
 
 

    รายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)             รอบ 6 เดือน 
                                                                                                              รอบ 9 เดือน 
                                                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1  : ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณ 

  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : พ.อ.กมล กฤษวงศ์   ผู้จัดเก็บข้อมูล : พ.อ.หญิง อรทัย สันหนองเมือง 
 เบอร์ติอต่อ :  0 2243 0571   เบอร์ติดต่อ :  0 2243 0571 
ค าอธิบาย :  
            สปง.กอ.รมน. เมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ กอ.รมน. 
แล้ว จะด าเนินการเสนอขออนุมัติเงินประจ างวดตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พร้อมกับจะน า
ข้อมูลงบประมาณเข้าระบบ GFMIS เพ่ือให้ นขต.กอ.รมน.เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน/โครงการ 

ข้อมูลด าเนินงาน :  

ข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบตัว  
ชี้วัด 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 

2558 2559 2560 2559 2560 

ร้อยละความส าเร็จในการบริหาร
งบประมาณ 

ร้อยละ - - - - - 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ เกณฑ์ คะแนน 

1 ร้อยละ 51-60 ในการขออนุมัติได้ทันตามแผนการด าเนินงาน เท่ากับ 1 คะแนน 
2 ร้อยละ 61-70 ในการขออนุมัติได้ทันตามแผนการด าเนินงาน เท่ากับ 2 คะแนน 
3 ร้อยละ 71-80 ในการขออนุมัติได้ทันตามแผนการด าเนินงาน เท่ากับ 3 คะแนน 
4 ร้อยละ 81-90 ในการขออนุมัติได้ทันตามแผนการด าเนินงาน เท่ากับ 4 คะแนน 
5 ร้อยละ 91-100 ในการขออนุมัติได้ทันตามแผนการด าเนินงาน เท่ากับ 5 คะแนน  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จในการบริหาร
งบประมาณ 

10 4 4 0.4000 

 



ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
            งป.สปง.กอ.รมน. ได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สปง.กอ.รมน. ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณของ กอ.รมน. 
แล้ว รายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง 1 – 113 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  - 
 

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1350 ลง 11 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                          และโอนเงิน ประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      2. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1369 ลง 13 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ กพร.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      3. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1371 ลง 13 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ กตน.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      4. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1398 ลง 13 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศตส.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      5. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1375 ลง 14 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                          และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      6. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1410 ลง 18 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                          และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      7. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1414 ลง 18 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                         และโอนเงิน ประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560        
                      8. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1415 ลง 19 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                          และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                      9. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1411 ลง 19 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ กพร.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      10. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1428 ลง 21 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      11. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1429 ลง 21 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศปป. (สมท.กอ.รมน.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      12. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1426 ลง 21 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                          และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      13. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/1425 ลง 21 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           อนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      14. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1441 ลง 25 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           อนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 ของ ทร. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      15. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1446 ลง 26 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ กอ.รมน.ภาค 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      16. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1456 ลง 27 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศปป.1 กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 



                      17. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1454 ลง 27 ต.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศปป.2 กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      18. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1476 ลง 1 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           เงนิประจ างวดที่ 1 ของ กกล.ตร.จชต. ประจ าปีงบประมาณ 2560   
                      19. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/210 ลง 1 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           อนุมัติเงินประจ างวด ที่ 1 ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      20. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1479 ลง 2 พ.ย.59 เรื่อง เสนอความ 
                           ต้องการงบประมาณในการเคลื่อนย้าย/สับเปลี่ยนก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      21. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1486 ลง 2 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           อนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      22. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/211 ลง 3 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           งบประมาณจัดซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง 4x4 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      23. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1530 ลง 7 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           อนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 งบก าลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค 1  
                           ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      24. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 50106/1524 ลง 7 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           ปรับแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ า ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      25. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1518 ลง 7 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศปป. (สมท.กอ.รมน.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      26. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1519 ลง 7 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ สง.โฆษก กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      27. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1532 ลง 8 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      28. หนงัสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/218 ลง 21 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      29. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1619 ลง 22 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                           งบประมาณซ่อมบ ารุงยุทโปกรณ์ ของ ฉก.อโณทัย ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                      30. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/222 ลง 24 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณ ทบ. เบิกแทน (กระเป๋าเป้) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      31. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/221 ลง 24 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      32. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1626 ลง 24 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณงบอ านวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      33. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1625 ลง 24 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณงบอ านวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      34. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/228 ลง 30 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เสื้อเกราะ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      35. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/229 ลง 30 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 



                      36. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/227 ลง 30 พ.ย.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เครื่องรบกวนสัญญาณ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      37. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1651 ลง 1 ธ.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณค่าตอบแทนก าลังพลของคณะท างานบูรณาการระบบกล้อง CCTV 
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      38. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1670 ลง 2 ธ.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      39. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/237 ลง 27 ธ.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดหาเครื่องรบกวนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      40. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/1740 ลง 28 ธ.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณงบบริหารจัดการและขับเคลื่อนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      41. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/19 ลง 9 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจ้างซ่อมชุดเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      42. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/18 ลง 9 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจ้างซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      43. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/03 ลง 11 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดซื้อปืนเล็กยาว ขนาด 7.62 มม. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      44. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/07 ลง 19 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      45. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/90 ลง 30 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณเครื่องบินตรวจการณ์ (Mini UAV) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      46. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/91 ลง 30 ม.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณซ่อมระบบดักรับและหาทิศทาง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      47. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/113 ลง 2 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (3 อัตรา) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      48. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/119 ลง 3 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      49. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/115 ลง 3 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ สมท.กอ.รมน. (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      50. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/124 ลง 9 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนงบประมาณ งวดที่ 1 (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      51. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/123 ลง 10 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (หุ้มเกราะ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      52. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/174 ลง 21 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณซ่อมบ ารุงอากาศยานของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      53. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/87 ลง 27 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหา จชต. (ชป.กร.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      54. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/188 ลง 27 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณซ่อมกล้องตรวจการณ์กลางคืน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 



