
สผพ.กพ.ทบ. 
๑. แนวทางการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 การส่งเสริมให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจ าการเพิ่มมากขึ้นนั้น 
เป็นแผนงานหนึ่งของการพัฒนางานด้านก าลังพล ตามนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการทหารบก  
ที่มีความเร่งด่วนในปี ๒๕๖๔ ดังนั้น กรมก าลังพลทหารบกจึงได้หารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง และก าหนด
กิจกรรมเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว โดยกิจกรรมแรกที่จะด าเนินการ คือ การก าหนดแนวทางการพัฒนา  
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ โดยสรุปมีสาระส าคัญดังนี้ 
    ๑. การเพิ ่มความหลากหลายในรูปแบบการคัดเลือกประกอบด้วย การตรวจเลือก 
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ซึ่งเป็นการด าเนินการในกรณีปกติเหมือนเช่นทุกปี  
และการรับสมัครโดยวิธีร้องขอจากทหารกองเกินอายุ ๑๘ ถึง ๒๙ ปี ซึ่งเป็นการด าเนินการในกรณีพิเศษ  
โดยจะท าการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ แล้วจึงคัดเลือกเข้ากองประจ าการตามจ านวนความต้องการ 
ในหน่วยทหารที่กองทัพบกก าหนด ทั้งนี้  จะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจเลือกตามปกติ  
ส าหรับการด าเนินการด้านธุรการต่าง ๆ นั้น จะด าเนินการเช่นเดียวกันกับการตรวจเลือกตามปกติ  
 ๒. การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ากองประจ าการมากยิ่งขึ้น โดยระยะแรก
จะก าหนดในส่วนที่กองทัพบกสามารถด าเนินการได้เอง ได้แก่ การก าหนดสัดส่วนหรือโควตาที่ชัดเจน 
ในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก และการเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ  
ในกองทัพบก ส่วนในระยะต่อไป จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกว่า
ในปัจจุบัน ทั้งในขณะรับราชการในกองประจ าการ หรือเมื่อปลดออกจากกองประจ าการไปแล้ว  
เช่น สวัสดิการเกี ่ยวกับการรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวขณะอยู ่ในกองประจ าการ   
หรือการเพิ่มคะแนนเป็นพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร เช่นเดียวกับผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร เป็นต้น 
โดยกรมก าลังพลทหารบกจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดผลักดันให้การด าเนินงานบรรลุผลอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
๒. การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    นโยบายเร่งด่วนของ รมว.กห. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้ “ขยายผลการน า
ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จากหน่วยน าร่องที่ก าหนดไว้ ไปสู่หน่วยก าลังรบ 
และหน่วยสนับสนุนการรบ ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยมีก าลังพลในระดับปฏิบัติการ
ที่มีความแข็งแรงและความสดชื่นเข้ามาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลดภาระผูกพันงบประมาณ
ด้านบุคลากรและแก้ไขปัญหาก าลังพลสูงอายุในหน่วย...” 
    นโยบายการปฏิบัติงาน พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ได้ก าหนดให้ “เร่งรัดการน าก าลังพล
ส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว มาใช้ใน ทบ. อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดหน่วยน าร่องและ
หน่วยขยายผลให้ชัดเจน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าก าลังพลส ารอง มาบรรจุในหน่วยก าลังรบและหน่วย



สนับสนุนการรบ เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนก าลังพลที่มีอายุน้อย สดช่ืน และเป็นการแก้ไขปัญหาก าลังพล
สูงอายุ รวมทั้งลดภาระผูกพันและประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว” 
    รมว.กห. กรุณาเห็นชอบแนวทางการด าเนินการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการ
ช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
    ๑. ก าหนดช่ือเรียก ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวว่า “ทหารอาสา” 
    ๒. ก าหนดกลุ่มบุคคลที่จะรับเข้ามาท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว นอกเหนือจากก าลังพล
ส ารองที่มีช่ือในบัญชีบรรจุก าลัง ได้แก่ ทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจ าการ และ นศท. ที่ส าเร็จ
หลักสูตรช้ันปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่ไม่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีบรรจุก าลัง 
    ๓. หน่วยที่ใช้บรรจุก าลังพลเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว ได้แก่ หน่วยก าลังรบและหน่วย
สนับสนุนการรบ โดยในส่วนของ ทบ. ได้แก่ หน่วยด าเนินกลยุทธ์และหน่วยสนับสนุนการรบ เหล่า ร. , ม., 
ป., ช., ส. ระดับกองพัน ในส่วนก าลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ 
    ๔. สามารถใช้รายช่ือก าลังพลส ารองที่มีรายช่ืออยู่ ในบัญชีบรรจุก าลังของทุกหน่วย 
ประกอบการรับสมัคร เพือ่ให้การบรรจุฯ เป็นไปตามเป้าหมาย  
    ๕. ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหล่าทัพสามารถด าเนินการเอง 
    ทั ้งนี ้ ในการก าหนดชื่อเรียก “ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว” ว่า 
“ทหารอาสา” และการก าหนดกลุ่มบุคคลที่จะรับเข้ามาท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวนอกเหนือจากก าลังพล
ที่มีช่ือในบัญชีบรรจุก าลังนั้น กห. (โดย สม.) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขระเบียบ กห. ว่าด้วยก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๖๒  
    กรมก าลังพลทหารบก ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น ยก.ทบ., สปช.ทบ., นรด., ยศ.ทบ., ทภ.๑ - ๔ 
และ สธน.ทบ. เข้าร่วมการประชุมหารือพิจารณาก าหนดแนวทางการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหาร
เป็นการช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อ ๒๖ พ.ย. ๖๓ และได้น าเรียนขออนุมัติ ผบ.ทบ. เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการฯ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญเพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมด าเนินการตาม
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑. ก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราส าหรับบรรจุทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
มีจ านวนทั้งส้ิน ๒๔๒ อัตรา แบ่งเป็นต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ๖๓ อัตรา และนายทหารประทวน ๑๗๙ 
อัตรา โดยในส่วนของนายทหารสัญญาบัตร เป็นต าแหน่ง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.พัน.ร. และ ผช.น.ธก./กพ. 
กรม ร. ส าหรับนายทหารประทวน เป็นต าแหน่ง หน.ชุดยิง ร้อย.อวบ.พัน.ร. และ พลขับตอนยานยนต์ มว.
ยานยนต์ ร้อย.สสช. 
 
 
 
 
    ๒.  การด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามล าดับเวลา (Timeline) และหน่วยรับผิดชอบ  



วันท่ี เวลา กิจกรรม ค าช้ีแจง 

16 – 18 มี.ค. 64 0930 - ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ - ณ นรด. 

23 มี.ค. 64 - - ออกประกาศรับสมัคร (เร่ิมประชาสัมพันธ์) - ณ นรด., สลก.ทบ., มทบ. 
29 มี.ค. 64 

ถึง 
23 เม.ย. 64 

0800 - รับสมัคร 
- ณ นรด. และ มทบ. ท้ัง 34 มทบ. 
(15 วันท าการ) 

29 – 31 มี.ค. 64 0930 - ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ - ณ นรด. 

เม.ย. 64 0930 - ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการสอบภาควิชาการ - ณ นรด. 

29 เม.ย. 64 0800 - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
- ณ นรด. ทางเว็บไซต์ 
http://www.tdc.mi.th 

2 พ.ค. 64 1300 - สอบภาควิชาการ ณ ศศท. และ ทภ.2 - 4 
6 พ.ค. 64 0930 - ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาผลสอบรอบแรก - ณ นรด. 

7 พ.ค. 64 0900 - ประกาศผลสอบภาควิชาการ 
- ปิดประกาศ ณ นรด. และทาง
เว็บไซต์ http://www.tdc.mi.th 

19 – 23 เม.ย. 64 0930 - ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการสอบรอบท่ี 2 - ณ นรด. 

11- 12 พ.ค. 64 0730 
- การสอบสัมภาษณ์ 
- พิมพ์ลายน้ิวมือตรวจประวัติอาชญากรรม (ต่อจากสัมภาษณ์) 

- อาคารสวนเจ้าเชตุ นรด. 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

13 พ.ค. 64 
0700 
1400 

- การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะ, เอกซเรย์ปอด 
- การทดสอบด้านจิตเวช 

- ณ ห้องพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า 

14 พ.ค. 64 
0600 
1000 

- การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
- สอบขับรถ (เฉพาะต าแหน่งพลขับ) 

- ลาน ราม ปร.นรด. 
- ขส.ทบ. 

