


แนวทางการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ



แนวทางการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกนิ
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ

แนวทางการด าเนินการตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ปี ๒๕๖๔

การก าหนดแนวทางการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ

- การเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการคัดเลือก
- การสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ทหารกองเกินสมัครใจเข้ากองประจ าการมากยิ่งขึ้น



การเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการคัดเลือก

- การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

 การด าเนินการในกรณีปกติเหมือนเช่นทุกปี 
 การรับสมัครทหารกองเกนิเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)



รายละเอียดการด าเนินการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)

 รับสมัครฯ จากทหารกองเกินอายุ ๑๘ ถึง ๒๙ ปี

 รับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์

 คัดเลือกเข้ากองประจ าการตามจ านวนความต้องการในหน่วยทหาร       
ที่ก าหนด 

 ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ

 ด าเนินการด้านธุรการต่าง ๆ นั้น จะด าเนินการเช่นเดียวกันกับ      
การตรวจเลือกตามปกติ 



รายละเอียดการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ทหารกองเกนิสมัครใจ
เข้ากองประจ าการมากยิ่งขึ้น

 ก าหนดสัดส่วน/โควตา ในการสอบเข้า รร.นส.ทบ.

 เพ่ิมรายละเอียดในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการใน ทบ.

 จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นโยบายเร่งด่วน รมว.กห.
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

“ขยายผลการน าก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการชั่วคราว

ไปสู่หน่วยก าลังรบและหน่วยสนับสนุน
การรบ”



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นโยบายการปฏิบัติงานของ
พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

“เร่งรัดการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าท่ี
ทหารเป็นการชั่วคราว มาใช้ใน ทบ. 

อย่างเป็นรูปธรรม ในหน่วยก าลังรบและ
หน่วยสนับสนุนการรบ”



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รมว.กห. 
กรุณาเห็นชอบ

แนวทางการด าเนินการ
น าก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารฯ



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. สามารถใช้รายชื่อก าลังพลส ารองที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก าลังของทุกหน่วย
ประกอบการรับสมัคร เพ่ือให้การบรรจุฯ เป็นไปตามเป้าหมาย

๑. ก าหนดชื่อเรียก กสร.ทนท.ทหารเป็นการชั่วคราว ว่า “ทหารอาสา”

๒. ก าหนดกลุ่มบุคคลท่ีจะรับเข้ามาท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว นอกเหนือจากก าลังพล
ส ารองที่มีชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง ได้แก่ ทหารกองหนุนที่ปลดจากกองประจ าการ และ นศท. 
ที่ส าเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุก าลัง

๓. หน่วยที่ใช้บรรจุก าลังพลเข้าท าหน้าที่ทหารฯ ได้แก่ หน่วยก าลังรบและหน่วยสนับสนุน
การรบ โดยในส่วนของ ทบ. ได้แก่ หน่วยด าเนินกลยุทธ์และหน่วยสนับสนุนการรบ      
เหล่า ร.,ม.,ป.,ช.,ส. ระดับกองพัน ในส่วนก าลังรบและส่วนสนบัสนุนการรบ

๕. ให้พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหล่าทัพสามารถด าเนินการเอง



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็น การก าหนดชื่อเรียก “ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว” 
ว่า “ทหารอาสา” และการก าหนดกลุ่มบุคคลที่จะรับเข้ามาท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
นอกเหนือจากก าลังพลที่มีชื่อในบัญชีบรรจุก าลัง

กห. (โดย สม.) อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขระเบียบ กห. ว่าด้วยก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติก าหนดแนวทางการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหนังสือ กพ.ทบ. 

ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๖๑๒ ลง ๓ ธ.ค. ๖๓

ให้ สบ.ทบ. แจกจ่ายให้ นขต.ทบ. (ถึงระดับกองพล) และ มทบ. เรียบร้อยแล้ว 



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายทหารสัญญาบัตร ๖๓ อัตรา นายทหารประทวน ๑๗๙ อัตรา 

๑. ก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราส าหรับบรรจุทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๒ อัตรา 



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าทีท่หารเป็นการชัว่คราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. การด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามล าดับเวลา (Timeline)
วันที่ เวลา กิจกรรม ค าชี้แจง

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

23 ม.ีค. 64 - - ออกประกาศรับสมัคร (เริ่มประชาสัมพันธ์) - ณ นรด., สลก.ทบ., มทบ.

29 มี.ค. 64
ถึง

23 เม.ย. 64
0800 - รับสมัคร

- ณ นรด. และ มทบ. ทั้ง 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 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- 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 - ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการสอบรอบที่ 2 - ณ นรด.



วันที่ เวลา กิจกรรม ค าชี้แจง

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

- อาคารสวนเจ้าเชตุ นรด.
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

13 พ.ค. 64
0700
1400

- การตรวจโรค ตรวจเลือด ปัสสาวะ, เอกซเรย์ปอด
- การทดสอบด้านจิตเวช

- ณ ห้องพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้

14 พ.ค. 64
0600
1000

- การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- สอบขับรถ (เฉพาะต าแหน่งพลขับ)

- ลาน ราม ปร.นรด.
- ขส.ทบ.

27 พ.ค. 64 0930
- ประชุมพิจารณาผลคะแนน ตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือประวัติ
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 - ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย
- ณ นรด. ทางเว็บไซต์ 
http://www.tdc.mi.th

16 มิ.ย. 64

0730
0930
1030
1330

ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารประทวน รายงานตัวท้ังตัวจริงและอะไหล่
ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร รายงานตัวท้ังตัวจริงและอะไหล่
ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารประทวน เลือกต าแหน่ง
ผู้สมัครต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เลือกต าแหน่ง

- ณ นรด. 

