
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ             กพ.ทบ.       ( กองจัดการ ฯ  โทร. ๐๒-๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐ )                             

ที่   กห ๐๔๐๑/ ๓๖๗๐                                  วันที ่     ๒๖  ต.ค. ๕๙             
เรื่อง   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบรรจุทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกําลังพล   

เสนอ (ตามรายการแจกจ่าย)    

อ้างถึง ๑. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙  ลง ๑๖ ก.ย.๕๙  เร่ือง นโยบายจัดหา และบรรจุ 
     กําลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ๒. หนังสือ  กพ.ทบ.  ที่ กห  ๐๔๐๑/๓๖๖   ลง  ๗ ก.พ.๕๕ เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง 
     ปฏิบัติเก่ียวกับการขอบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร 
     ประทวน (อัตรา ส.อ.) เพื่อทดแทนการสูญเสีย 

  ด้วยปรากฏว่าหน่วยต่าง ๆ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
ในการขออนุมัติบรรจุทดแทนการสูญเสียกําลังพล ตามที่ ทบ. ได้กําหนดไว้แล้วนั้น อาทิ การเสนอเร่ือง
ขอรับความเห็นชอบล่าช้า ทําให้ไม่สามารถบรรจุได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ ทบ. กําหนด ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด ตามมาตรการรักษายอด
กําลังพลของ ทบ. ตามอ้างถึง ๑ ซึ่ง กพ.ทบ. เคยซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติแล้ว ตามอ้างถึง ๒ 
จึงขอซักซ้อมความเข้าใจอีกคร้ัง ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สาเหตุการสูญเสีย : การสูญเสียจากการรบ และมิใช่การรบทุกกรณี ตลอดจนการ
สูญเสียทางธุรการในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ ลาออก ให้ออก ปลดออก โอนออก ปรับย้ายออกนอก ทบ.  
  ๒. ขอบเขตการทดแทน 
   ๒.๑ กําลังพลที่สูญเสียตามข้อ ๑ เฉพาะตําแหน่งหลัก อัตรา พ.อ.(พ.) ลงมา (ไม่รวมผู้ที่
เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด นายทหารสัญญาบัตร (น.๕) ที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯ 
ออกนอก ทบ. และตําแหน่งในอัตราส่วนกลางของ ทบ. (นปก./ฝสธ.)) 
   ๒.๒ กรณีสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย ให้ทดแทนนายทหารประทวนเลื่อน
ฐานะ ฯ (โดยไม่ใช้คุณวุฒิ) ๑ อัตรา และทดแทนนายทหารประทวนเพิ่มเติมให้อีก ๑ อัตรา หากหน่วย
มีความประสงค์ขอทดแทนนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ฯ (โดยใช้คุณวุฒิ) กพ.ทบ. จะดําเนินการให้ 
ยศ.ทบ. สอบคัดเลือกในภาพรวม 
   ๒.๓ กรณีสูญเสียนายทหารประทวน ๑ นาย ให้ทดแทนนายทหารประทวน ๑ อัตรา 
   ๒.๔ กรณีงบประมาณการทดแทนการสูญเสียเหลือ ตามข้อ ๒ .๒ และ ๒ .๓
คณะกรรมการของ ทบ. จะพิจารณาทดแทนให้กับหน่วยที่มีความขาดแคลนกําลังพลในภาพรวมต่อไป 
  ๓. แนวทางการดําเนินการ 
   ๓.๑ หน่วยที่มีการสูญเสียตามข้อ ๑ ให้รายงานขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา
ตามแบบรายงานที่ ทบ. กําหนด โดยระบุยศ ชื่อ ตําแหน่ง เงินเดือน เงินเพิ่ม วันเดือนปีของผู้ที่สูญเสีย 
จํานวนและตําแหน่งที่ขอบรรจุทดแทนในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑ และงบประมาณกําลังพลของผู้ที่สูญเสียที่เหลือ 
ในปีงบประมาณน้ัน ๆ ถึง นขต.ทบ. (ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป) เพื่อขอรับความเห็นชอบในการ
บรรจุกําลังพลทดแทนการสูญเสีย ถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ก่อน พร้อมกับให้แนบหลักฐานการสูญเสีย
ของกําลังพล อาทิ สําเนาคําสั่งให้ออกจากราชการหรือสําเนาใบมรณบัตร ประกอบการพิจารณา รวมถึง 