27 พ.ค. 64  0930 
- ประชุมพิจารณาผลคะแนน ตรวจพิมพ์ลายน้ิวมือประวัติ
อาชญากรรม โดยคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ณ นรด. (15 วัน) 

28 พ.ค. 64  0930 - ประชุมคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาผลสอบสุดท้าย - ณ นรด.  
31 พ.ค. 64  
4 มิ.ย. 64 

 - นรด. เสนอรายช่ือผู้ผ่านการสอบให้ ผบ.ทบ. อนุมัติตัวบุคคล 3 วันท าการ 

7 - 9 มิ.ย. 64  - กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคล 4 วันท าการ 

11 มิ.ย. 64 0900 - ประกาศผลสอบข้ันสุดท้าย 
-  ณ  น ร ด .  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.tdc.mi.th 

16 มิ.ย. 64 

0730 
0930 
1030 
1330 

ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารประทวน รายงานตัวท้ังตัวจริงและ
อะไหล่ 
ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร รายงานตัวท้ังตัวจริงและ
อะไหล่ 
ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารประทวน เลือกต าแหน่ง 

- ณ นรด.  



ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เลือกต าแหน่ง 

1 ก.ค. 64  
- สบ.ทบ. ออกค าสั่งบรรจุ น. 
- ทภ.2,3 ออกค าสั่งบรรจุ ส. 

 

 
    ๓. การด าเนินการสอบคัดเลือกทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : ให้ นรด. เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักในการสอบคัดเลือกฯ โดยมี ยศ.ทบ. สนับสนุนองค์ความรู้และให้ค าแนะน าในการสอบ
คัดเลือกฯ รวมถึงให้เพิ่มเติมสถานที่สอบคัดเลือกฯ นอกเหนือจากสถานที่สอบคัดเลือกฯ ส่วนกลาง (นรด.) 
เช่น ทภ.๒, ทภ.๓ และ ทภ.๔ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. 
ทั้งนี้ ส าหรับการรับสมัครทหารอาสา ให้ด าเนินการรับสมัครได้ทั้งที่ส่วนกลาง (นรด.) และส่วนภูมิภาค 
(มทบ.)   
    ๔. ทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : ซึ่งได้เร่ิมสัญญาจ้างตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๓ ให้คง
ปฏิบัติงานที่ มทบ. ตามเดิมไปก่อนจนกว่าจะจบสัญญาจ้างครั้งที่ ๑ (๓๑ มี.ค. ๖๗) จากนั้น หาก ทบ. 
และทหารอาสาดังกล่าว มีความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างคร้ังที่ ๒ ให้ด าเนินการเปล่ียนหน่วย/ต าแหน่งรับ
การบรรจุ (จ้าง) จาก มทบ. เป็นหน่วยก าลังรบหรือหน่วยสนับสนุนการรบ ตามความจ าเป็นทางด้าน
ยุทธการตามห้วงเวลาต่อไป  
 
 
 
๓. การด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังพลของกระทรวงกลาโหม  

ตามที่ กระทรวงกลาโหม มีนโยบายในการปฏิรูปการบริหารจัดการก าลังพล เพื่อให้มีก าลังพล
ทั้งกระทรวงกลาโหมในอัตราที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ สอดคล้องตามแผนแม่บทการปฏิรูปการ
บริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ นั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้
กรุณาอนุมัติแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมดังกล่าว โดยมีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การควบคุมยอดก าลังพลกองทัพบก ไม่ให้เพิ่มข้ึนจากยอดบรรจุจริงในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
และลดยอดก าลังพลดังกล่าวลงอีกในจ านวนร้อยละ ๕ ของยอดบรรจุจริงในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ได้
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ซึ่งจากสถานภาพก าลังพลของกองทัพบก ณ ปัจจุบัน จ าเป็นต้องปรับลดยอด
การบรรจุของก าลังพลในประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ไปตามเป้าหมายที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยการปรับลด
นายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๑,๕๑๒ นาย และนายทหารประทวน จ านวน ๕,๓๓๔ นาย 

๒. การลดยอดผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารจากยอดรับในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
ได้แก่ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และนักเรียนนายสิบ ในส่วนของโรงเรียนนายสิบทหารบก 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๓. ขยายผลในการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวทดแทนการบรรจุก าลัง
ทหารประจ าการ ในหน่วยก าลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถประหยัด
งบประมาณด้านบุคลากร และลดภาระผูกพันด้านงบประมาณในระยะยาว  

ทั้งนี้ กรมก าลังพลทหารบกจะได้พิจารณาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของการด าเนินการ 
ในรูปแบบของนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล ตามห้วงระยะเวลาที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก
ก าหนด โดยในปัจจุบันผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติให้ปรับปรุงแผนจัดหาก าลังพลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยการลดยอดก าลังพลลงบางส่วนเรียบร้อยแล้ว  

 
๔. เน้นย้ าและชีแ้จงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพลของกองทัพบก   
 ตามที่ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติประกาศใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การประเมินค่าการปฏิบัติงานก าลังพล ของ ทบ. มีแนวทางการปฏิบัติ
ที่เหมาะสม สามารถสะท้อนข้อเท็จจริง และสามารถน าผลการประเมินค่าไปใช้ในการบริหารงานก าลังพลได้
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม จึงขอเน้นย้ าและช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ผู้ที่ต้องไดรั้บการประเมิน คือ ข้าราชการทหารตั้งแต่ระดับพลทหารประจ าการ (พลอาสาสมัคร) 
จนถึงระดับช้ันยศพลตรี ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้างประจ า ก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว(ทหารอาสา) และ อส.ทพ. ส าหรับพนักงานราชการให้ใช้ระเบียบ ทบ. 
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๒. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการประเมิน ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วยเพื่อรอเกษียณอายุราชการ, 
ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งส ารองราชการและถูกสั่งพักราชการ และผู้ที่ไปรับราชการหรือศึกษาในต่างประเทศ หรือ
ลาไปศึกษาในเวลาราชการ หรือ โอน ย้าย บรรจุ เข้ารับราชการในกองทัพบก ซึ่งมีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 
๑ เดือนในวงรอบการประเมิน ส าหรับก าลังพลที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วย, ก าลังพลที่ช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการพิเศษ และก าลังพลที่เข้ารับการศึกษา ต้องได้รับการประเมิน 

๓. การประเมินต้องประเมินตามการปฏิบัติงานจริง หรือโครงสร้างการปฏิบัติงานจริงที่หน่วย
ใช้ โดยผู้ประเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดยใกล้ชิด ซึ่งเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีช้ันยศตั้งแต่ร้อยตรี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.หน่วยตั้งแต่ระดับ หมวด หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
และ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันรับรองผลการประเมินและหรือให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ (ผู้ประเมินที่มีช้ันยศ 
พล.ต. ขึ้นไป ให้ยกเว้นการขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน) 

๔. ผู้ประเมินที่มีช้ันยศ พล.ต. ขึ้นไป ให้ยกเว้นการขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
โดยหากมอบอ านาจให้ประเมินแทน ซึ่งใช้“ท าการแทน” และผู้รับมอบอ านาจไม่ได้มีช้ันยศ พล.ต. ขึ้นไป 
ในการขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ให้ผู้มอบอ านาจเป็นผู้ให้ความเห็นและรับรองผล
การประเมินได ้

๕. ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ นขต.ทบ. แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณา
ผลการประเมินค่าก าลังพล เพื่อพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่าก าลังพลช้ันสัญญาบัตรและก าลังพล



ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรของหน่วย ให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้ง รับการยื่นอุทธรณ์จากผู้รับการประเมินที่มี
ความเห็น หรือมีข้อสงสัยว่าผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม ทั้งนี้หน่วยสามารถออกค าส่ัง
แต่งตั้ง ผบ.หน่วยและก าลังพลในหน่วย และก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ หรือตั้ง
คณะท างานเพื่อช่วยในการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  

๖. ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจสอบผู้ที่ต้องได้รับการประเมินค่าในหน่วย รวมทั้ง ผบ.หน่วย
ระดับรองลงไป ๑ ระดับ ให้เจ้าหน้าที่ก าลังพลด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วย โดยการ
ประเมินคร้ังที่ ๑ ใช้รายช่ือก าลังพลของหน่วย ณ วันที่ ๑ มกราคม และคร้ังที่ ๒ ใช้รายช่ือก าลังพลของหน่วย 
ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี  