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



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. การด าเนินการสอบคัดเลือกทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : ให้ นรด. 
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการสอบคัดเลือกฯ โดยมี ยศ.ทบ. สนับสนุนองค์ความรู้และให้
ค าแนะน าในการสอบคัดเลือกฯ รวมถึงให้เพ่ิมเติมสถานที่สอบคัดเลือกฯ นอกเหนือจากสถานที่
สอบคัดเลือกฯ ส่วนกลาง (นรด.) เช่น ทภ.๒, ทภ.๓ และ ทภ.๔ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ทั้งนี้ ส าหรับการรับสมัครทหารอาสา
ให้ด าเนินการรับสมัครได้ทั้งที่ส่วนกลาง (นรด.) และส่วนภูมิภาค (มทบ.) 

การรับสมัครฯ การสอบคัดเลือก (รอบแรก)



การน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. ทหารอาสา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : ซึ่งได้เริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๓          
ให้คงปฏิบัติงานที่ มทบ. ตามเดิมไปก่อนจนกว่าจะจบสัญญาจ้างคร้ังที่ ๑ (๓๑ มี.ค. ๖๗) 
จากนั้น หาก ทบ. และทหารอาสาดังกล่าว มีความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างครั้งที่ ๒           
ให้ด าเนินการเปลี่ยนหน่วย/ต าแหน่งรับการบรรจุ (จ้าง) จาก มทบ. เป็น หน่วยก าลังรบ      
หรือหน่วยสนับสนุนการรบ ตามความจ าเป็นทางด้านยุทธการตามห้วงเวลาต่อไป 



การด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการ
ก าลังพลของ กห.



การควบคุมยอดก าลังพล ทบ.

ปรับลดยอดก าลังพล จ านวนร้อยละ ๕           
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐

นายทหารประทวน
ประมาณ ๕,๓๐๐ นาย 

นายทหารสัญญาบัตร
ประมาณ ๑,๕๐๐ นาย 



การลดยอดผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาใน รร.ทหาร



ขยายผลในการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
ทดแทนการบรรจุก าลังทหารประจ าการ ในหน่วยก าลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบ



เน้นย้ าและชี้แจงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่า
การปฏิบัติงานก าลังพลของ ทบ.



ผบ.ทบ. ได้อนุมัติประกาศใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่า
การปฏิบัติงานก าลังพลของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สะท้อนข้อเท็จจริง และสามารถน าผลการประเมินค่า
ไปใช้ในการบริหารงานก าลังพลได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม



ผู้ที่ต้องได้รับการประเมิน 

- ข้าราชการทหาร (พลทหารประจ าการ – พล.ต.)

- ข้าราชการกลาโหมพลเรือน

- ข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

- ลูกจ้างประจ า 

- ก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

- อส.ทพ. 

- พนักงานราชการ ให้ใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔



ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการประเมิน 

- ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งประจ าหน่วยเพื่อรอเกษียณอายุราชการ

- ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งส ารองราชการและถูกสั่งพักราชการ

- ผูท้ี่ลาศึกษาในต่างประเทศ หรือลาไปศึกษาในเวลาราชการ

- ผู้ที่โอน ย้าย บรรจุ เข้ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า ๑ เดือน
ในวงรอบการประเมิน 



การประเมินต้องประเมินตามการปฏิบัติงานจริง

- ผูป้ระเมิน คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ก ากับดูแลผู้รับการประเมินโดยใกล้ชิด
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่ ร.ต. 

- ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นรับรองผลการประเมินและหรือให้ข้อคิดเห็นอื่น ๆ 



ประเมินที่มีชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป 

โดยหากมอบอ านาจให้ประเมินแทน ซึ่งใช้“ท าการแทน” 
และผู้รับมอบอ านาจไม่ได้มีชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป 

ในการขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
ใหผู้้มอบอ านาจเป็นผู้ให้ความเห็น

และรับรองผลการประเมินได้

ยกเว้น
การขอความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 



หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ นขต.ทบ. 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินค่าก าลังพล

- พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่าก าลังพลช้ันสัญญาบัตร
และก าลังพลต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรของหน่วย

- รับการยื่นอุทธรณ์จากผู้รับการประเมิน



เจ้าหน้าที่ก าลังพลตรวจสอบผู้ที่ต้องได้รับการประเมินค่าในหน่วย 

การประเมินครั้งที่ ๑ ใชร้ายชื่อก าลังพลของหน่วย ณ วันที่ ๑ ม.ค.

การประเมินครั้งที่ ๒   ใช้รายชื่อก าลังพลของหน่วย ณ วันท่ี ๑ ก.ค. 



ก าลังพลที่ไปช่วยราชการ 

หน่วยที่รับตัวไว้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบประเมินค่า
แล้วส่งแบบประเมินค่าก าลังพล พร้อมส าเนาแบบจัดอันดับผู้รับการประเมิน

ของผู้ประเมินคนเดียวกัน ให้แก่หน่วยต้นสังกัด

การประเมินค่าครั้งที่ ๑ ของปี 
ส่งภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.

การประเมินค่าครั้งที่ ๒ ของปี 
ส่งภายในวันที่ ๑๕ ก.ค.



การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ของผู้รับการประเมิน 

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
ร่วมกันจัดท าข้อตกลงการประเมิน 

ก าหนด ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนน

- ภารกิจ
- งาน
- กิจกรรม
- แผนงาน
- โครงการ



มาตรการป้องกันการปล่อยคะแนน

ผู้ประเมินแต่ละคนด าเนินการประเมินภายใต้มาตรการป้องกัน
การปล่อยคะแนนอย่างเคร่งครัด

ผู้รับการประเมินมีชั้นยศ พล.ต. 
ยกเว้นการใช้มาตรการป้องกนัการปล่อยคะแนน



แจ้งผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
เป็นลายลักษณ์อักษร

- ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบภายใน 
๗ วันท าการ หลังจากคณะกรรมการฯ รับรองผล

- ผู้บังคับบัญชาโดยตรงแจ้งผู้ที่มีผลการประเมิน
อยูใ่นเกณฑ์ต้องปรับปรุงทราบเป็นลายลักษณ์อักษร



การยื่นอุทธรณ์

ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ 
โดยใช้แบบการอุทธรณ์ ภายใน ๔ วันท าการ 

นับจากวันที่ทราบผลฯ 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงชี้แจงใหผู้้ยื่นอุทธรณ์
ทราบภายใน ๒ วันท าการ 

ผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการชี้แจง สามารถย่ืน
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๔ วันท าการ 

นับจากผู้บังคับบญัชาโดยตรงชี้แจง



การปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพล ทบ.



การปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพล ทบ.

ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ปรบัปรงุหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพล ทบ. เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มเกณฑ์ที่ถือว่า “ผ่าน” 
ส าหรับการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย 



เดิม 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

ปรับเพิ่มเป็น 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๘๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

เดิม 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน

ปรับเพิ่มเป็น 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

ผู้ที่บรรจุในหน่วยส่วนก าลังรบและหน่วยส่วนสนบัสนนุการรบ 

กองพลรบ กรมรบ 
และกองพันรบ

ส่วนก าลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ นปอ., พล.ป., 
กรม นนร.รอ.รร.จปร.

การปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพล ทบ.

ผู้ที่บรรจุในหน่วย และ/หรือต าแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นประจ า
ประเภทเงิน พ.ด.ร.



การปรับปรุงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของก าลังพล ทบ.

ผู้ที่บรรจุในหน่วยส่วนก าลังรบ หน่วยส่วนสนับสนุนการรบและหน่วยส่วนพัฒนาประเทศ  

กองพลรบ, กรมรบ, กองพันรบ, นปอ., พล.ป. และ กรม นนร.รอ.รร.จปร.นอกเหนือจาก

เดิม
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน

ปรับเพิ่มเป็น 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน

เดิม
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 

ปรับเพิ่มเป็น 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน

ผู้ที่บรรจุในหน่วย และ/หรือต าแหน่งนอกเหนือจากหน่วยข้างต้น

ก าหนดให้ใช้กับก าลังพลของ ทบ. ตั้งแต่การทดสอบในเดือน ก.พ. ๖๓ เป็นต้นไป



การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพิ่มเติมในการปรับย้ายหรือแต่งตั้ง
ผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง ผบ.กรม (อัตรา พ.อ. (พ.)) 

และ ผบ.พัน. (อัตรา พ.ท. - พ.อ.) หรือเทียบเท่า



ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพิ่มเติมในการปรับย้าย
หรือแต่งตั้งผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผบ.กรม และ ผบ.พัน. หรือเทียบเท่า 

ตั้งแต่วาระ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป

ผบ.หน่วยด าเนินกลยุทธ์ใน 
พล.ร./ม./รพศ., กรม ทพ.

การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) 

≥ ๗๐ %

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี
ของก าลังพล

ผบ.หน่วย อื่น ๆ

ตามเกณฑ์ของ ทบ. 



การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเพิ่มเติมในการปรับย้ายหรือแต่งตั้ง
ผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง ผบ.กรม (อัตรา พ.อ. (พ.)) 

และ ผบ.พัน. (อัตรา พ.ท. - พ.อ.) หรือเทียบเท่า

ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 
(Test of English International Communication)  

ได้คะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐ ขึ้นไป



หมายเลขความช านาญการทางทหาร (ชกท.) 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรูปแบบใหม่



ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติโครงการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดระบบหมายเลข ชกท. และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของข้าราชการทหาร ทบ. รวมทั้งจัดท ามาตรฐานก าหนด

ขั้นตอน รายการ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63

1 การเตรียมความพร้อม ส.ค. 61 พ.ย. 61

2 การทบทวน พ.ย. 61 ก.ย. 62

3 การปรับปรุงและจัดท า พ.ค. 62 ก.ย. 63

4 ทดลองใช้/ประเมินผล ม.ค.64



แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและก าหนดระบบหมายเลขความช านาญการ
ทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของข้าราชการกองทัพบก

รองเสนาธิการทหารบก สายงานก าลังพล               ประธานกรรมการ

เจ้ากรมก าลังพลทหารบก                                  รองประธานกรรมการ

เจ้ากรมยุทธการทหารบก                                  รองประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง                             ทีป่รึกษา

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก                            กรรมการ

ผู้แทนหน่วยที่มีการจัดหน่วยแบบอัตราเฉพาะกิจ     กรรมการ

ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการท่ีรับผิดชอบหมายเลข
ความช านาญการทางทหารและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   กรรมการ

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารบก  กรรมการและเลขานุการ



ล าดับ หน่วย
ชกท. นายทหารสัญญาบตัร ชกท. นายทหารประทวน

รวมทั้งหมดรับผิดชอบ ยกเลิก เพิ่มเติม คงเหลือ รับผิดชอบ ยกเลิก เพิ่มเติม คงเหลือ
เดิม รับผิดชอบ เดิม รับผิดชอบ

