑) ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ขาราชการตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  (๒) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองปกครองผู
อยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหผูอยูใต
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด 
  (๓) หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองสนับสนุน
สงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน มีความรูความสามารถ  และขยัน
ขันแข็ง ไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

  (๔) ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ
หรือราชการโดยรวม 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 
 

แนวความคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

          ประสิทธ์ิ ประคองศรี (อางถึงใน ปญญา  มูลคำ, ๒๕๔๓) ใหความหมายของปญหาวา หมายถึง 

สภาพการณที่มีหรือเปนอยูปจจุบันของบุคคล เปาหมายน้ันยังไมเปนไปตามหรือเกิดมีข้ึนตรงตามความตองการ

ของบุคคลน้ัน หรือเปนชองวางระหวางสภาพที่ตองการหรือสภาพที่ควร เปนกับสภาพที่เกิดข้ึนจริง ๆ 

ในปจจุบันหรือที่เปนอยู  

           พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๕) ไดใหความหมายของคำวาอุปสรรคหมายถึง 

เครื่องขัดของหรือเครื่องขัดขวาง ดังน้ันตามรากศัพทและความหมายของคำวาปญหา และอุปสรรค 

จึ งมีความหมายใกล เ คียงกันและมีความหมายสอดคลองกัน ซึ่ งอาจสรุปไดว าปญ หาอุปสรรค 

ก็คือสภาพการณที่เปนตัวขัดขวางการพัฒนาไปสูสิ่งที่ตองการหรือสิ่งที่ดีกวาสภาพในปจจุบัน  

           Edward and Sharakansky (อางถึงใน อุทัย เลาหวิเชียร, ๒๕๒๘, น. ๑๔๐ – ๑๔๑) ไดเสนอ 

ปจจัยสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ๕ ประการ ไดแก  

          ๑. ระบบสื่อสาร ผูมีหนาที่รับนโยบายเพื่อนำไปสูการปฏิบัติจะตองมีความรู ความเขาใจวาจะตอง     

ทําอะไรบาง การสั่งงานตลอดจนคำสั่งตาง ๆ จะตองสั่งใหตรงจุด และตรงหนวยงาน จะตองชัดเจน 

และคงเสนคงวา ไมขัดแยงกับคำสั่งอื่น ๆ งานจึงจะเดินหนาไปดวยดี  

          ๒. ทรัพยากรและอำนาจในการจัดสรรทรัพยากร หมายถึง อัตรากำลังและความสามารถของบุคลากร 

ผูมีหนาที่ดำเนินงานความรูขอมูลขาวสาร และอำนาจในการสั่งการ จะตองมอบใหนักปฏิบัติการ  

          ๓. ลักษณะของหนวยงาน หรือเจาหนาที่รับนโยบาย เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ  

          ๔. ระเบียบวิธีการท่ีใชในการปฏิบัติประจำส่ิงเหลาน้ี อาจเปนประโยชนในการทํางานที่มีลักษณะเปนงานประจํา 

แตอาจไมมีอำนาจตอการทำงานที่เปนงานใหม  

          ๕. การติดตามผลจำเปนอยางย่ิง เพ่ือใหทราบวาไดมีการปฏิบัติงานตามแผนจริงหรือมีปญหาและอุปสรรคเปนอยางไร 

ควรจะตองหามาตรการใด ในการแกไขและปรับปรุงวิธีการ นำนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหไดผลดีย่ิงข้ึน  

          พรรณี ประเสริฐวงษ และคณะ (๒๕๑๓, น. ๓๘) ไดเสนอใหพิจารณาสิ่งตาง ๆ ตอไปน้ี ที่จะเปนปจจัย

สงเสริมใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ไดดีข้ึน ไดแก การไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชา การทําใหเกิดความรูสึก

เปนเจาของงานที่ทำ สงเสริมใหมีการทำงานเปนกลุม การจัดหาบำเหน็จตอบแทนการทำงานที่สำคัญ ความ

มั่นคงในหนาที่การงาน การไดรับการยกยองนับถือ และการแขงขัน  

          Dersal (อางถึงใน วุฒิชัย โสมาบุตร, ๒๕๓๖, น. ๓๐) กลาววาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่ประกอบดวย นโยบายและการบริหารขององคการ การปกครอง บังคับบัญชา เงินเดือน 

ความสัมพันธระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา สภาพการทำงาน ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับของสังคม  

ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน  
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แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

          ๑. การสงเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจะเห็นไดวาขวัญและกำลังใจของเจาหนาที่เปนสวน 

สำคัญที่ทําใหเจาหนาที่ปฎิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตนเองดังน้ัน ผูบังคับบัญชาที่ดีควรเห็น

ความสําคัญที่จะทำใหเจาหนาที่ หรือ ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีโดยตองอาศัย  

              ๑.๑ ปจจัยดานตัวกระตุน (Motivator Factors) เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทำงาน  

ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ทำใหบุคคลเกิด ความพึงพอใจในการทำงาน (Job 

satisfaction) ตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย ๖ ประการ ดังน้ี  

                    - การสัมฤทธิผล คือ พนักงานมีความรูสึกวาเขาทำงานไดสำเร็จ  

                    - การยอมรับนับถือจากผูอื่น คือพนักงานมีความรูสึกวาเมื่อทำสำเร็จมีคนยอมรับเขา  

                    - ความรับผิดชอบ คือพนักงานรูสึกวาเขาตองรับผิดชอบตนเองและงานของเขา  

                    - โอกาสที่จะเจริญกาวหนา คือ พนักงานรูสึกวาเขามคีวามกาวหนาในงานที่ทำ 

                    - การเจริญเติบโต คือ พนักงานตระหนักวาเขามีโอกาสท่ีจะเรียนรูเพิ่มเติมและมีความเช่ียวชาญ  

              ๑.๒ ปจจัยดานการบำรุงรักษา ( Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยู

และยังรักษาเขาไวไมใหออกจากงานเมื่อไมไดจัดใหพนักงาน เขาจะไม พอใจและไมมีความสุขในการ           

ทำงานปจจัยน้ีประกอบดวย ๑๐ ประการดังน้ี  

                    - นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการสื่อสารที่ดีและเขารูถึงนโยบาย

ขององคการที่เขาอยู  

                    - การนิเทศงาน คือ พนักงานรูสึกวาผูบริหารต้ังใจสอนงานและใหงานตามหนาที่รับผิดชอบ  

                    - ความสัมพันธกับหัวหนางาน คือ พนักงานรูสึกดีตอหัวหนาของเขา  

                    - ภาวการณทำงาน คือ พนักงานรูสึกดีตองานที่ทำและสภาพการณของที่ทํางาน 

                    - คาตอบแทนการทำงาน คือ พนักงานรูสึกวาคาตอบแทนเหมาะสม  

                    - ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน คือ พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอเพื่อนรวมงาน  

                    - ชีวิตสวนตัว คือ พนักงานรูสึกวาช่ัวโมงการทำงานไมไดกระทบตอชีวิตสวนตัว  

                    - ความสัมพันธกับลูกนอง คือ หัวหนางานมีความรูสึกที่ดีตอลูกนอง  

                    - สถานภาพ คือ พนักงานรูสึกวางานเขามีตำแหนงหนาที่ดี  

                    - ความมั่นคง คือ พนักงานรูสึกมัน่คงปลอดภัยในงานที่ทำอยู  

                     ปจจัยบำรุงรักษาไมใชสิ่งจูงใจที่จะทำใหผลผลิตเพิ่มข้ึน แตเปนขอกำหนดที่ปองกันไมให

พนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงานที่ทำ ถาไมมีปจจัยเหลาน้ีแลวอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจแกพนักงานได 

ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรียกรองหรือตอรอง ผูบริหารจึงมัก จัดโครงการดานผลประโยชนพิเศษตาง ๆ  

เพ่ือใหพนักงานพึงพอใจ เชน การลาปวย การลาพักรอน และโครงการที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิการของ พนักงาน         

         ๒. มีการพัฒนาหนวยงานเปนความพยายามเปลี่ยนแปลงหนวยงานอยางมีแบบแผนโดยเนนที่เปาหมาย

ของหนวยงานเปนหลักมีการบริหารงานแบบอาศัยการใหคำแนะนำมากกวาสั่งการผูบังคับบัญชาจึงควรมี      

การพัฒนาหนวยงานอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยอาศัยหลักการ ดังน้ี  
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             - กําหนดเปาหมาย (Goal Sating) ควรมีการประชุม อภิปราย เพื่อกำหนดนโยบายรวมกันทั้ง     