๗. ก าลังพลที่ไปช่วยราชการ หรือไปปฏิบัติราชการพิเศษ ให้หน่วยที่รับตัวไว้ปฏิบัติงานดังกล่าว 
เป็นผู้รับผิดชอบประเมินค่าแล้วส่งแบบประเมินค่าก าลังพล พร้อมส าเนาแบบจัดอันดับผู้รับการประเมินของ
ผู้ประเมินคนเดียวกัน ให้แก่หน่วยต้นสังกัด โดยการประเมินค่าคร้ังที่ ๑ ของปี ส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม 
และคร้ังที่ ๒ ของปี ส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม และให้หน่วยต้นสังกัดด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยต่อไป 

๘. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าข้อตกลงการ
ประเมิน ตั้งแต่เร่ิมวงรอบการประเมินในแต่ละวงรอบ โดยระบุภารกิจ/งาน/กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  
ที่จะประเมิน รวมทั้ง ก าหนด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละภารกิจ /งาน/กิจกรรม/
แผนงาน/โครงการ ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ของผู้รับการประเมิน  

๙. ให้ผู้ประเมินแต่ละคนด าเนินการประเมินภายใต้มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนนอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้กรณีผู้รับการประเมินมีช้ันยศ พล.ต. ให้ยกเว้นการใช้มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน 

๑๐. ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงแจ้งผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามแบบประเมินค่าก าลังพลในตอนที่ ๕ พร้อมทั้งให้ผู้รับการประเมินลงลายมือช่ือ
รับทราบภายใน ๗ วันท าการ หลังจากคณะกรรมการฯ รับรองผล ส าหรับผู้ที่มีผลฯ อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าต้อง
ปรับปรุง หากต้องการทราบผลฯ ให้เขียนรายงานส่งตามสายการบังคับบัญชา และให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แจ้งผลฯ เช่นเดียวกับผู้ที่มีผลฯ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

๑๑. หากผู้รับการประเมินมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าผลการประเมิน ไม่เป็นธรรม สามารถยื่น
อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ โดยใช้แบบการอุทธรณ์ ภายใน ๔ วันท าการ นับจากวันที่ทราบผลฯ 
และให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงช้ีแจงให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบภายใน ๒ วันท าการ หากผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วย
กับการช้ีแจง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๔ วันท าการ นับจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ช้ีแจง 

 
สพบ.กพ.ทบ. 

๕. การปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของก าลังพลกองทัพบก 



ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพลกองทัพบก เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มเกณฑ์ที่ถือว่า “ผ่าน” ส าหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้ 

๑. ผู้ที่บรรจุในหน่วย และ/หรือต าแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นประจ าประเภทเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือนส าหรับนักโดดรมประจ ากอง (พ.ด.ร.) อาทิ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กองร้อย
ลาดตระเวนระยะไกล หรือกองร้อยฝึกรบพิเศษ จากเดิมคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
ปรับเพิ่มเป็น คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๘๐ ใน ๑๐๐ คะแนน ส าหรับผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายประเภทอื่นๆ 
นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกก าหนด 

๒. ผู้ที่บรรจุในหน่วยส่วนก าลังรบ (หน่วยเหล่าทหารราบ, ทหารม้า และทหารปืนใหญ่) ได้แก่ 
กองพลรบ กรมรบ และกองพันรบ และหน่วยส่วนสนับสนุนการรบ ได้แก่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก  และกองพลทหารปืนใหญ่ รวมทั้งกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จากเดิม คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน ปรับเพิ่มเป็น คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 
๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

๓. ผู้ที่บรรจุในหน่วยส่วนก าลังรบ และหน่วยส่วนสนับสนุนการรบ นอกเหนือจากข้อ ๒ กับ
หน่วยส่วนพัฒนาประเทศจากเดิม คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน ปรับเพิ่มเป็น คะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

๔. ผู้ที่บรรจุในหน่วย และ/หรือต าแหน่งนอกเหนือจาก ข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓  จากเดิม คะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ ากว่า ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน ปรับเพิ่มเป็น คะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ใช้กับก าลังพลของกองทัพบก ตั้งแต่การทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 
 
๖. การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพิ่มเติม ในการปรับย้ายหรือแต่งตั้งผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งผู้บังคับการกรม ช้ันยศพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) และผู้บังคับกองพัน (อัตราพันโท 
ถึง พันเอก) หรือเทียบเท่า 

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพิ่มเติมในการปรับย้าย
หรือแต่งตั้งผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่า ตั้งแต่
วาระเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ต้องมีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมรบ
คร้ังหลังสุด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทัพบกก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

๑.๑ การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (กองทัพบก) หรือ Army Combat Readiness 
Physical Test (ACRPT) ให้ใช้กับผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยด าเนินกลยุทธ์ในส่วนก าลังรบ
ของหน่วยระดับกองพลทหารราบ กองพลทหารม้า กองพลรบพิเศษ และกรมทหารพราน โดยคะแนนเฉล่ีย
ไม่ต่ ากว่า ๗๐ใน ๑๐๐ คะแนน 



๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีของก าลังพล ให้ใช้กับผู้บังคับหน่วยทั่วไปอื่น ๆ 
โดยใช้เกณฑ์ผ่านตามที่กองทัพบกก าหนด   

๒. ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English International Communication) 
ได้คะแนน ๒๕๕ ถึง ๔๐๐ ขึ้นไป 

ดังนั้น กรมก าลังพลทหารบก จึงขอแจ้งให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๗. หมายเลขความช านาญการทางทหาร (ชกท.) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รูปแบบใหม่ 

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติโครงการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดระบบหมายเลข  
ความช านาญการทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของข้าราชการทหาร ทบ. รวมทั้งจัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดระบบหมายเลขความช านาญการทางทหาร (ชกท.) 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของข้าราชการ ทบ. เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษาทบทวน และปรับปรุงระบบ
หมายเลข ชกท. ของนายทหารสัญญาบัตร (พล.อ. - ร.ท.) และนายทหารประทวน (จ.(พ.) - ส.อ.) รวมทั้ง
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของนายทหารสัญญาบัตร ตลอดจนพิจารณาก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
นายทหารประทวน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม รวมทั้งก าลังพลส ารองเข้า
ท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว โดยมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานก าลังพล) เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งแบ่ง
มอบความรับผิดชอบหมายเลข ชกท. ให้กับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. และให้จัดท าหมายเลข ชกท. 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในรูปแบบใหม่ ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ตามที่ ทบ. 
ก าหนด ทั้งนี้หน่วยที่รับผิดชอบได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ในขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติใช้หมายเลขความช านาญการทางทหาร 
(ชกท.) และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รูปแบบใหม่ เพื่อพลาง ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๔ 

๑. นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ.(พ.)  
๒. นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ. - ร.ท.  
๓. นายทหารประทวน อัตรา จ.(พ.) - ส.อ.  
โดยให้ใช้ในการบริหารจัดการด้านก าลังพล ควบคู่ไปกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเดิมในค าส่ัง ทบ. 

ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒ เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. - พ.อ. 
ทั้งนี้ ในอนุมัติหลักการส าหรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมหมายเลขความช านาญการทางทหาร 

(ชกท.) รูปแบบใหม่ที่ได้อนุมัติ หลังจากการทดลองใช้เพื่อพลาง เพื่อเกิดความรวดเร็วในการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติม รายละเอียด ชกท. โดย นขต.ทบ. ที่ทดลองใช้ ชกท. ในการบริหารจัดการด้านก าลังพล กรณีตรวจพบ
ข้อผิดพลาด หรือมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้การบริหาร
จัดการด้านก าลังพลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ให้เสนอเร่ือง พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยัง เหล่า/หน่วย 
สายวิทยาการ ที่รับผิดชอบ ชกท. นั้น ๆ 



ข้อเน้นย้ าหน่วย 
๑. กรณีปรับย้ายก าลังพลให้ตรวจสอบหมายเลข ชกท. ว่าเหล่า/หน่วย สายวิทยาการใดเป็น

หน่วยรับผิดชอบ เนื่องจากมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบใหม่ ในช่วงที่ผ่านมามีการสอบถามหน่วยไม่ตรง
ตามที่อนุมัติความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยเสียเวลาในการถามความเห็นชอบของเหล่า/หน่วย สายวิทยาการ 
ซ้ าซ้อน 

๒. ขอให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของก าลังพลที่ปรับครองอัตราสูงขึ้นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดหรือไม่ โดยเฉพาะนายทหารประทวนที่มีการจัดท าคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งขึ้นใหม่ 
และมีการก าหนดแนวทางรับราชการที่ชัดเจนที่ต้องส าเร็จหลักสูตรนายสิบช้ันต้น หรือนายสิบอาวุโส ตามที่ 
ทบ. ก าหนด จึงจะเล่ือนขึ้นครองอตราสูงข้ึนได้ 
 