1 ทบ. 18 3 0 15 0 0 0 0 15
2 สลก.ทบ. 3 0 0 3 0 0 0 0 3
3 กพ.ทบ. 4 0 0 4 3 0 0 3 7
4 ขว.ทบ. 16 5 0 11 12 0 0 12 23
5 ยก.ทบ. 14 0 0 14 0 0 0 0 14
6 กบ.ทบ. 10 2 0 8 3 0 0 3 11
7 กร.ทบ. 6 0 0 7 4 0 1 5 12
8 สปช.ทบ. 9 1 0 8 1 0 0 1 9
9 สบ.ทบ. 5 0 0 5 9 0 0 9 14
10 กง.ทบ. 6 4 0 2 3 1 0 2 4
11 สห.ทบ. 4 0 0 4 5 0 0 5 9
12 สก.ทบ. 1 0 6 7 2 0 0 2 9
13 ดย.ทบ. 1 0 0 1 5 0 0 5 6
14 จบ. 1 0 0 1 0 0 0 0 1
15 นรด. 3 0 0 3 1 0 0 1 4
16 สวพ.ทบ. 1 0 1 2 0 0 0 0 2
17 สตน.ทบ. 1 0 0 1 0 0 0 0 1
18 สธน.ทบ. 5 1 0 4 1 0 0 1 5



ล าดับ หน่วย
ชกท. นายทหารสัญญาบัตร ชกท. นายทหารประทวน

รวมทั้งหมดรับผิดชอบ ยกเลิก เพิ่มเติม คงเหลือ รับผิดชอบ ยกเลิก เพิ่มเติม คงเหลือ
เดิม รับผิดชอบ เดิม รับผิดชอบ

19 ศซบ.ทบ. 21 21 9 9 9 9 3 3 12
20 กช. 30 12 1 18 32 6 0 26 44
21 สพ.ทบ. 23 5 0 18 33 0 0 33 51
22 สส. 35 7 0 28 60 9 0 51 79
23 ขส.ทบ. 56 36 0 20 34 11 0 23 43
24 พธ.ทบ. 22 7 0 15 20 0 0 20 35
25 ยย.ทบ. 8 0 0 8 14 0 0 14 22
26 กส.ทบ. 12 0 0 12 4 0 0 4 16
27 พบ. 96 57 10 49 27 11 0 16 65
28 วศ.ทบ. 15 13 0 2 3 1 0 2 4
29 นสศ. 7 0 0 7 9 0 0 9 16
30 ยศ.ทบ. 10 1 2 11 3 0 0 3 14
31 ศร. 8 0 0 8 8 0 0 8 16
32 ศม. 5 0 0 5 9 0 0 9 14
33 ศป. 23 0 1 24 19 0 1 20 44
34 ศบบ. 6 0 1 7 8 0 1 9 16

รวม 485 175 32 342 341 48 6 299 641



ชกท.รูปแบบใหม่



ชกท.รูปแบบใหม่



ผบ.ทบ. อนุมัติใช้หมายเลขความช านาญการทางทหาร (ชกท.) และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รูปแบบใหม่เพื่อพลาง ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๖๔

โดยให้ใช้ในการบริหารจดัการด้านก าลังพล ควบคู่ไปกับคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเดิม
ในค าสั่ง ทบ. ที่ ๕๘๖/๒๕๓๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๓๒ 

เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.ต. - พ.อ.

๑. นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ.(พ.) 

๒. นายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ. - ร.ท. 

๓. นายทหารประทวน อัตรา จ.(พ.) - ส.อ. 



ค าสั่ง ทบ. เรื่องก าหนด ชกท. และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
รูปแบบใหม่



การก าหนด ชกท. และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรูปแบบใหม่

กรณตีรวจพบข้อผิดพลาด หรือมีความประสงค์ต้องการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้การบริหารจัดการด้านก าลังพลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ให้เสนอเร่ืองพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยัง เหล่า/หน่วย สายวิทยาการ 
ที่รับผิดชอบ ชกท. นั้น ๆ

หลังจากการทดลองใช้เพื่อพลาง 



การก าหนด ชกท. และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรูปแบบใหม่



ข้อเน้นย้ าหน่วย

๒. ขอให้หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของก าลังพลที่ปรับครองอัตราสูงขึ้นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีก าหนดหรือไม่ โดยเฉพาะนายทหารประทวนที่มีการจัดท า
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งขึ้นใหม่ และมีการก าหนดแนวทางรับราชการท่ีชัดเจนที่ต้อง
ส าเร็จหลักสูตรนายสิบชั้นต้น หรือนายสิบอาวุโส ตามท่ี ทบ. ก าหนด จึงจะเลื่อนขึ้น
ครองอัตราสูงขึ้นได้

๑. กรณีปรับย้ายก าลังพลให้ตรวจสอบหมายเลข ชกท. ว่าเหล่า/หน่วย สายวิทยาการใด
เป็นหน่วยรับผิดชอบ เนื่องจากมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบใหม่ในช่วงที่ผ่านมา
มีการสอบถามหน่วยไม่ตรงตามที่อนุมัติความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยเสียเวลาในการถาม
ความเห็นชอบของเหล่า/หน่วย สายวิทยาการ ซ้ าซ้อน



เน้นย้ าการบังคับใช้แนวทางการรับราชการนายทหารประทวน



แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน

แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน คือ นโยบาย หลักการ และ
วิธีด าเนินการก าลังพลต่อนายทหารประทวนเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงต าแหน่งสุดท้าย หรือต าแหน่งสูงสุด 
ตามแนวทางรับราชการ หรือจนพ้นจากประจ าการ และ อื่น ๆ ทางด้านก าลังพล       
ทีเ่กี่ยวข้อง



แนวทางการรับราชการของนายทหารประทวน

แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง หมุนเวียน และการเลื่อนต าแหน่งนายทหารประทวน

คุณสมบัติของนายทหารประทวน
คุณสมบัติทางทหาร

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของนายทหารประทวน 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 : แหล่งผลิตหลักของ กห.

ประเภทที่ 2 : คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ

ประเภทที่ 3 : เลื่อนจาก พล.อส.