ฝายผูบริหารและสมาชิกในองคการอยางชัดเจน และตรงไปตรงมา  

             - ความเขาใจในสถานการณ (Understand Relations) ตองอาศัยความเขาใจรวมกัน เพราะความ

ตองการของบุคคลจะเปนตัวอทิธิพลอยางย่ิงตอพฤติกรรมการทำงาน  

             - การปรับปรุงสัมพันธภาพ (Improving Relations) การมีสัมพันธท่ีดีตอกันในองคการถือเปนผลพลอย

ไดขององคการ แตไมวาคนในองคการจะมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน หรือไมก็ตามควรไดรับการเปดเผย

เพื่อใหตางฝายไดรูถึงปญหาเมื่อรูถึงปญหาทุกคนจะพยายาม ปรับตัวเขาหากันและต้ังใจทำงานมากข้ึน  

             - ใหทุกคนเขามามีสวนรวม ในการดำเนินการ การแกไขปญหา การตัดสินใจ การใหความสนับสนุน

และความรวมมือ ทั้งน้ีควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง การแกไข ปญหา ระบบการทํางานของมนุษยข้ึนอยูกับ

ดุลภาพของาน ( Balance of force) ภายในระบบของ หนวยงานน้ัน  ๆ   

             - การเช่ือมโยง (Linking) แนวยุทธศาสตร การพัฒนา คือ ความสามารถในการโนมนาวคนในหนวยงาน

ใหมีความเขาใจที่ดีตอกันมากที่สุด  

         ๓. พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหทันสมัย มีความเหมาะสมกับงานท่ีทำเพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

สูงสุดและคุมคากับการจัดซื้อและจัดหามาใชกับการปฏิบัติงานน้ัน รวมทั้งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทํางานรวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน  

        ๔. มีการบริหารงานบุคคลในหนวยงานโดยใชระบบคุณธรรม ในทุกกระบวนการไมวาจะเปนการสรรหา 

การบํารุงรักษา การพัฒนา ใชหลักความสามรถของบุคคลเปนเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง 

การเปดโอกาสใหบุคคลากรไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถของขาราชการช้ันผูนอยใหทั่วถึง  

        ๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล   

            เมื่อพิจารณาถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลต้ังแตเริ่มตนศตวรรษน้ีเปนตน มาพบวา 

มีวิธีการใหญ ๆ ที่ใชอยู ๓ วิธีการ คือ (เทพพนม  เมืองแมน และ สวิง  สุวรรณ, ๒๕๔๐, น. ๗๖-๗๘)        

            ๕.๑ วิธีการบริหารแบบวิทยาศาสตร  มีสวนคลายกับแนวคิดของ Taylor ได สรุปวา พนักงานขาด

ความรูความสามารถเฉพาะอยางเกี่ยวกับงานที่ทำ เพื่อแกไขปญหาน้ี เขาเช่ือ วามีความจําเปนตองพัฒนา

ความรูทางวิทยาศาสตรในแตละสวนประกอบของพนักงานสภาวการณดังกลาว ผูบริหารควรจะสรางระบบ   

การบริหารที่ ยุติธรรมเกี่ยวกับจํานวนวันที่จายคาตอบแทน หนาที่ดานการบริหารที่จะจัดใหเพิ่มเติม 

ประกอบดวยการคัดเลือกและการฝกอบรมอยางเปนวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยพัฒนาบุคลากรใหอยูในสภาวะที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

           ๕.๒ วิธีการมนุษยสัมพันธ วิธีการน้ีเริ่มข้ึนจากการทดลองของ Hawthorne Experiment  ซึ่งพบวา 

งานน้ันมีสิ่งที่เรียกวา หนาที่ทางสังคม เขามาเกี่ยวของดวย กลุมทำงานประกอบดวยการรวมกลุมแบบไมเปน

ทางการ สมาชิกแตละคนมีหนาที่เฉพาะตน เมื่อสมาชิกในกลุมไดมีโอกาสรับคานิยม และทัศนคติของกลุมเขาไว

เปนของตน พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมจะถูกควบคุมและปรับปรุงโดยกลุม ดังน้ัน เพื่อใหไดมาซึ่งความเขาใจ 

พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานของ แตละคนจึงจำเปนตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมของผูปฏิบัติงาน  
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สิ่งสำคัญจากการศึกษาน้ี คือ ขอสรุปที่วาแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอาจจะไมไดผลถาสิ่งน้ันไมสามารถเขากันไดกับ

บรรทัดฐานและคานิยมของกลุม ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหน่ึงคือ แรงจูงใจทางดานเศรษฐกิจจะมี 

ประสิท ธิภาพตํ่ากว าแรงจู งใจทางด านสั งคม นอกจาก น้ี ยังพบวา  การ เปลี่ ยนแปลงทาง เทคนิค                     

ที่ เปลี่ยนแปลงโดยผูบริหารจะถูกตอตาน แมวาการเปลี่ยนแปลงน้ันจะเกิดผลดีทางเศรษฐกิจของ 

พนักงานก็ตาม เพราะวาการเปลี่ยนแปลงน้ันอาจจะเปนสิ่ งที่ขมขูหรือคุกคามตอฐานะ ทางสังคม 

ของบุคคลภายในกลุม เพื่อที่จะสงเสริมใหพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานไดประสานกัน จึงจําเปนที่จะตองคงไวซึ่ง

การติดตอส่ือสารแบบ ๒ ทาง ผูบริหารควรจะได รับทราบถึง ความคิด และพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานก็จำเปนตองไดรับทราบถึงสิ่งที่ผูบริหารคาดหวัง รวมทั้ง พฤติกรรมการปฏิบัติงานควรกระทำ 

การติดตอส่ือสารควรไดรับการวางแผนรวมกันท้ัง ๒ ฝาย เปน การแสดงวา ผูปฏิบัติงานมีความสําคัญกับองคการ

และความคิดเห็นไดรับการยอมรับ และนําไปพิจารณาการมีสวมรวมจะเปนการใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดมีสวน

ใหแนวคิดเพื่ อพัฒนาองคการ และเปนการลดพลังตอตานการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคนิคดวย 

เพื่อใหสามารถนำขอสรุปเหลาน้ี ไปใชใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารและผูนิเทศจําเปนจะตอง

ใชแบบของภาวะ ผูนำแบบใหมใหเหมาะสม 

           ๕.๓ วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย บุคคลมีความตองการสิ่งอื่นนอกเหนือจากรางวัลทางดานรางกาย 

เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก ความตองการการยอมรับ และการประสบผลสําเร็จจากงาน งานที่เปนมาตรฐาน

และงานเฉพาะอยาง จะตองใหโอกาสแกผูปฏิบัติงาน สามารถประสบผลสำเร็จจาการปฏิบัติงานได            

การปรับปรุงงานการบริหาร โดยเนน วัตถุประสงค และการทำงานเปนทีมที่เนนการควบคุมตนเองจะกอใหเกิด

การใชทรัพยากร มนุษยอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญของวิธีการน้ีคือการใหมีสวนรวมในการสรางเปาหมาย

ของงาน และการปฏิบัติที่เนนความรับผิดชอบในการควบคุมตนเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   

ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของ สก.สบค.กอ.รมน. 
 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไขและพัฒนา ขอเสนอแนะ 
๑.  การขอรับ  พ .ส . ร .กร ณี เป น        
ผูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือ
ราชการด วยความเ รี ยบร อย ใน     
ยานอันตรายติดตอกันไมนอยกวา        
๖ เดือน ปรากฎวามีกําลังพลลงช่ือ
รับรอง (บ.ท.ช. ๒/ย.) วาตนเองไดอยู
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ยานอันตราย
ติดต อ กั น ไม น อ ยกว า  ๖  เ ดื อน      
อันเปนความเท็จ 

- ผูบังคับบัญชาของผูที่รับรอง
ตนเอง (บ.ท.ช. ๒/ย.) ยอมตอง
ทราบวาผูใตบังคับบัญชาของตน
ไปปฏิบัติหนาที่ยานอันตรายจริง
หรือไม ผูบังคับบัญชาผูรับรอง
ตองตระหนักและควรพึงระวังใน
การตรวจสอบรับ รองความ
ถูกตองตามความเปนจริงอยาง
เครงครัดในคุณสมบัติของผูรับ
สิทธิวา เปนขอมูลที่ถูกตองเปน
จริงทุกประการหรือไม อยางไร 
เน่ืองจากการรับรองขอมูลอัน
เปนเท็จอาจกอใหเกิดความ 