๘. เน้นย้ าการบังคับใช้แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน 
 แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน คือ กรอบวิธีด าเนินการเกี่ยวกับ การบรรจุ 
และแต่งตั้งให้นายทหารประทวนด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมเข้ารับราชการ จนก าลังพลพ้นจากประจ าการ     
ซึ่ง ทบ. ได้อนุมัติแนวทางดังกล่าวไปเมื่อ ม.ค. ๖๑ และเร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ โดยมีเนื้อหาส าคัญ
ที่จ าเป็นต้องเน้นย้ าให้หน่วยตั้งแต่ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีอ านาจในการออกค าส่ังปรับย้าย
นายทหารประทวน ด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน ดังนี้ 
 ๑. การออกค าส่ังให้นายทหารประทวนรับราชการ ที่มีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป ผู้ที่จะเล่ือน 
ขึ้นครอง อัตรา จ. ต้องส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบช้ันต้นของเหล่าหรือเทียบเท่า / ส าหรับผู้ที่จะเล่ือน
ขึ้นครองต าแหน่งอัตรา จ.(พ.) ต้องส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบอาวุโสของเหล่าหรือเทียบเท่า  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเหล่าสายวิทยาการก่อนการออกค าสั่งปรับย้ายฯ 

๒. การปรับย้ายผิดหมายเลข ชกท. จะต้องด าเนินการฝึก ชกท. ในต าแหน่งใหม่ ตามระยะเวลา    
ที่ก าหนด (๒ เดือน หรือ ๓ เดือน ตามแต่กรณี) ให้เสร็จส้ินก่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ 

๓. การออกค าส่ังให้นายทหารประทวนรับราชการ ที่ระบุวันที่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือการระบุวันที่มีผลใช้บังคับย้อนหลังนานเกินระยะเวลาที่เหมาะสม (กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มี
เหตุผลสมควร โดยทั่วไปไม่ควรออกค าสั่งฯ มีผลย้อนหลังเกิน ๑ เดือน) ถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ 

๔. การออกค าสั่งให้นายทหารประทวนรับราชการ ที่ระบุวันที่มีผลใช้บังคับล่วงหน้า เป็นแนวทาง  
ที่ไม่ควรด าเนินการ 

๕. กรณียกเว้น ที่ไม่สามารถออกค าสั่งฯ ได้ตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด ให้หน่วยเสนอขออนุมัติ
ยกเว้นเป็นรายกรณี โดยต้องได้รับอนุมัติฯ ในระดับ ทบ. ก่อน จึงจะด าเนินการออกค าสั่งฯ ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การปรับปรุงโครงสร้างอัตราการจัดหน่วย หรือการยุบเลิกหน่วย 
๒. การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านก าลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามที่ ทบ. ได้อนุมัติไว้ 
๓. การบริหารจัดการก าลังพลในภาพรวมโดยเหล่าสายวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

ก าลังพลที่อาจเกิดข้ึนของแต่ละเหล่า ตามสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 



๖. การเปล่ียนเหล่าของนายทหารประทวน ให้ใช้แนวทางการเปล่ียนเหล่าเช่นเดียวกับการ
ด าเนินการที่ผ่านมาไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเปล่ียนเหล่าของนายทหารประทวน 
โดยก าหนดให้เหล่าสายวิทยาการเป็นหน่วยควบคุมก ากับดูแลการเปล่ียนเหล่าของก าลังพลในเหล่าให้มี
ความเหมาะสม 
 
๙. เน้นย้ าการปรับย้ายเป็นต าแหน่ง ประจ าหน่วย 

หลักเกณฑ์การปรับย้ายก าลังพลเป็นต าแหน่ง ประจ า ถูกก าหนดไว้ในหนังสือ “หนังสือ กพ.ทบ.   
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๖๒  ลง ๑๘ มิ.ย. ๕๒ เร่ือง ขออนุมัติก าหนดหลักเกณฑ์ การบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการ
กองทัพบก ให้ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วยและส ารองราชการ” 

การปรับย้ายก าลังพลเป็นต าแหน่ง ประจ า เป็นการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการก าลังพล     
ให้เกิดความเหมาะสมในกรณีต่าง ๆ โดยก าหนดด้วยหมายเลข ชกท. สรุปได้ดังนี้ 

นายทหารสัญญาบัตร 
๑. ชกท. ๐๐๐๖ กรณีเป็นผู้ที่ศึกษา ฝึกงาน อบรม หรือเป็นนายทหารนักเรียน  
๒. ชกท. ๐๐๐๗ กรณีเป็นผู้กระท าความผิด บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติไม่เหมาะสม 

หรือถูกด าเนินคดีอาญา 
๓. ชกท. ๐๐๐๙ ใช้ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบริหารจัดการก าลังพลกรณีนอกเหนือจาก

การไปศึกษา หรือมีความผิด 
นายทหารประทวน 
๑. ชกท. ๐๙๑ กรณีการไปศึกษา หรือไม่มีความผิด  
๒. ชกท. ๐๙๒ กรณีเป็นผู้กระท าความผิด บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติไม่เหมาะสม 

หรือถูกด าเนินคดีอาญา 
การปรับย้ายเป็นต าแหน่งประจ าที่ไม่ใช่ลักษณะความผิด (ชกท.๐๐๐๙ หรือ ๐๙๑) ซึ่งหน่วย

ยังคงมีการด าเนินการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ กห. ก าหนด จึงขอเน้นย้ าให้หน่วยพิจารณาผู้ที่จะปรับ
ประจ าที่มิใช่ลักษณะความผิด จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย ๑ ใน ๘ หัวข้อ ดังนี้ เท่านั้น 

๑. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่ถูกยุบเลิก เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดของหน่วย และยัง
ไม่สามารถบรรจุในต าแหน่งอื่นได้ 

๒. ผู้ที่ลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง หรือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยไม่ได้
สงวนต าแหน่งไว้ เพื่อรองรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

๓. นายทหารประทวนท าหน้าที่ในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเพื่อที่จะเล่ือนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุ
ราชการ 



๔. ผู้ที่จะครบก าหนดปลดออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วย
ได้ไม่เกิน ๑ ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ โดยปรับย้ายเป็น ประจ ากองบัญชาการ/กองบังคับการ หน่วยส่วน
ภูมิภาค 

๕. ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกิน ๑ ปี หรือผู้ที่
เตรียมตัวไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ หรือผู้ที่กลับจากการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 

๖. ผู้ที่ได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติราชการนอกหน่วยทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม หรือผู้ที่ไป
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศมีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ซึ่งหน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งหากไม่ปรับย้ายออกจากต าแหน่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงกับหน่วย 

๗. ผู้ที่เจ็บป่วยและต้องรักษาตัว อย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาเกิน ๑ ปี หรือป่วยเป็นโรคติดต่อ 
หรือโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน โดยมีแพทย์ทหารไม่น้อยกว่า ๓ นายรับรอง 

๘. ผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีไม่ผ่าน หรือผู้ที่มีผลการประเมินค่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน ๒ คร้ังติดต่อกัน 

ส าหรับการปรับย้ายก าลังพลที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวไป จะไม่สามารถปรับ
ย้ายเป็นต าแหน่ง ประจ าหน่วย ได้ จึงขอเน้นย้ าให้ทุกหน่วยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป 

 
๑๐. เน้นย้ าการปรบัย้ายโดยใช้ระบบฐานข้อมูลก าลังพลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX) 

ระบบฐานข้อมูลก าลังพลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการปรับย้ายจากการใช้งานระบบ PDX 
ในการปรับย้ายก าลังพล ที่เร่ิมใช้งานพร้อมกันทั้งกองทัพบก ตั้งแต่ เม.ย. ๒๕๖๐ พบว่าระบบ PDX สามารถ
ลดเวลาและขั้นตอนการปรับย้ายลง รวมถึงเพิ่มความถูกต้องในการออกค าส่ังปรับย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผบ.ทบ. มีด าริให้ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการก าลังพล แต่ปัจจุบันยังคง    
ตรวจพบว่าบางหน่วยบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาปรับย้ายไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การปรับย้ายฯ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง จึงขอให้หน่วยบันทึกข้อมูล      
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพิจารณาปรับย้ายให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