อัตรา จ. : จบหลักสูตร ส.ชั้นต้น/เทียบเท่า

อัตรา จ.(พ.) : จบหลักสูตร ส.อาวุโส/เทียบเท่า

ความรู้เหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ใช้คุณวุฒิ

ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี

นายทหารช านาญงาน



การเลื่อนยศ



เรื่องเน้นย้ า

1. การออกค าสั่งให้นายทหารประทวนรับราชการ ที่มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 63
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเหล่าสายวิทยาการก่อนการปรับย้าย ดังนี้
1.1 ผู้ที่จะครอง อัตรา จ. ได้ ต้องส าเร็จหลักสูตรนายสิบชั้นต้น หรือเทียบเท่า
1.2 ผู้ที่จะครอง อัตรา จ.(พ.) ได้ ต้องส าเร็จหลักสูตรนายสิบอาวุโส หรือเทียบเท่า

2. การปรับย้ายผิดหมายเลข ชกท. จะต้องฝึก ชกท. ในต าแหน่งใหม่ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(2 หรือ 3 เดือน ตามแตก่รณี) ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 ต.ค. 63

3. ไม่ควรออกค าสั่งฯ ย้อนหลังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (กรณีมีเหตุจ าเป็น ไม่ควรออกค าสั่งฯ
ย้อนหลังนานเกิน 1 เดือน)

4. ไม่ควรออกค าสั่งฯ ที่มีผลใช้บังคับล่วงหน้า



เรื่องเน้นย้ า

5. กรณียกเว้น ที่ไม่สามารถออกค าสั่งฯ ได้ตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด ให้หน่วยเสนอขออนุมัติยกเว้น
เป็นรายกรณีโดยต้องได้รับอนุมัติในระดับ ทบ. ก่อน จึงจะด าเนินการออกค าสั่งฯ ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
5.1 การปรับปรุงโครงสร้างอัตราการจัดหน่วย หรือการยุบเลิกหน่วย
5.2 การเสริมสร้างความพร้อมรบด้านก าลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามที่ ทบ. ได้อนุมัติไว้
5.3 การบริหารจัดการก าลังพลในภาพรวมโดยเหล่าสายวิทยาการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านก าลังพล   

ที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละเหล่า ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6. การเปลี่ยนเหล่าของนายทหารประทวน ให้ใช้แนวทางการเปลี่ยนเหล่าเช่นเดียวกับการด าเนินการ
ที่ผ่านมาไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหลา่ของนายทหารประทวน    
โดยก าหนดให้เหล่าสายวิทยาการเป็นหน่วยควบคุมก ากับดูแลการเปลี่ยนเหล่าของก าลังพลในเหล่า
ให้มีความเหมาะสม



เน้นย้ าการปรับย้ายก าลังพลเป็นต าแหน่ง
“ประจ าหน่วย” กรณีต่าง ๆ



การปรับย้ายก าลังพลเป็นต าแหน่ง “ประจ า”

หลักเกณฑ์ : หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/1762 ลง 18 มิ.ย. 52
เรื่อง ขออนุมัติก าหนดหลักเกณฑ์ การบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการกองทัพบก
ให้ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วยและส ารองราชการ

ต าแหน่ง “ประจ าหน่วย” หมายความว่า 
ต าแหน่งทีไ่ม่ใช่ต าแหน่งหลักของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก หรือ
หน่วยรองของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่อัตราการจัดของหน่วย 
ก าหนดให้สามารถบรรจุก าลังพลในต าแหน่งประจ าหน่วยและ
ส ารองราชการได้

ความหมาย



ต าแหน่ง ประจ า กรณีต่าง ๆ

นายทหารสัญญาบัตร
1. ชกท.0006 กรณีก ำลังพลไปศึกษำ ฝึกงำน อบรม
2. ชกท.0007 กรณีเป็นผู้กระท ำควำมผิด บกพร่องต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประพฤติ

ไม่เหมำะสม หรือถูกด ำเนินคดีอำญำ
3. ชกท.0009 กรณีนอกเหนือจำกกำรไปศึกษำ หรือมีควำมผิด

นายทหารประทวน
1. ชกท.091 กรณีกำรไปศึกษำ หรือไม่มีควำมผิด
2. ชกท.092 กรณีเป็นผู้กระท ำควำมผิด บกพร่องต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประพฤติไม่

เหมำะสม หรือถูกด ำเนินคดีอำญำ



ต าแหน่งประจ าที่ไม่ใช่ลักษณะความผิด (ชกท.0009, 091)

1. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่ถูกยุบเลิก เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดของหน่วย

2. ผู้ที่ลาออกเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งหรือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยไม่ได้ 
สงวนต าแหน่งไว้ เพ่ือรองรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

3. นายทหารประทวนท าหน้าที่ในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเพ่ือท่ีจะเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร     
สัญญาบัตรก่อนเกษียณอายุราชการ

4. ผู้ที่จะครบก าหนดปลดออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วย
ได้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ



ต าแหน่งประจ าที่ไม่ใช่ลักษณะความผิด (ชกท.0009, 091)

6. ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกหน่วยทั้งในและนอก กห. หรือผู้ท่ีไปปฏิบัติราชการ
ในต่างประเทศมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

7. ผู้ที่เจ็บป่วยและต้องรักษาตัว อย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาเกิน 1 ปี หรือป่วยเป็นโรคติดต่อ 
หรือโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน โดยมีแพทย์ทหารไม่น้อยกว่า 3 นายรับรอง 

8. ผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีไม่ผ่าน หรือผู้ท่ีมีผลการประเมินค่าต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด จ านวน 2 คร้ังติดต่อกัน

5. ผู้ที่ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี หรือผู้ที่
เตรียมตัวหรือกลับจากการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ



ต าแหน่งประจ าลักษณะความผิด (ชกท.0007, 092)

1. ผู้ที่กระท าผิด หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งผู้ที่ไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ และยังไม่สามารถหาต าแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้โดยความผิด     
ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปรับย้ายเป็นส ารองราชการ

2. ผู้ที่กระท าความผิด ประพฤติไม่เหมาะสม หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
หน่วยจะปรับย้ายคืนเหล่าสายวิทยาการ หรือปรับย้ายเป็นประจ าหน่วยส่วนภูมิภาค



เน้นย้ าการปรับย้ายก าลังพลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลก าลังพล
อิเล็กทรอนิกส“์ระบบ PDX”



ระบบงานการปรับย้าย ระบบ PDX

อ้างถึง : หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0401/1479 ลง 24 เม.ย.60
เรื่อง รายงานผลการใช้งานโปรแกรมระบบงานปรับย้ายในระบบ PDX ในระยะที่ 2

การด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีบางหน่วย
ยังบันทึกข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการ

ปรับย้ายไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 

ปัญหา

ข้อมูลจ าเป็นส าหรับ
การปรับย้าย

ข้อมูล
ก าลังพล 
(ประวัติ)

ข้อมูล
ท าเนียบ
ก าลังพล 
(อจย./อฉก.)



ระบบงานการปรับย้าย ระบบ PDX

รูปถ่าย

หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลการกระท าความผิด

ประวัติการศึกษา

ประวัติการท างาน

การบันทึก
ฐานข้อมูลก าลังพล

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน

ข้อเน้นย้ า

ฐานข้อมูลก าลังพล



ระบบงานการปรับย้าย ระบบ PDX

ชื่อต าแหน่งเต็ม

ชื่อต าแหน่งย่อ

เลขรหัสต าแหน่ง 12 หลัก

การบันทึก
ฐานข้อมูลท าเนียบก าลังพล
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นปัจจุบัน

ข้อเน้นย้ า

ฐานข้อมูลท าเนียบก าลังพล



ระบบงานการปรับย้าย ระบบ PDX

ตัวอย่าง ชื่อต าแหน่งย่อที่ผิด



แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการของ ทบ. 
และปรับปรุงเอกสารหลักฐานการบรรจุเข้ารบัราชการ



นโยบายของ ผบ.ทบ.

- ก าลังพล ทบ.ทุกนายจะต้องได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี 
มคีวามจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จะต้องมีการตรวจสอบทัศนคติ
ผู้สมัครเข้ารับราชการอย่างละเอียด



ระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการทหาร ต้องเป็นผู้เลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ  การโอน การบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙



ระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะหลัก
1. ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยส านึกรับผิดชอบ
3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. แสดงออกวัฒนธรรมดิจิตอล

ผบ.ทบ. อนุมัติ
ทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะหลักของ ทบ. 



ระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หมายถึง เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า ทางทหาร ๑๔ ประการ ซึ่งได้แก่ การเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ
และลักษณะทหารที่ดี มีกริยาท่าทาง ลักษณะองอาจ ผึ่งผาย น่าเลื่อมใส มีความกล้าหาญ อดทน อดกลั้น
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน แบบธรรมเนียมทหาร
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยินดีเสียสละและอุทิศตน เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย
ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพอันดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับความคิดเห็น
ข้อโต้แย้งของบุคคลในกลุ่ม สามารถประสานสอดคล้องเพื่อให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนการท างานร่วมกัน
ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วย ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถน าความรู้ 
ความสามารถทางทหารมาใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

สมรรถนะหลัก
ธ ารงความเป็นทหารมืออาชีพ



อนุมัติแนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ. 

องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

ประธาน
นายทหารชั้นนายพล ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป 
หรือนายทหารสัญญาบัตร อัตรา พ.อ.(พ.) 

กรรมการ 
นายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
อาจจะท าหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ 
ด้วยก็ได้

ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการบรรจุเข้ารับราชการ 
ตามหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. 



แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน ทบ. 

• ให้ ทภ.๑ ร่วมเป็นกรรมการในการสอบเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. 
ส าหรับกรรมการที่เหลืออาจพิจารณาให้ นขต.ทบ. อื่น ๆ ร่วมเป็นกรรมการ
สอบสัมภาษณ์เพ่ิมเติมได้

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. 

• ให้ ยศ.ทบ. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกฯ ก าหนด หรือปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 



แนวทางการด าเนินการสัมภาษณ์(ตรวจสอบทัศนคต)ิ

แบ่งการพิจารณาเป็น 3 หัวข้อ

หัวข้อที่ 1 ลักษณะท่าทางบุคลิกภาพทั่วไป คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเป็นทหาร

1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์

1.2 การปรับตัว และ มนุษย์สัมพันธ์

1.3 การแสดงออก ทางสีหน้า, สายตา

พิจารณาจาก การแนะน าตัว ชื่อ-สกุล,ที่อยู่อาศัย หรือ การเล่าเร่ืองส่วนตัว การปฏิบัติ
ตามค าสั่งโดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาด้านต่างๆ (ดีมาก / ดี / พอใช้ /ปรับปรุง/
ไม่เหมาะสม)



แนวทางการด าเนินการสัมภาษณ์(ตรวจสอบทัศนคต)ิ



แนวทางการด าเนินการสัมภาษณ์(ตรวจสอบทัศนคต)ิ

หัวข้อท่ี 2 การทดสอบความรู้ โดยพิจารณาจากองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
โดยคัดเลือก จากคลังชุดค าถาม - ค าตอบ จ านวน 4 ข้อ ( 4 ข้อ ดีมาก / 3 ข้อ ดี / 
2 ข้อ พอใช้ / 1 ข้อ ปรับปรุง / ตอบไม่ได้  ไม่เหมาะสม )