   - สําเนาคู่ฉบับ - 
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ให้รายงานสถานภาพกําลังพล โดยใช้แบบรายงานเช่นเดียวกับการขอรับการสนับสนุนโควตาประจําปี 
   ๓.๒ ตําแหน่งที่ขอทดแทนการสูญเสียให้ใช้ตําแหน่งของกองร้อย กอง กองพันหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปที่สูญเสียกําลังพล เท่านั้น (กรณีทดแทนในสัดส่วน ๑ ต่อ ๑)    
   ๓.๓ การรายงานขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อบรรจุให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการขออนุมัติ  
ตัวบุคคลโควตาประจําปี โดยให้ระบุชื่องบประมาณให้ชัดเจน และให้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติตําแหน่ง
ประกอบการพิจารณาด้วยทุกคร้ัง 
   ๓.๔ การสูญเสียกําลังพลตําแหน่ง “เสมียนสัสดี” เนื่องจาก ทบ. ได้แบ่งโควตาบรรจุ
ในสายงานสัสดีเป็นการเฉพาะเป็นประจําปีอยู่แล้ว จึงขอให้หน่วยเสนอความต้องการผ่าน นรด.  
(กองการสัสดี)  
   ๓.๕ หลักเกณฑ์ และแนวทางการดําเนินการคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
และข้อกําหนดการบรรจุ ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๙ และหนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เร่ือง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับ
ราชการใน ทบ. รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ห้วงระยะเวลาการดําเนินการ  
   ๔.๑ การรายงานขอทดแทนการสูญเสียให้ นขต.ทบ. (ระดับกองพลหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป) รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง พร้อมกับสรุปรายละเอียดความต้องการของหน่วยรองทุกหน่วย       
ที่มีผู้สูญเสียในแต่ละเดือน ถึง ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ทั้งนี้สามารถดําเนินการ
ได้จนถึง ๕ ส.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณน้ัน  
   ๔.๒ กพ.ทบ. จะพิจารณาอนุโลมให้ทดแทนการสูญเสียข้ามปีงบประมาณได้ เฉพาะ
ในห้วง ๒ เดือนสุดท้าย (ส.ค. และ ก.ย.) ของปีงบประมาณเท่านั้น โดยจะจัดสรรให้ในปีงบประมาณ
ถัดไป หากสูญเสยีก่อนหน้าห้วงระยะเวลาดังกล่าว  กพ.ทบ. จะขัดข้องการทดแทนการสูญเสีย 
   ๔.๓ ให้ นขต.ทบ. (ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป) เร่งรัดดําเนินการขออนุมัติ
ตัวบุคคลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติตําแหน่งบรรจุ หากเกินกว่าเวลาที่
กําหนดให้รายงานชี้แจงถึงสาเหตุ ความล่าช้าของการดําเนินการ 
  ๕. การใช้บุคคลอะไหล ่
   ๕.๑ นขต.ทบ. (ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป) สามารถดําเนินการบรรจุกําลังพล
ได้จากผู้ที่สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอไว้ในแต่ละตําแหน่งเรียงตามลําดับที่ได้ขึ้น “บัญชีบุคคลอะไหล่”    
โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกใหม่ ทั้งนี้การพิจารณาบรรจุบุคคลอะไหล่ที่สอบได้จะต้องเป็นตําแหน่งที่มี
หมายเลข ชกท. และหน้าที่เหมือนกับตําแหน่งที่ขอบรรจุทดแทนการสูญเสียเท่านั้น 
   ๕.๒ หากมีความประสงค์จะบรรจุบุคคลอะไหล่ในตําแหน่งที่มีหมายเลข ชกท. ไม่ตรง
กับตําแหน่งที่ได้รับอนุมัติให้ทดแทนการสูญเสีย อนุโลมให้ใช้บุคคลอะไหล่ได้เฉพาะในตําแหน่งที่มี
หมายเลข ชกท. สองตัวแรกตรงเท่านั้น โดยให้ขอความเห็นชอบจาก ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ก่อน
ตัวอย่างเช่น กรณีหน่วยได้รับอนุมัติให้ทดแทนการสูญเสียในตําแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) 