๑. ฐานข้อมูลก าลังพล ให้บันทึกข้อมูลตามรายการในแบบฟอร์มประวัติย่อให้ครบทุกรายการ 
โดย เน้นย้ า การบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๑.๑ “รูปถ่ายในระบบ PDX” ต้องเป็นปัจจุบัน 
๑.๒ “หมายเลขโทรศัพท์” ต้องเป็นหมายเลขที่สามารถติดต่อกับก าลังพลได้ทันที 
๑.๓ “ข้อมูลการกระท าความผิด” ถึงแม้จะเป็นความผิดที่ไม่ถึงขั้นการปรับย้ายเป็น ประจ า 

หรือ ส ารองราชการ (ชกท. ๐๐๐๗) อาทิ ก าลังพลที่ถูกร้องเรียน, มีคดีความ หรือมีความบกพร่องต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยหน่วยรับทราบข้อเท็จจริง และพิจารณา ให้มีการด าเนินการด้านก าลังพลต่อกรณีดังกล่าว 
อาทิ ลงทัณฑ์, ให้ปรับย้ายออกจากต าแหน่ง, ให้ช่วยราชการ หรือออกค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอื่น 



๑.๔ “ประวัติการศึกษา” ให้หน่วยบันทึกข้อมูลการศึกษาทั้งทางทหาร และทางพลเรือน 
อาทิ การส าเร็จหลักสูตรหลักประจ า รร.สธ.ทบ., วทบ. หรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นข้อมูลส าคัญ
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับหน่วย 

๑.๕ “ประวัติการท างาน” ให้หน่วยบันทึกข้อมูลรายการต าแหน่งของก าลังพล ตั้งแต่บรรจุ 
เข้ารับราชการถึงปัจจุบันโดยละเอียด 

๒. ฐานข้อมูลท าเนียบก าลังพล ให้บันทึกข้อมูลช่ือต าแหน่งเต็ม ช่ือต าแหน่งย่อ และเลขรหัส
ต าแหน่ง โดยเฉพาะช่ือต าแหน่งย่อ ขอให้หน่วยประสานกับ แผนกท าเนียบ กองการก าลังพล กรมสารบรรณ 
ทหารบก เพื่อปรับปรุงแก้ไขช่ือต าแหน่งย่อในระบบ PDX ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกก าหนด 

หากทุกหน่วยให้ความร่วมมือในการปรับปรุงฐานข้อมูลก าลังพล และฐานข้อมูลท าเนียบก าลังพล 
ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน จะท าให้การปรับย้ายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และการออก
ค าส่ังมีความถูกต้อง ส่งผลให้ก าลังพลที่ได้รับการปรับย้ายครองอัตราสูงขึ้น ได้รับสิทธิประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น 

 
๑๑. แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการของ ทบ. 

ตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ให้ก าลังพล ทบ. ทุกนาย ต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
มีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จะต้องมีการ
ตรวจสอบทัศนคติผู้สมัครเข้ารับราชการอย่างละเอียด  

และตาม ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ  การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ได้ก าหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการทหารว่าจะต้องเป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รวมถึง ทบ. ได้อนุมัติทดลองใช้แบบประเมิน
สมรรถนะหลักของ ทบ. ประกอบด้วย ๑. ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ ๒. มุ่งผลสัมฤทธ์ิด้วยส านึก
รับผิดชอบ ๓. พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ๔. แสดงออกวัฒนธรรมดิจิตอล ส าหรับสมรรถนะ ธ ารงความเป็น
ทหารอาชีพ ก าหนดให้ก าลังพลต้องมีคุณลักษณะทหาร ๑๔ ประการ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรย์ รวมถึงการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั้น 

ผบ.ทบ. ได้อนุมัติแนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการของ ทบ.  
โดยก าหนดให้หน่วยระดับกองพลที่รับผิดชอบในการสอบคัดเลือก ด าเนินการตรวจสอบทัศนคติโดยมีแนว
ทางการด าเนินการดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ : ก าหนดให้หน่วยสอบคัดเลือก แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย 
ประกอบด้วย นายทหารช้ันนายพล ช้ันยศ พล.ต. ขึ้นไป หรือนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ.(พ.) เป็น
ประธานกรรมการ และนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย เป็นกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ อาจจะท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ด้วยก็ได้ 

๒. ส าหรับการสอบ นนส.ทบ. และ นนส.เหล่า ร. ให้ ยศ.ทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการสอบ
คัดเลือก ฯ ก าหนดหรือปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ ทภ.๑ ร่วมเป็นกรรมการ



ในการสอบเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ส าหรับกรรมการที่เหลืออาจพิจารณาให้ ทภ.๒ - ๔, นสศ., 
นปอ. หรือ นขต.ทบ. อื่น ๆ ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้การสอบ
สัมภาษณ์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้ารับการสอบ 

๓. หัวข้อการตรวจสอบทัศนคติ แบ่งเป็นหัวข้อ ๓ : 
๓.๑ หัวข้อที่ ๑ ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นทหาร 

โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ฯลฯ 
๓.๒ หัวข้อที่ ๒ การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ ในด้านต่าง ๆ โดยคัดเลือก 

จากคลังชุดค าถาม-ค าตอบ ได้แก่เร่ือง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสตร์พระราชา บทบาทหน้าที่พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญไทย และความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก (ปัจจุบันใช้คลังชุดค าถามในสอบ นตท. จ านวน ๑๖๖ ข้อ) 

๓.๓ หัวข้อที่ ๓ การประเมินทัศนคติ เกี่ยวกับสถาบัน กองทัพบก ความเต็มใจที่จะเป็น
ทหารอาชีพในอนาคต โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบ เลือกรูปภาพที่ช่ืนชอบประมาณ ๓ - ๔ ภาพและอธิบาย
ภาพนั้น หลังจากนั้น กรรมการจะเป็นผู้พิจารณาแนวความคิดและทัศนคติของผู้รับการทดสอบ 
 ๔. รายละเอียดที่หน่วยสอบคัดเลือกต้องด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

๔.๑. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์    
๔.๒ ระบุขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ในใบสมัคร ให้เกิดความชัดเจนกับผู้สมัครสอบ 
๔.๓ บันทึกช่ือบัญชีส่ือสังคมออนไลน์ของผู้สมัคร อาทิ Facebook,Twitter, Line หรืออื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม ในขั้นตอนการสมัครหรือขั้นตอนการท าสัญญาบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. เพื่อใช้
ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ทบ. และการรับเร่ืองร้องเรียนของก าลังพลในอนาคต 

๕. การรายงานผลการตรวจสอบทัศนคติ ทบ. ได้ก าหนดแบบฟอร์มการรายงาน โดยให้
ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ลงนาม และก าหนดให้ใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ 

๖. การปรับปรุงชุดค าถามค าถาม - ค าตอบ และค าอธิบายในการสอบสัมภาษณ์ : ให้ ยศ.ทบ. 
วางแผนและพัฒนาปรับปรุงการสอบสัมภาษณ์ในหัวข้อ ๒ และ ๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
โดยส่งให้ กพ.ทบ. ภายใน ส.ค. ของปี (เร่ิมใน ส.ค. ๖๔) เพื่อพิจารณาน าเรียนขออนุมัติใช้เป็นข้อสอบในปีนั้น ๆ 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ยศ.ทบ. ด าเนินการควบคุมและแจกจ่ายค าถาม - ค าตอบให้กับหน่วยสอบคัดเลือก 
ภายใน ก.ย. ของปี เพื่อให้หน่วยสอบคัดเลือกน าไปใช้ด าเนินการสอบคัดเลือกต่อไป 

 
๑๒. โครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษาภายในประเทศ 
นอก กห. (ระยะที่ ๒) 

ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติโครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. (ระยะที่ ๒) ตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นายทหารประทวนของ ทบ. มีโอกาสเข้า
รับการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
และภารกิจของ ทบ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และยกระดับความรู้ ตลอดจนเพื่อให้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ



พัฒนาหน่วย และ ทบ. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาเช่ือมั่นจากผู้ร่วมงานทั้งภายในและนอก กห. 
โดยเป้าหมาย ด าเนินการจัดส่งนายทหารประทวนเข้ารับการศึกษา ณ สถานศึกษาภายในประเทศนอก กห. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ปีงบประมาณละ ๒๕ นาย แยกเป็น ทภ.๑ - ๔ ปีงบประมาณละ 
๕ นาย/ทภ., นขต.ทบ. อื่น ๆ อีก ปีงบประมาณละ ๕ นาย  

จึงขอให้หน่วยให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ และ พิจารณาคัดเลือกก าลังพลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์การขอรับทุนฯ และระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และส่งข้าราชการไป
ศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาก าลังพล เพื่อให้กลับมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาหน่วยและ ทบ. 
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
 
๑๓. การจัดการความรูข้อง ทบ.  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๓ มาตรา ๑๑ บัญญัติไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์...) นั้น ทบ. ก็เป็นหนึ่งในองค์กร
ภาครัฐที่ต้องด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อน าองค์ความรู้ และประสบการณ์อยู่ในตัวผู้เช่ียวชาญ และก าลังพล 
มาจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึง ส่งต่อ เผยแพร่ ถ่ายทอด และน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย โดยเฉพาะความรู้
ที่เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับก าลังพลในการศึกษาหา
ความรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นทหารอาชีพ ที่มีศักยภาพ และความพร้อม ดังนั้น จึงขอให้ผู้บังคับหน่วย
และก าลังพลให้ความส าคัญและด าเนินการจัดการความรู้ แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ปี ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

สปบ.กพ.ทบ. 
๑๔. แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. 