2.1 ความรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

2.2 ความรู้ศาสตร์พระราชา

2.3 บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย

2.4 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก



แนวทางการด าเนินการสัมภาษณ์(ตรวจสอบทัศนคต)ิ

กลุ่มที่ 3 การประเมินทัศนคติ (ดีมาก / ดี / พอใช้ /ปรับปรุง/
ไม่เหมาะสม) เกี่ยวข้องกับสถาบัน, กองทัพบก, มีความเต็มใจ
ที่จะเป็นทหารอาชีพในอนาคต โดยการให้เลือกรูปภาพที่ชื่น
ชอบประมาณ 3 - 4 ภาพและอธิบายภาพนั้น



การเกณฑ์ทหาร



แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน  ทบ.

รายละเอียดการด าเนินการเพิ่มเติม :
• บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์

• ระบุข้ันตอนการสอบสัมภาษณ์ในใบสมัคร ให้เกิดความชัดเจนกับผู้สมัครสอบ

• บันทึกชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัคร อาทิ Facebook,Twitter, Line 
หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในข้ันตอนการสมัครหรือขั้นตอนการท าสัญญา
บรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. 



เอกสารหลักฐานการบรรจุ

การรายงานผลการตรวจสอบทัศนคติ :
1. ให้รายงานผลการตรวจสอบทัศนคติ ตามแบบฟอร์มที่ ทบ.ก าหนด
2. ให้ใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. 



แนวทางการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการใน  ทบ.

- ปรับปรุงชุดค าถาม/ค าตอบ และค าอธิบาย(หัวข้อ 2 และ 3)
ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย ส่งให้ กพ.ทบ.
ภายใน ส.ค. ของปี โดยเริ่มตั้งแต่ ส.ค. ๖๔ เป็นต้นไป 

- ควบคุมและแจกจ่ายค าถามให้กับหน่วยสอบคัดเลือก 
ภายใน ก.ย. ของปี เพื่อเริ่มใช้ในปีงบประมาณถัดไป



โครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. (ระยะที่ ๒)



โครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. (ระยะที่ ๒)

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นายทหารประทวน
ของ ทบ. มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี

ผบ.ทบ. อนุมัติโครงการจัดส่งนายทหารประทวนศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ณ สถานศึกษา

ภายในประเทศ นอก กห. (ระยะที่ ๒)

เป้าหมาย จัดส่งนายทหารประทวนเข้ารับการศึกษา 
ณ สถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ปีงบประมาณละ ๒๕ นาย แยกเป็น 
ทภ.๑ – ทภ.๔ ปีงบประมาณละ ๕ นาย/ทภ., นขต.ทบ. อื่น ๆ 
อีกปีงบประมาณละ ๕ นาย 



การจัดการความรู้



การจัดการความรู้

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๓ มาตรา ๑๑ บัญญัติไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ ...)”

ทบ. ด าเนินการจัดการความรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์อยู่ในตัวผู้เชี่ยวชาญ และก าลังพลมาจัดเก็บ
ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึง ส่งต่อ เผยแพร่ ถ่ายทอด และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

โดยเฉพาะความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให้กับก าลังพล
ในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นทหาร
อาชีพ ที่มีศักยภาพ และความพร้อม  



แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับ
และจ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ.



แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับ
และจ่ายเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ.

ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอรับและจ่ายเงิน
ช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือรายเดือนของ อส.ทพ. 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และก าหนด
แผนการขอรับและจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือ
รายเดือนของ อส.ทพ. ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผบ.ทบ.



หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์ของ อส.ทพ. 

การขอรับและจ่ายเงินฯ ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินฯ ต่อ กรม ทพ. ที่สังกัด และให้เสนอ 
ทภ. เพ่ือเสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินฯ ผ่าน กพ.ทบ. เม่ืออนุมัติแล้ว สปช.ทบ. จะแจ้ง
ให้ มทบ. ทราบ เพ่ือแจ้ง กรม ทพ. ตั้งฎีกาเบิกเงินฯ หาก มทบ. ได้รับฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ 
แล้วจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินฯ โดยโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ

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

อส.ทพ. ที่ได้รับค าสั่งให้บรรจุเพ่ือปฏิบัติราชการ ณ กกล.ทพ./กรม ทพ. ที่มิใช่หน่วย
ต้นสังกัดเดิม ให้ อส.ทพ. นับเวลาท างานและได้รับเงินเดือนต่อเนื่องจากที่ได้รับอยู่เดิม



การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว



การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว

การใช้สิทธิรักษาพยาบาลของก าลังพลส ารอง
เข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 



การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้กู้เงินของกิจการ อทบ.



การปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้กูเ้งินของกิจการ อทบ.

ให้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการให้กู้เงินของกิจการ อทบ. 
เก่ียวกับการกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.

เพื่อการเคหสงเคราะห์ 

ผบ.ทบ. สก.ทบ.