                      55. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/187 ลง 27 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณซ่อมกล้องตรวจจับรังสี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      56. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/202 ลง 28 ก.พ.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณแก้ไขปัญหา จชต. ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      57. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/91 ลง 6 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดซื้อระบบรวบรวมข่าวสาร ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      58. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/92 ลง 6 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือรวบรวมวิเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      59. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/93 ลง 6 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือบันทึกภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      60. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/229 ลง 7 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 1 ของ ศปป.2 กอ.รมน. (เพ่ิมเติม) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      61. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/228 ลง 8 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณค่าตอบแทนส านักงาน คปต. ส่วนหน้า ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      62. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/249 ลง 13 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เครื่องชั่งน้ าหนัก) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      63. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/255 ลง 15 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจ้างซ่อมหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      64. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/256 ลง 15 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณจ้างซ่อมเครื่องป้องกันรบกวน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      65. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/103 ลง 15 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            งบประมาณบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์ CCTV ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      66. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/298 ลง 15 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2  
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ ศตส.กอ.รมน. 
                      67. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/293 ลง 20 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (Internet Security) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      68. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/297 ลง 21 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ กตน.กอ.รมน. 
                      69. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/299 ลง 21 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ กอ.รมน.ภาค 1 
                      70. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/304 ลง 21 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ กพร.กอ.รมน. 
                      71. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/305 ลง 21 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 และโอนงบประมาณให้หน่วย ของ สมท.กอ.รมน. 
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                      72. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/306 ลง 22 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ  กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
                      73. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/307 ลง 22 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ  กอ.รมน.ภาค 1 – 4 



                      74. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/324 ลง 23 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ  ศปป.1 กอ.รมน. 
                      75. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/323 ลง 23 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวด งวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สมท กอ.รมน. 
                      76. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/333 ลง 24 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงนิประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ  สง.โฆษก กอ.รมน. 
                      77. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/330 ลง 27 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เครื่องวัดความดัน) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      78. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/347 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ ศปป.3 กอ.รมน. 
                      79. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/349 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ ศปป.2 กอ.รมน. 
                      80. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/355 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ของ กอ.รมน.ภาค 1 – 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      81. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/339 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 (เม.ย. – ก.ย.60) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      82. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/352 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2  และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ สนย.กอ.รมน. 
                      83. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/355 ลง 28 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 และโอนงบประมาณให้ กอ.รมน.ภาค 1-4 และ กอ.รมน.จังหวัด 
                            และโอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ของ สขว.กอ.รมน. ประจ าปี 2560 
                      84. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/367 ลง 30 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม 
                      85. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/370 ลง 30 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ สบค.กอ.รมน. 
                      86. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/373 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ติดตั้งม่านปรับแสง) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      87. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/374 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เทคอนกรีตบริเวณข้างอาคารเพชรรัตน์)  
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      88. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/375 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (จ้างปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ า) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      89. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/376 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (จ้างปรับปรุงห้องฝ่ายการแพทย์) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      90. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/377 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ซื้อเครื่องปรับอากาศ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      91. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/364 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ปรับปรุงอาคารภายใน กอ.รมน.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 



                      92. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/365 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ปรับปรุงอาคารภายใน) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      93. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/369 ลง 31 มี.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ปรับปรุงก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์)  
                            ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      94. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/386 ลง 3 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สมท.กอ.รมน. เพ่ิมเติม 
                      95. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/387 ลง 3 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สบค.กอ.รมน. เพ่ิมเติม 
                      96. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/393 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สมท.กอ.รมน. เพ่ิมเติม 
                      97. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/403 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                      98. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/404 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            เงินประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ สมท.กอ.รมน.(ศปป.) 
                      99. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/438 ลง 7 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สนย.กอ.รมน. 
                      100. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/419 ลง 7 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สบป.กอ.รมน. 
                      101. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/420 ลง 7 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ ศปป.1 กอ.รมน. 
                      102. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/444 ลง 12 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ ศปป.4 กอ.รมน. 
                      103. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/470 ลง 24 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            แก้ไขการโอนงบประมาณประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ ศปป.2 กอ.รมน. 
                      104. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/486 ลง 27 เม.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนงบประมาณประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ ศปป.2 กอ.รมน. เพ่ิมเติม 
                      105. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/522 ลง 8 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ สมท.กอ.รมน. 
                      106. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/524 ลง 8 พ.ค.60 เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม 



                      107. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/526 ลง 8 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินงบประมาณประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม 
                      108. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/536 ลง 11 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินประจ างวดที่ 1 ไปใช้ในงวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ สนย.กอ.รมน. 
                      109. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/538 ลง 11 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            แก้ไขการโอนงบประมาณประจ างวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                            ของ ศปป.1 กอ.รมน. 
                      110. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/539 ลง 11 พ.ค.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินงบประมาณประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                      111. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/626 ลง 1 มิ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินงบประมาณประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม 
                      112. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/647 ลง 7 มิ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินงบประมาณประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
                      113. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5106/692 ลง 15 มิ.ย.60 เรื่อง ขออนุมัติ 
                            โอนเงินงบประมาณประจ างวด งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ิมเติม 
 

 