ผบ.ทบ. อนุมัติให้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงิน
ช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมทั้งก าหนดแผนในการขอรับ
และจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ซึ่งที่ผ่านมา 
อส.ทพ. ที่ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ, ลาออก หรือพิการทุพพลภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
ยังไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิไม่ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้ อส.ทพ. ได้รับสิทธิครบถ้วนและต่อเนื่องสอดคล้อง
กับนโยบาย ทบ. โดย ทบ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของ 
อส.ทพ. ดังนี้ 

๑. การขอรับและจ่ายเงินฯ เร่ิมจากผู้มีสิทธิยื่นเร่ืองขอรับเงินฯ ต่อ กรม ทพ. ที่สังกัด เมื่อ 
กรม ทพ. ต้นสังกัด รวบรวมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ ทภ. เพื่อเสนอเร่ืองขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินฯผ่าน กพ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ัง ก่อนเสนอ สปช.ทบ. ให้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินฯ             



เมื่ออนุมัติแล้ว สปช.ทบ. จะแจ้งให้ มทบ. ทราบ เพื่อแจ้ง กรม ทพ. ต้ังฎีกาเบิกเงินฯ หาก มทบ. ได้รับฎีกา
การเบิกจ่ายเงินฯ แล้วจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินฯ โดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิต่อไป 

๒. อส.ทพ. สังกัด ทบ. ที่บรรจุก่อน ๕ ต.ค. ๓๗ ให้ครบอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๖๐ ปี          
ส าหรับ อส.ทพ. ที่บรรจุตั้งแต่ ๕ ต.ค. ๓๗ ให้ครบอายุการปฏิบัติงาน ไม่เกิน ๕๐ ปี โดยทั้ง ๒ กรณี           
นับอายุตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๙๗ 

๓. อส.ทพ. ที่ได้รับค าส่ังให้บรรจุเพื่อปฏิบัติราชการ ณ กกล.ทพ./กรม ทพ. ที่มิใช่หน่วยต้น
สังกัดเดิม ให้ อส.ทพ. นับเวลาท างานและได้รับเงินเดือนต่อเนื่องจากที่ได้รับอยู่เดิม 

ส าหรับการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา พบว่า อส.ทพ. ได้รับสิทธิครบถ้วนทุกนายในเดือน ต.ค. ของ
ปีที่ออกจากราชการ แสดงให้เห็นว่า หน่วยมีการวางแผนและก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ล่วงหน้า 
ที่ดี ขอให้ด าเนินการต่อไป เพื่อให้ อส.ทพ. ได้รับสิทธิครบถ้วนและต่อเนื่องใน ต.ค. ของปีที่ออกจากงาน 

 
๑๕. การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเปน็การชั่วคราว 

ผบ.ทบ. อนุมัติหลักการการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการ
ช่ัวคราว โดยให้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และในส่วนของสิทธิ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ที่อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บริหาร รพ.ทบ. นั้น ๆ จะให้การสนับสนุน โดย พบ. จะแจ้งให้ รพ.ทบ. ทุก รพ. ทราบต่อไป 
 
 
 
 
๑๖. การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้กู้เงินของกิจการ อทบ. 

ผบ.ทบ. อนุมัติให้ สก.ทบ. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้กู้เงินของกิจการ อทบ. เกี่ยวกับ
การกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.เพื่อการเคหสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติมีความ
เหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ก าลังพล โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ 

๑. การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและการอนุมัติราคาหลักทรัพย์ 
๑.๑ ใช้ราคาประเมินจากส านักงานที่ดิน 
๑.๒ การสอบถามราคาซื้อขายจริง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเทศบาล

โดยให้บันทึกราคาซื้อและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
๑.๓ ให้ผู้กู้หาข้อมูลของสถาบันการเงินอื่นหรือหน่วยงานที่รับประเมินราคาหลักทรัพย์         

น ามาประกอบเป็นหลักฐาน 



๑.๔ ส่ิงปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมินและหลักเกณฑ์การคิดค่าเส่ือมราคาจาก "มูลนิธิ
ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย" 

๒. ห้ามมิให้ก าลังพล ทบ. เป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้แก่ ผู้ประกอบการ
โดยเด็ดขาด หาก สก.ทบ. ตรวจพบจะรายงานต้นสังกัดของก าลังพลผู้นั้น เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทันที 

สก.ทบ. และกิจการ อทบ. ไม่มีนโยบายการตอบแทนระหว่างผู้กู้กับผู้ขายเป็นเงินเด็ดขาด 
ทั้งนี้ หากผู้ขายจะตอบแทนก าลังพลที่ซื้อบ้าน ให้จัดเป็นส่ิงของอ านวยความสะดวกในการพักอาศัยหรือการ
ต่อเติมอาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้สอยตามความเหมาะสมเท่านั้น โดยก าลังพลจะต้องท า
บันทึกข้อตกลงไว้กับผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ ให้แนบข้อตกลง
ดังกล่าวประกอบการขอกู้ฯ ถึง สก.ทบ. เพื่อก ากับดูแลการซื้อขายให้เป็นไปตามข้อตกลง 

การค้ าประกันเงินกู้ของก าลังพล ให้พิจารณาหลักทรัพย์ที่น ามาจดจ านองเป็นส าคัญ และห้ามมิให้
ผู้ประกอบการเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

การท าบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย   
บันทึกข้อตกลงการให้สินเช่ือโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับข้าราชการ  และบันทึก

ข้อตกลงการให้บริการโครงการการพัฒนาระบบการด าเนินงานของ ทบ. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
ของ สก.ทบ. และ ธนาคารกรุงไทย ในด้านการติดต่อประสานงานด้ายระบบออนไลน์, ระบบฐานข้อมูล
แบบองค์รวม, โปรแกรมระบบการท าธุรกรรมฝากเงินและการกู้เงิน และโปรแกรมระบบการบริหารหนี้สิน  

ทบ. จะพัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของกิจการ อทบ. และเป็นประโยชน์กับก าลัง
พลที่เป็นสมาชิก อทบ.”  

 
 
 

 
๑๗. ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.  

ผช.ผบ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการจัดระเบียบที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ทบ. ได้กรุณาอนุมัตกิ าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ. ซึ่งเป็นการ
ก าหนดแนวทางเพิ่มเติมจากที่ ทบ. ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อให้หน่วยได้มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้หมดสิทธิ
พักอาศัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้การบริหารจัดการบ้านพักฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้  
  แนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ. กับผู้หมดสิทธิพักอาศัย  

    - กรณีเกษียณอายุราชการ และไปช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเคยได้รับ
การอนุโลม ให้คงเหลือเฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็น องคมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้ที่ถวายงานรับใช้พระ
บรมวงศานุวงศ์ เท่านั้น และเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วจะต้องส่งคืนบ้านพักให้กับ ทบ. ทันที 



  .- กรณีปรับย้ายไปรับราชการนอก ทบ. (ภายใน กห.) และหน่วยต้นสังกัดใหม่ยังไม่
สามารถจัดสรรที่พักให้ได้ ให้หน่วยมีหนังสือถึงหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพัก ขอผ่อนผันโดยระบุเนื้อหาว่าไม่
สามารถสนับสนุนที่พักได้และจะพิจารณาสนับสนุนให้เมื่อที่พักว่าง ทั้งนี้ก าหนดระยะการผ่อนผันเป็นรายปี  

      - กรณีปรับย้ายไปรับราชการนอกหน่วยภายใน ทบ. และหน่วยใหม่ไม่สามารถ
สนับสนุนบ้านพักได้ ให้ร้องขอพักอาศัยในที่พักของหน่วยเดิมเป็นการช่ัวคราวโดยหน่วยเดิมอนุโลมให้พัก
อาศัยเป็นการช่ัวคราวได้ จนกว่าหน่วยใหม่จะจัดที่พักให้ได้ ยกเว้น ก าลังพลที่ปรับย้ายไปรับราชการต่าง
พื้นที่ เช่น เดิมสังกัดหน่วยในพื้นที่ กทม. ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยสังกัด ทภ. ให้ย้ายออกจากบ้านพัก 
ดังนี้ 

      ปรับย้ายไปรับราชการ ก่อน ๑ ต.ค. ๖๓ ให้ย้ายออกภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔  
      ปรับย้ายไปรับราชการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ ให้ย้ายออกภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่

วันที่ได้รับทราบค าสั่งปรับย้าย  
 

๑๘. แนวทางการรับเงินค่าตอบแทนของก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่/ช่วยราชการกิจการสวัสดิการของ ทบ. 
และ นขต.ทบ. 