- อนุมัติใหใชแบบหนังสือรับรอง
คุณสมบัติการปฏิบัติหนาที่ในพื่นที่
ยานอันตราย แบบใหมที่มีคําเตือน 
"ผูใดเปนเจาพนักงานจงใจกรอก
ขอความหรือรับรองขอความอัน
เปนเท็จ มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ หรือ
มาตรา ๑๖๒ ตองระวางโทษอยาง
สูงจําคุกไมเกิน ๑๐ ปและปรับไม
เ กิ น  ๒๐๐ ,๐๐๐ บ าท "  ก ร ณี 
ก.บ.ท.ช. มีมติใหทบทวนความ
ถูกตองของหวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ 
และใหผูขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. ลง 



- ๑๒๘ - 
  

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไขและพัฒนา ขอเสนอแนะ 
 เสียหายตอทางราชการได และ

ถือเปนความผิดทั้งทางวินัยและ
ทางอาญา 

ลายมือ ช่ือรับรองคุณสมบั ติ ให
เรียบรอย กอนดําเนินการขอรับ
สิทธิ หากผูขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. 
ไมลงลายมือช่ือในหนังสือรับรอง
ดังกลาว ใหถือวาผูขอรับสิทธิเงิน 
พ.ส.ร. ไมประสงคที่จะใหมีการ
ดําเนินการขอรับสิทธิเงิน พ.ส.ร. 
ตอไป ซึ่ ง เจาหนาที่ ผู เ กี่ยวของ
สามารถยุติเรื่องการเสนอขอรับ
สิทธิเงิน พ.ส.ร. ไดโดยทันที และ
จะไม ดําเนินการขอรับสิทธิเงิน     
พ.ส.ร. ซ้ําเรื่องเดิมโดยจะไมถือวา
เปนความบกพรองของเจาหนาที่ 

๒. พบการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
เ สนอขอรั บบํ านาญพิ เ ศษเห ตุ    
ทุพพลภาพ เชน  
   - ปลอมแปลงแบบรายงานการ
สูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓)  
   - แบบรายงานการสูญเสียทางวิทยุ   
   พบการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อ  
ขอรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณ เชน  
- การปลอม คําสั่งปฏิบัติหนาที่ และ
คําสั่ งพนหนาที่ เพื่อให  สบค.กอ.
รมน.ออกหนังสือรับรองเวลาราชการ
เปนทวีคูณ 

 - การปลอมแปลง แบบบัญชีรายช่ือ
ผู ได รั บ เวลาราชการ เปนทวีคูณ 
(๕๓๐๔ ก, ๕๓๐๔, ๕๓๐๖) เพื่อให 
สบค.กอ.รมน.ลงนามรับรองสําเนา 
เพื่อนําไปใชเพิ่มเวลาราชการในการ
คิดเงินบําเหน็จ บํานาญ 

- มีหนังสือแจงเตือนหนวยตน
สังกัด วาการกระทําดังกลาวเปน
การกระทําความผิดตามประมวล 
กฎหมายอาญาฐานปลอมแปลง
เอกสารราชการ และใชเอกสาร
ปลอม และหากผูบังคับบบัญชา
ทําการรับรองเอกสารโดยไม
ตรวจสอบให ถูกตอง  ก็อาจมี
ความผิดฐานรับรองเอกสารอัน
เปนเท็จ 

- แจงหนวยตนสังกัดผูย่ืนเอกสาร
เท็จ  ใหแต ง ต้ั งคณะกรรมการ
สอบสวนหาขอท็จจริง และหากพบ
ผูกระทําผิดเปนเจ าหนาที่ของ
ห น ว ย  ที่ ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น      
การปลอม  แปลง เอกสาร  ให
ดําเนินการลงทัณฑทางวินัยรวมถึง
ดําเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด หาก
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด
อี ก  ผ บ . หน วย  ที่ ล ง นามท า ย
หนังสือ จะตองรวมรับผิดชอบ    
เนนยํ้า ผบ.หนวย ทุกระดับช้ัน ให
กวดขัน และยํ้าเตือนกําลังพลใน
สวนที่เกี่ยวของในการใชหลักฐาน
ประกอบการย่ืนขอรับสิทธิ 