บุคคลอะไหล่จะต้องเป็นผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ในตําแหน่งที่มีหมายเลข ชกท. ๗๑ นําหน้า เช่น ตําแหน่ง
เสมียน (ชกท.๗๑๐) นายสิบธุรการ (ชกท.๗๑๗) เป็นต้น 
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   ๕.๓ บัญชีบุคคลอะไหล่ ให้มีผลใช้ได้ถึงสิ้นปีงบประมาณของปีที่สอบคัดเลือกนั้น
ยกเว้นกรณีบุคคลอะไหล่สําหรับการบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหาร
ประทวนโควตาการจัดสรรประจําปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดประกอบหนังสือการแบ่ง
มอบโควตาการบรรจุ ฯ   
  ๖. การบรรจุทหารหญิงเพื่อทดแทนการสูญเสีย แบ่งได้เป็น ๒ กรณี คือ 
    ๖.๑ หากสูญเสียนายทหารประทวนหญิง นขต.ทบ. สามารถบรรจุทหารกองหนุน 
บุคคลพลเรือนชายหรือหญิงทดแทนได้ โดยให้ขอความเห็นชอบจาก ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ก่อนทุกครั้ง 
ทั้งนี้ การบรรจุทหารหญิงให้พิจารณากรณีที่มีความจําเป็นเท่านั้น โดยให้รายงานเหตุผลและความจําเป็น
ประกอบโดยละเอียด พร้อมทั้งแนบสถานภาพทหารหญิงของหน่วยด้วย    
   ๖.๒ กรณีสูญเสียนายทหารประทวนชาย หากมีความประสงค์จะบรรจุบุคคล   
พลเรือนหญิงเพื่อทดแทน ให้ นขต.ทบ. (ระดับกองพลขึ้นไป) รายงานขอความเห็นชอบจาก ทบ. 
(ผ่าน กพ.ทบ.) ก่อนทุกคร้ัง และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กห และ ทบ. กําหนด โดยขอบรรจุได้เฉพาะ
หน้าที่ตามหมายเลข ชกท. ที่ ทบ. กําหนด และต้องไม่เกินจํานวนยอดการบรรจุทหารหญิงที่ ทบ.
กําหนดไว้ตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ.๒๕๒๗ และ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๑๙    
ลง ๒๕ ก.พ.๒๘ เร่ือง นโยบายการบรรจุทหารหญิงของ ทบ. ทั้งนี้ การบรรจุทหารหญิงให้พิจารณากรณี
ที่มีความจําเป็นเท่านั้น โดยให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นประกอบโดยละเอียด พร้อมทั้งแนบ
สถานภาพทหารหญิงของหน่วยด้วย 
 ๗. อื่น ๆ   
  ๗.๑ ปัญหาการไม่สามารถเสนอเรื่องบรรจุทดแทนการสูญเสียที่ผ่านมา อาจเกิดจาก
สาเหตุต่าง ๆ เช่น การขาดความรู้ของเจ้าหน้าที่กําลังพลของหน่วย จึงควรหามาตรการในการรักษา
ความรู้งานในหน้าที่ด้วยการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของหน่วย ซึ่งนอกจากจะช่วยในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แล้ว หากมีการปรับเปลี่ยนกําลังพลปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถใช้เป็นคู่มือหรือหลักฐานการ
ดําเนินการของหน่วยได้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกํากับดูแลเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
ซึ่งหากมีเหตุบกพร่อง ก็จะเป็นการเสียโอกาสของหน่วยที่จะรักษายอดกําลังพลให้ได้ตามที่กําหนด 
  ๗.๒ เม่ือเกิดการสูญเสียต่าง ๆ หน่วยต้องรายงานหน่วยที่เก่ียวข้องตามระเบียบ
หลักการที่กําหนด โดยหน่วยบังคับบัญชาตามระดับชั้นจนถึงระดับ ทบ. ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ
รายงานดังกล่าว ตรวจสอบว่าได้มีการบรรจุทดแทนหรือไม่อย่างไร รวมทั้งกรณีการสูญเสียที่ไม่ใช่การ
เสียชีวิต เช่น ลาออก ให้ออก ปลดออก โอนออก และปรับย้ายออกนอก ทบ. ซึ่งไม่ได้มีการรายงานการ
สูญเสีย หากยังไม่มีการดําเนินการควรต้องมีการแจ้งเตือนหรือหามาตรการดําเนินการ เพื่อรักษายอด
กําลังพลในภาพรวมให้เป็นไปตามที่กําหนด 

 จึงเสนอมาเพื่อกรุณาพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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