ผบ.ทบ. อนุมัตกิ าหนดแนวทางในการรับเงินค่าตอบแทนของก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่/ช่วย
ราชการกิจการสวัสดิการของ ทบ. และ นขต.ทบ. ได้แก่ ศูนย์พัฒนากีฬา ทบ. (สนามกอล์ฟ), สนามม้า, สนาม
มวย และสถานพักฟื้นพักผ่อน ทบ. (เว้น สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (Seapine 
Recreation Centre) และ สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ ๓๗ (ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์) 
เนื่องจากมอบหมายให้คณะบุคคลภายนอกเข้าด าเนินการ) ตั้งแต่ ๑ พ.ค. ๖๓ เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ 

๑. ให้ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่/ช่วยราชการกิจการสวัสดิการของ ทบ. และ นขต.ทบ. ดังกล่าว 
ได้รับเงินเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๑.๑.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า

วันละ ๒ ช่ัวโมง ให้เบิกจ่ายช่ัวโมงละ ๕๐.- บาท เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕๐.- บาท/คน/วัน 
๑.๑.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง ให้เบิกจ่ายช่ัวโมงละ ๖๐.- บาท เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๔๐.- บาท/คน/วัน ยกเว้นก าลังพล
ช้ันยศ พ.อ. อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษขึ้นไป หากปฏิบัติงานเกิน ๔ ช่ัวโมงขึ้นไป เบิกได้ไม่เกิน ๒๗๐.- 
บาท/คน/วัน 

๑.๒ ค่าเบ้ียเล้ียง กรณีมีค าสั่งเดินทางไปราชการ    
๑.๓ ค่าอาหารพนักงาน 
๑.๔ ค่า สป.๓  
๑.๕ เงินรางวัลจากการจัดสรรผลก าไรประจ าปีของกิจการ ในอัตราที่กิจการสวัสดิการก าหนด 



๒. ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่/ช่วยราชการกิจการสวัสดิการของ ทบ.และ นขต.ทบ.ไม่สามารถ
รับเงินค่าตอบแทนจากกิจการฯ ดังนี้ 

๒.๑ ค่าตอบแทนรายเดือน 
๒.๒ ค่ายานพาหนะ (เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง และด าเนินการเบิกค่าตอบแทน

เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง) 
 
๑๙. แนวทางการออกหนังสือรับรองความประพฤติของก าลังพลในสังกัด ทบ. เพื่อประกอบค าขออนุญาต
ซื้ออาวุธปืน 

ผบ.ทบ. อนุมัติก าหนดแนวทางในการออกหนังสือรับรองความประพฤติของก าลังพลในสังกัด 
ทบ. เพื่อใช้ประกอบค าขออนุญาตซื้ออาวุธปืน ต่อ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยให้ ผบ.หน่วย 
ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้มีอ านาจลงนาม ซึ่งเป็นไปนโยบายของ ทบ. ในการควบคุมและก ากับ
ดูแลการจัดหาอาวุธปืนของก าลังพล จึงขอให้หน่วยพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของ
ก าลังพลที่มีความประสงค์ในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืน ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาเร่ืองการซื้อขายหรือการน าอาวุธปืนไปใช้ในทางที่ผิดของก าลังพล 

 
๒๐. การก าหนดมาตรการให้ก าลังพลที่กระท าความผิดวินัยทหาร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม หรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

การด าเนินการ เมื่อปรากฏว่ามีก าลังพลกระท าผิดวินัยทหาร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  
โดยความผิดดังกล่าวต้องไม่เป็นเร่ืองที่ขัดต่อมาตรการที่ ทบ. ก าหนด ได้แก่ การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใน
ทุกกรณี, การลักลอบค้าอาวุธ หรือยุทโธปกรณ์และส่ิงอุปกรณ์อื่น ๆ ของทางราชการไปจ าหน่าย,  
ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อ านาจข่มขู่ ผู้อื่นให้เกรงกลัว หรือหาผลประโยชน์ในทางทุจริต, การลักทรัพย์ 
หรือยักยอกทรัพย์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ, การประพฤติตนในทางชู้สาวซึ่งผิด 
ท านองคลองธรรมและศีลธรรมอันดีและการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อทาง
ราชการ หรือขัดต่อมาตรการความประพฤติของก าลังพลตามที่ ผบ.ทบ. ส่ังการและเน้นย้ า ได้แก่ 
เร่ืองผู้หญิง, การเงิน, การดื่มแอลกอฮอล์, การพนัน และส่ิงเสพติด ในทุกกรณี 

ซึ่งหากพบว่ามีก าลังพลที่กระท าผิด นอกเหนือจากที่ก าหนดข้างต้น ให้ผู้บังคับหน่วยระดับ
กองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป พิจารณาว่าความผิดที่ผู้กระท าผิดกระท าไปนั้น เป็นความผิดเล็กน้อย และส่งผล
กระทบต่อช่ือเสียงของหน่วยและ ทบ. หรือไม่ หากเห็นว่าความผิดดังกล่าวเป็นความผิดเล็กน้อย และไม่ส่ง
กระทบต่อช่ือเสียงของหน่วยและ ทบ. ให้หน่วยต้นสังกัดของก าลังพลผู้นั้นด าเนินการจัดให้ก าลังพลที่กระท าผิด
เข้าร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม หรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา แทน การลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. 
ว่าด้วยวินัยทหารฯ และไม่ต้องส่งตัวเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย  

แต่หากความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ขัดต่อนโยบายของ ทบ. หรือขัดต่อมาตรการที่ ผบ.ทบ. 
ส่ังการและเน้นย้ า ให้หน่วยต้นสังกัดด าเนินการลงทัณฑ์กับผู้กระท าผิด ตามมาตรา ๘แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัย



ทหารฯ พร้อมกับส่งตัวเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. ก าหนด ต่อไป หรือหากความผิด 
ที่ได้กระท าลงไปนั้น อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินการด้านก าลังพลในสถานหนัก ให้หน่วยต้นสังกัด
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด 
 

ฝกพ.ศปก.ทบ. 
๒๑. การช่วยเหลือก าลังพลที่บาดเจ็บหรือเสยีชีวิต จากการปฏิบัติราชการสนาม (กรณีการกระท าของ
ฝ่ายตรงข้าม) 

สิทธิที่ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม จะได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อถูกฝ่ายตรงข้าม
กระท า จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ในส่วนที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. ด าเนินการ มีดังนี้ 

๑. เงินบ ารุงขวัญ 
เงื่อนไข - ก าลังพลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการปะทะ กับ กกล.ติดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม  

หรือ กกล.ติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย หรือ เกิดจากการกระท าของข้าศึก  โดยมอบเงินบ ารุงขวัญแก่ทายาท
ผู้เสียชีวิต จ านวน ๔๐,๐๐๐.- บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
อย่างน้อย ๑ คืน หากเกิน ๒๐ วัน ให้ได้รับเงินเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐.- บาท) 

หลักฐานประกอบ - รายงานการสูญเสีย (กพ.๔) โดย ผบ.หน่วย เป็นผู้ลงนาม, กรณีรักษาตัวเกิน
๑๐ วัน ให้แนบใบส าคัญความเห็นแพทย์ 

การด าเนินการ– 
ขั้นตอนที่ ๑) เมื่อเกิดเหตุสูญเสีย ให้ หน่วยต้นสังกัด ส่ง กพ.๔ ถึง ฝกพ.ศปก.ทบ. 
ขั้นตอนที่ ๒) ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุว่าเข้าข่ายการได้รับเงินช่วยเหลือ หรือไม่