 
 
 
 



- ๑๒๙ – 
 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไขและพัฒนา ขอเสนอแนะ 
๓. ขอขัดของเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
รับรองราชการเปนทวีคูณ 
- พิมพไปเลอะเลือนอานไมออก 
(แสดงถึงความไมสนใจในการบํารุง
ขวัญแก กําลังพลของหนวยเอง) 
- ไมใชแบบฟอรมบัญชีรายช่ือ ฯ 
ตามที่กําหนด 
- มีการขีดฆาขูดลบหรือเขียน และ
ลบดวยนํ้ายาลบคําผิดสีขาว ในชองที่
เปนขอความสํา คัญ เชน ชองวัน
,เดือน, ป ซึ่งปฏิบัติหรือเลิกปฏิบัติ 
และชอง ยศ - นาม (เปนเหตุใหแกไข
หลังลนามรับรองไปแลว 
- พิมพ วัน, เดือน, ป ที่ปฏิบัติและ
เลิกปฏิบัติไมตรงความเปนจริง หรือ
เกินความเปนจริง (สอเจตนาทุจริต) 
- ช่ือหรือนามสกุลคลาดเคลื่อนจาก
คําสั่ง มีรอยลบ แกไข หรือตอเติม 
- ไมมีคําสั่งพนหนาที่ ในชองหมายเหตุ 
-  หนวยสะสมเรื่องผูมีสิทธิไวนาน
เ กิ น ไ ป จ น จํ า น ว น ม า ก แ ล ะ ไ ม
ตรวจสอบความถูกตองกอนสงให
รับรอง (ไปปฎิบั ติงานหนวยไหน 
หนวยน้ันเปนผูดําเนินการขอใหทันที่
เมื่อพนหนาที่ 

- หนวยมักอางกับผูมีสิทธิวาไดทํา
เรื่องไป กอ.รมน.แลวใหไปติดตาม
เอง เมื่อผูมีสิทธิไปขอตรวจคน พบวา
ไมมีหนังสือดังอาง เปนเหตุใหผูมี
สิทธิตองเสียคาใชจายในการเดินทาง
มาติดตอ 

- เมื่อ กอ.รมน.รับรองสิทธิและสงให
หนวยแลว หนวยควรแจงผูไดรับสิทธิ
ทราบโดยดวน 

- การ ดําเ นินการการรับรอง
ราชการเปนทวีคูณเกี่ยวของกับ
บุคคลและหนวยดังน้ี  
๑. ผูมีสิทธิ จะตองตรวจสอบ
สิทธิข้ันตนของตนเองวามีสิทธิ
จริง การดําเนินการใด  ๆ ที่มี
ก า ร ป ล อ ม แ ป ล ง เ อ ก ส า ร
ประกอบการขอรับสิทธิ เปน
ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ปลอมแปลง เอกสาร
ราชการ และใชเอกสารปลอม  
๒ .  ห น ว ย ต น สั ง กั ด  ห รื อ          
ผูบังคับบัญชา ของผูมีสิทธิ ตอง
ตรวจสอบวา  ผู มีสิท ธิมี คําสั่ ง
ปฏิบั ติหนาที่  และพนจาการ
ปฏิบัติหนาที่ตรงตามความจริง 
และหากเอกสารใดเปนเท็จหนวย
ตองดําเนินการต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนหาขอเท็จโดยไมลาชา 
เพื่อลงโทษทางวินัย และทาง
กฎหมายอาญา  
๓. หนวยผูรับรองสิทธิ กอ.รมน.  
( ส ก . ส บ ค . ก อ . ร ม น . )  ต อ ง
ตรวจสอบความ ถูกตอ งของ
เอกสารประกอบการขอมีสิทธิ 
หากพบเอกสารใดไมถูกตอง ตอง
แจงใหหนวยตนสังกัดทราบ และ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และควร
รายงานผลการออกห นังสื อ
รั บ ร องร าชก ารท วี คูณ  กา ร
ดําเนินการที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บ
เปนสถิติการปฏิบัติงาน   

