
 
 
 
 

 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร กอ.รมน. 

หน้า 

การพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปฏิบัติงาน 

- แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของ กอ.รมน.  ๒ 

ด้านขวัญก าลังใจ 

- การพิจารณาเสนอขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ๒๙ 
ประจ าปี 

- การรับรองสิทธิวันทวีคูณ       ๓๒  
- ระเบียบกองทุนสวัสดิการ      ๓๘ 
- จัดงานอ านวยพรมอบของขวัญปีใหม่     ๔๖ 
- จัดท าเสื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจ     ๖๐ 
- การมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรเกษียณ    ๖๓ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

- ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย   ๖๖ 
ภายในอาคารและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๓  

- การปรับปรุงแผนผังการขนย้ายสิ่งของเมื่อเกิดอัคคีภัย  ๘๔ 
ในพ้นท่ี กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 

 
 





























































































































น.อ. ลิขิต  สุขปาน              ร่าง     ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พล.ต.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

   วิทยุราชการ 
ความเร่งด่วน                                            ประเภทเอกสาร 
ท่ี  นร ๕๑๐๑/                                        วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จาก  ผอ.สบค.กอ.รมน. 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  หน.สง.ผอ.รมน., หน.สง.รอง ผอ.รมน., หน.สง.ผู้ช่วย ผอ.รมน., หน.สง.เลขาธิการ กอ.รมน., 

หน.สง.รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑)-(๓), จเร กอ.รมน., ผอ.สนย.กอ.รมน., ผอ.สขว.กอ.รมน., 
ผอ.สมท.กอ.รมน., ผอ.สกบ.กอ.รมน., ผอ.สปง.กอ.รมน., ผอ.ศปป.๑-๕ กอ.รมน., ผอ.รมน.ภาค ๑-๔,
ผอ.สบข.กอ.รมน., ผอ.สตน.กอ.รมน., ผอ.สพร.กอ.รมน., ผอ.ศดม.กอ.รมน., ผอ.ศศว.กอ.รมน., 
ผอ.สกส.กอ.รมน., ลก.กอ.รมน., และ หน.ฝธก.สบค.กอ.รมน. 

ผู้รับทราบ      -   

   ๑. ด้วย สบค.กอ.รมน. ขอรับการสนับสนุนข้อมูลรายช่ือข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ                                     
ท่ีปฏิบัติงานใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีราชการจนครบก าหนดเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
๒๕๖๓ (ยกเว้น กอ.รมน.ภาค ๑-๔) และข้อมูลรายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว กอ.รมน. ท่ีส้ินสุดการจ้าง ประจ าปี 
๒๕๖๓ (อายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ)์ รายละเอียดตามแบส ารวจฯ ท่ีแนบ 

   ๒. เพื่อให้การเตรียมการทางด้านธุรการและงบประมาณ ในการจัดพิธีเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี ๒๕๖๓ จึงขอความกรุณาส่งข้อมูลรายช่ือก าลังพลดังกล่าวให้ สบค.กอ.รมน. ภายใน ๒๒ พ.ค. ๖๓ 
 
    - อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
 
    พล.ต. 

        (อนุชา  สังฆสุวรรณ) 
                                                       รอง ผอ.สบค.กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน 
          ผอ.สบค.กอ.รมน.   
     

  ผู้เขียนข่าว  น.อ. ลิขิต  สุขปาน  โทร. ๘๓๔๗๘ 

     ขอรับรองว่าเป็นข่าววิทยุราชการจริง 

     พ.อ. 

               (พิธิรัฐ   พรรคพานิช) 
                ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/๓.ข้อเสนอ … - ๒ - 

    ส าเนาคู่ฉบับ 

    ด่วน 



น.อ. ลิขิต  สุขปาน              ร่าง     ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พ.อ.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

พล.ต.    ตรวจ  ส.ค. ๖๒ 

   วิทยุราชการ 
ความเร่งด่วน                                            ประเภทเอกสาร 
ท่ี  นร ๕๑๐๑/                                        วันท่ี            พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จาก  สบค.กอ.รมน. 
ถึงผู้รับปฏิบัติ  สนย.กอ.รมน., สขว.กอ.รมน., สมท.กอ.รมน., สบป.กอ.รมน., สปง.กอ.รมน., สง.โฆษก กอ.รมน., 

สลก.กอ.รมน., ศดม.กอ.รมน., ศตส.กอ.รมน., ศปป.๑-๕ กอ.รมน.        
ผู้รับทราบ      -   

   ๑. ด้วย ผอ.รมน. (รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑) ท าการแทน เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติ
ราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้จัดพิธีเกษียณอายุราชการ และพิธีมอบเงินขวัญถุงให้ กับลูกจ้างช่ัวคราว      
กอ.รมน. ท่ีส้ินสุดการจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๑๘ ก.ย. ๖๒, ๑๐๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน ๑ 
อาคารรื่นฤดี 

   ๒. เพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีเกษียณอายุราชการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 
และเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชา สบค.กอ.รมน. จึงขอเชิญผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในวันพุธท่ี ๔ ก.ย. ๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ ช้ัน ๓ อาคาร กอ.รมน. โดยมี รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.                             
เป็นประธานในการประชุม มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานกล่าวเปิดการประชุม  
   ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ (ก าหนดการ, ล าดับพิธี)  
   ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา (การแบ่งมอบงานรับผิดชอบ) 
   ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) 
   ระเบียบวาระท่ี ๕ ประธานกล่าวปิดประชุม 
                  
      
    - อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
 
    พล.ท. 

        (วิรัตน์  แป้นพงษ์)  
         ผอ.สบค.กอ.รมน.   
     
 
                                  ผู้เขียนข่าว  น.อ. ลิขิต  สุขปาน  โทร. ๘๓๔๗๘ 

     ขอรับรองว่าเป็นข่าววิทยุราชการจริง 

     พ.อ. 
               (พิธิรัฐ   พรรคพานิช) 
                ผอ.สก.สบค.กอ.รมน. 

 
 
 
 
 
 
 

/๓.ข้อเสนอ … - ๒ - 

    ส าเนาคู่ฉบับ 

    ด่วน 



   




















