หากไม่ชัดเจน ประสานหน่วยต้นสังกัดในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่ม หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะรายงาน ทบ. 
ขออนุมัติจัดผู้แทน ศปก.ทบ. เข้าเยี่ยมเยียน/มอบเงินบ ารุงขวัญ ให้แก่ก าลังพล หรือทายาทของผู้ประสบเหตุ 
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๓) เมื่อ ทบ. อนุมัติเงินแล้ว จะแจ้งให้หน่วยจัดผู้แทนมารับเงิน  
ขั้นตอนที่ ๔) หน่วยรับเงินไปมอบให้แก่ก าลังพล หรือ ทายาทผู้ประสบเหตุ โดยหน่วยต้นสังกัด

ต้องส่งรายงานการมอบเงินบ ารุงขวัญ และภาพถ่าย พร้อมใบส าคัญรับเงิน (กง.๒) มา ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ขั้นตอนที่ ๕) ฝกพ.ศปก.ทบ. รับรายงานการมอบเงิน แล้วสรุปประจ าเดือนส่ง กพ.ทบ. 
(กองสิทธิก าลังพลฯ) ให้ทราบ 

๒. เงินพระราชทาน 
เงื่อนไข - ก าลังพลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ (ในที่เกิดเหตุ) จากการกระท า

ของฝ่าตรงข้ามโดยมอบเงินบ ารุงขวัญแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บ
จนถึงขั้นเสียอวัยวะ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  

หลักฐานประกอบ– 



๑. หลักฐานการขอรับเงิน - รายงานการสูญเสีย  (กพ.๔) โดย ผบ.หน่วย เป็นผู้ลงนาม 
๒. หลักฐานการรายงานพิธีมอบเงินพระราชทาน - ภาพถ่ายพิธีมอบเงินพระราชทาน, ส าเนา

ใบส าคัญรับเงิน (กง.๒), ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท, ส าเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
เงินพระราชทาน 

การด าเนินการ– 
ขั้นตอนที่ ๑) เมื่อเกิดเหตุสูญเสีย ให้ หน่วยต้นสังกัด ส่ง กพ.๔ ถึง ฝกพ.ศปก.ทบ. 
ขั้นตอนที่ ๒) ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุว่าเข้าข่ายการได้รับเงินช่วยเหลือ หรือไม่ หาก

ไม่ชัดเจน ประสานหน่วยต้นสังกัดในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่ม หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะรายงาน ทบ. 
ขออนุมัติจัดผู้แทน ศปก.ทบ. เข้าเยี่ยมเยียน/มอบเงินพระรานทาน ให้แก่ก าลังพล หรือทายาทของผู้ประสบเหตุ 
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๓) เมื่อ ทบ. อนุมัติเงินแล้ว จะส าเนาให้ ททบ.๕ ทางโทรสาร เพื่อด าเนินการโอน
เงินให้กับ หน่วยต้นสังกัดของก าลังพลที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

ขั้นตอนที่ ๔) แจ้งให้หน่วยต้นสังกัด ทราบเพื่อจัดพิธีมอบเงินพระราชทานฯ ให้แก่ก าลังพล 
หรือ ทายาทผู้ประสบเหตุ โดยหน่วยต้นสังกัดต้องส่งรายงานการมอบเงินพระราชทาน ภาพถ่าย ใบส าคัญ
รับเงิน (กง.๒) ส าเนาบัตรประชาชนของทายาท ส าเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินพระราชทานมา
ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. ภายใน ๓ วันท าการ หลังเสร็จพิธีฯ 

ขั้นตอนที่ ๕) ฝกพ.ศปก.ทบ. รายงานการมอบเงิน ต่อ ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อกรุณาทราบ 
ขั้นตอนที่ ๖) ททบ. สรุปรายละเอียด การรับ - จ่าย ของบัญชีพระราชทานของหน่วย ต่อ 

ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อถวายรายงานการมอบเงินพระราชทาน ต่อ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นรายไตรมาส (ภายใน
วันที่ ๕ ของ เดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค. และ ต.ค.)  

 
 
๓. เงินสินไหมภัยสงคราม 
เงื่อนไข– ก าลังพล ทบ. ซึ่งได้รับค าส่ังให้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการสนาม ซึ่ งได้รับอันตราย

ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จนถึงแก่ความตาย หรือปลดพิการทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ รวมถึง 
ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เส่ียง และมิได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ แต่เสียชีวิตโดยผลการสอบสวน
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากผู้ก่อเหตุรุนแรง 

หลักฐานประกอบ– 
๑. รายงานการสูญเสีย  (กพ.๔) โดย ผบ.หน่วย เป็นผู้ลงนาม 
๒. ส าเนาค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ (หน่วยรับรองส าเนา) 
๓. รายงานการสูญเสียทางเอกสาร (กพ.๓) 
๔. รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีของต ารวจ 



๕. รายงานการสอบสวนของหน่วย 
๖. หนังสือรับรองของคณะกรรมการ ๓ ฝ่ายในพื้นที่ (กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่พฤติกรรม

ไม่ชัดเจน) 
๗. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)  
๘. ใบส าคัญความเห็นแพทย์และรายละเอียดการรักษาพยาบาล (ปลดพิการ) 
๙. ค าสั่งปลดพิการของหน่วย (หน่วยรับรองส าเนา) 
๑๐. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ก าลังพล) 
๑๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ก าลังพล) 
๑๒. หนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนฯ (กรณีเสียชีวิต) 
๑๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับเงินฯ 
การด าเนินการ– 
ขั้นตอนที่ ๑) หน่วยต้นสังกัด เสนอเร่ือง ผ่าน ฝกพ.ศปก.ทบ. 
ขั้นตอนที่ ๒) ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุว่าเข้าข่ายการได้รับเงินช่วยเหลือ หรือไม่ หาก

ไม่ชัดเจน ประสานหน่วยต้นสังกัดในการขอเอกสารหลักฐานเพิ่ม หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะรายงาน ทบ. 
ขออนุมัติจ่ายสินไหมทดแทน ให้แก่ก าลังพล หรือทายาทของผู้ประสบเหตุ ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๓) เมื่อ ทบ. อนุมัติเงินแล้ว จะส าเนาให้ สก.ทบ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ให้หน่วยต้นสังกัด กับ กองสิทธิก าลังพลฯ ทราบ  

ขั้นตอนที่ ๔) เมื่อหน่วยต้นสังกัดรับเงินไปมอบให้แก่ก าลังพล หรือ ทายาทผู้ประสบเหตุ ให้
ส่งรายงานการมอบเงิน มา ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 

๒๒. การตรวจสอบสิทธิให้แก่ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ( ศปก.ทบ./กอ.รมน.) 
ทหารที่ปฏิบัติราชการชายแดน จะได้รับค่าตอบแทน ตามสิทธิก าลังพลที่เป็นตัวเงินของ

ผู้ที่ปฏิบัติราชการสนาม (ศปก.ทบ.,กอ.รมน.) ทบ. ให้ค่าตอบแทนแก่ก าลังพลระหว่างที่ปฏิบัติราชการ
ชายแดน ยกตัวอย่างเช่น 

-ข้าราชการทหาร จะได้รับเบี้ยเล้ียงวันละ ๒๔๐ บาท ค่าเสบียงสนามวันละ ๑๕ บาท 
และเฉพาะใน จชต. กับ ๔ อ าเภอ ใน จ.สงขลา จะได้รับค่าเส่ียงภัยเพิ่มอีก ๒,๕๐๐ บาท 

-อาสาสมัครทหารพราน จะได้รับเบี้ยเล้ียงวันละ ๒๐๐ บาท และเฉพาะใน จชต. กับ ๔ 
อ าเภอ ใน จ.สงขลา จะได้รับค่าเส่ียงภัยเพิ่มอีก ๒,๕๐๐ บาท 

-พลทหาร จะได้รับเบี้ยเล้ียงสนาม ๒๐๐ บาท ค่าเสบียงสนามวันละ ๑๕ บาท และ
เฉพาะใน จชต. กับ ๔ อ าเภอ ใน จ.สงขลา จะได้รับค่าเส่ียงภัยเพิ่มอีก ๒,๕๐๐ บาท 



การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ การขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนการ
ขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน เพราะทั้งหมดเป็นสิทธิที่ก าลังพลพึงได้รับ เป็นต้น และมี
สิทธิประโยชน์อื่นๆตามมา เช่น ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะโดยรัฐบาล ค่าน้ า ค่าไฟ 

 
 