- ผูมีสิทธิ และหนวยเกี่ยวของตอง
ปฎิบัติตามคําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๒๗๙/
๒๕๕๔ ลง ๒๘ ก.ค.๕๔ เรื่อง การ
ดําเนินการรับรองหลักฐานการมี
สิท ธิได นับเวลาราชการทวีคูณ
สําหรับกําลังพลสังกัด กอ.รมน. 
แล ะ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ส าย ง า น       
กอ.รมน.อยางเครงครัด 
- เมื่อ กอ.รมน. เดินทางไปตรวจ
เย่ียมหนวยในสายงาน กอ.รมน. 
ควรจัดใหมีการบรรยายเรื่องสิทธิ
กําลังพล โดยเฉพาะเนนยํ้าการ
ดําเนินการรับรองเวลาราชการ
ทวีคูณ ประกอบขอขัดของและ
ตัวอยางที่อาจทําใหผูมีสิทธิ จนท.
ดําเนินการ และผูบัง คับบัญชา  
ตองพึงระวังหากมีการปลอมแปลง
แล ะใช เ อกสา รป ระกอบการ
พิจารณาขอรับสิทธิไมตรงตามจริง
อาจมีความผิดทางอาญาฐานปลอม
แปลงเอกสาร ใชเอกสารปลอม     
ผูบั ง คับบบัญชาทําการรับรอง
เอกสารโดยไมตรวจสอบใหถูกตอง 
ก็อาจมีความผิดฐานรับรองเอกสาร
อันเปนเท็จ  

 



- ๑๓๐ – 

   
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  แนวทางแกไขและพฒันา ขอเสนอแนะ 

ขอ ๔ การพิจารณาบําเหน็จประจําป
ใหแก ขาราชการพลเรือน ประจํา 
กอ.รมน., ขาราชการชวยราชการ 
ลูกจางช่ัวคราว และพนักงานราชการ 
มีขอขัดของในการดําเนินการดังน้ี 
- การจัดทําขอมูลหนวยตนสังกัด    
ลาชา หนวยใหขอมูลผิด เชน ช้ัน
เงินเดือนปจจุบันไมตรงกับขอมูลจริง, 
สงรายช่ือผูขอ ๒ ข้ันเกินจํานวน
โควตา, การใหข้ันหรือกลุมเปอรเซน
เงินเ ดือนขัดหรือแย งกับผลการ
ประเมินคาการปฏิบัติงาน 

- จนท.ที่ดําเนินการจัดทําขอมูล
การพิจารณาบําเหน็จของหนวย
ตองตรวจสอบความถูกตองของ
ข อ มู ล  แ ล ะ ใ ห ข อ มู ล
ผูบั ง คับบัญชาประกอบการ
พิจารณาบําเหน็จของหนวย 
- จนท.จัดทํ าขอมูลบํ า เหน็จ
สวนกลาง (สก.สบค.กอ.รมน.) 
ตรวจสอบขอมูล และพฤติกรรม
ใชประกอบการพิจารณาบําเหน็จ
ของคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จ กอ.รมน. 

- เมื่อมีการพิจารณาบําเหน็จของ
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จ 
กอ.รมน.เรียบรอยแลว ควรสงผล
การพิจารณาใหหนวยตนสังกัดของ
ขาราชการที่มาชวยราชการโดยเร็ว 
เพื่อใหหนวยตนสังกัดออกคําสั่ง
เ งิ น เ ดื อ น ไ ด ทั น เ ว ล า  ก ร ณี
ขาราชการพลเรือน ประจํา กอ.
รมน. ลูกจางช่ัวคราว 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 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
          เมื่อตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดรับทราบถึงสถานการณของกระบวนงานของ 
สก.สบค.กอ.รมน. อันเปนผลการจากการจัดทําคูมือครั้งน้ีเรียบรอยแลว ผูจัดทําจึงสรุปแนวทางแกไขปญหา
ดานสิทธิและสวัสดิการ ดังน้ี 
          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
วิธีการดําเนินการขอรับสิทธิและสวัสดิการ พรอมวิธีการเขียนเอกสารรายงานการขอรับสิทธิและสวัสดิการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ และตอบขอซักถามปญหาการดําเนินการดานสิทธิและสวัสดิการในกรณีที่ผูไดรับสิทธิ
และสวัสดิการสงสัย ไมเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสวนงานสิทธิและสวัสดิการ สํานักบริหารงานบุคคล กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฉบับน้ี จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงาน
ดานตางๆ ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวาง
ความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางย่ิงหากคูมือ
ฉบับน้ีจะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ได หรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
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