ขั้นตอนการปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

“การค้ าประกันเงินกู้ของก าลังพล ให้พิจารณาหลักทรัพย์ที่น ามาจดจ านองเป็นส าคัญ 
และห้ามมิให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้”

การประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและการอนุมัติราคาหลักทรัพย์

ใช้ราคาประเมินจากส านักงานที่ดิน
การสอบถามราคาซื้อขายจริง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้ผู้กู้หาข้อมูลของสถาบันการเงินอื่นหรือหน่วยงานที่รับประเมินราคาหลักทรัพย์
สิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาประเมินจาก "มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย"

ห้ามมิให้ก าลังพล ทบ. เป็นนายหน้าจัดหาลูกค้าซื้ออสังหาริมทรัพย์
โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะรายงานต้นสังกัดและพิจารณาลงทัณฑท์ันที



การท าบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย

บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรบัข้าราชการ

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ของ สก.ทบ. และ ธนาคารกรุงไทย
- การติดต่อประสานงานด้ายระบบออนไลน์
- ระบบฐานข้อมูลแบบองค์รวม
- โปรแกรมระบบการท าธุรกรรมฝากเงินและการกู้เงิน
- โปรแกรมระบบการบริหารหนี้สิน 

บันทึกข้อตกลงการให้บริการโครงการการพัฒนาระบบการด าเนินงานของ ทบ.

“พัฒนาระบบให้ตรงตามความต้องการของกิจการ อทบ.
และเป็นประโยชน์กับก าลังพลที่เป็นสมาชิก อทบ.”



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบ
บ้านพักอาศัยของ ทบ.



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.



กรณีเกษียณอายุราชการ และไปช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเคยได้รับ
การอนุโลม ให้คงเหลือเฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่งเป็น องคมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้ที่
ถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ เท่านั้น และเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วจะต้อง
ส่งคืนบ้านพักให้กับ ทบ. ทันที

แนวทางการจัดระเบียบ

ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.

กรณีปรับย้ายไปรับราชการนอก ทบ. (ภายใน กห.) และหน่วยต้นสังกัดใหม่ยังไม่
สามารถจัดสรรที่พักให้ได้ ให้หน่วยมีหนังสือถึงหน่วยเจ้าของส่วนแบ่งห้องพัก ขอ
ผ่อนผันโดยระบุเนื้อหาว่าไม่สามารถสนับสนุนที่พักได้และจะพิจารณาสนับสนุนให้
เม่ือท่ีพักว่าง ทั้งนี้ก าหนดระยะการผ่อนผันเป็นรายปี



กรณีปรับย้ายไปรับราชการนอกหน่วยภายใน ทบ . และหน่วยใหม่ไม่สามารถ
สนับสนุนบ้านพักได้ ให้ร้องขอพักอาศัยในที่พักของหน่วยเดิมเป็นการชั่วคราวโดย
หน่วยเดิมอนุโลมให้พักอาศัยเป็นการชั่วคราวได้ จนกว่าหน่วยใหม่จะจัดที่พักให้ได้ 
ยกเว้น ก าลังพลท่ีปรับย้ายไปรับราชการต่างพื้นที่ เช่น เดิมสังกัดหน่วยในพื้นที่ กทม. 
ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยสังกัด ทภ. ให้ย้ายออกจากบ้านพัก ดังนี้

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

นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งปรับย้าย

ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.

แผนการด าเนินการกับผู้หมดสิทธิพักอาศัย
กรณีหมดสิทธิและไม่ได้รับการอนุโลม ก่อน ๑ ต.ค. ๖

 แจ้งเตือนให้ส่งคืนห้องพักภายใน ๑๙ ก.พ. ๖๔
 วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ ตรวจสอบการส่งคืนห้องพัก หากยังไม่ส่งคืนให้ด าเนินการดังนี้

- ๒๐ ก.พ. ๖๔ ปิดประกาศแจ้งเตือนคร้ังที่ ๒ ให้ส่งคืนห้องพักภายใน ๗ วัน 
พร้อมทั้งด าเนินการตัดจ่ายน้ าประปา

- ๒๘ ก.พ. ๖๔ ด าเนินการตามมาตรการยึดครองห้องพัก



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.

แผนการด าเนินการกับผู้หมดสิทธิพักอาศัย 
กรณีหมดสิทธิและไม่ได้รับการอนุโลม ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓

 ต.ค. ๖๓ แจ้งเตือนให้ส่งคืนห้องพักคร้ังที่ ๑ 
 ม.ค. ๖๔ แจ้งเตือนให้ส่งคืนห้องพักคร้ังที่ ๒ ฃ
 มี.ค. ๖๔ แจ้งเตือนให้ส่งคืนห้องพักคร้ังที่ ๓ ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔
 ๓๑ มี.ค. ๖๔ ตรวจสอบการส่งคืนห้องพัก หากยังไม่ส่งคืนให้ด าเนินการดังนี้

- ๑ เม.ย. ๖๔ ปิดประกาศแจ้งเตือน ให้ส่งคืนห้องพักภายใน ๗ วัน    
พร้อมทั้งด าเนินการตัดจ่ายน้ าประปา

- ๘ เม.ย. ๖๔ ด าเนินการตามมาตรการยึดครองห้องพัก



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.

คณะกรรมการยึดครองห้องพัก 
คณะกรรมการยึดครองห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ประกอบด้วย

- จก.สก.ทบ  เป็น  ประธานกรรมการ
- รอง จก.สก.ทบ. เป็น  รองประธานกรรมการ
- ผบ.นขต.ทบ.(ส่วนกลาง)/ผู้แทนหน่วย เป็น  รองประธานกรรมการ
- ผู้แทน สธน.ทบ. เป็น   กรรมการ
- ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็น   กรรมการ
- รอง ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็น   กรรมการ
- นายทหารผู้รับผิดชอบงานที่พัก นขต.ทบ.(ส่วนกลาง)  เป็น กรรมการ
- หน.ที่อยู่อาศัย กสค.สก.ทบ. เป็น   กรรมการ/เลขานุการ 



ก าหนดแนวทางการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยของ ทบ.

คณะกรรมการยึดครองห้องพัก 
ชุดยึดครองห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) ประกอบด้วย

- ผู้แทน สก.ทบ  เป็น  หน.ชุดยึดครองห้องพัก
- ผู้แทนหน่วยเจ้าของส่วนแบ่ง เป็น  รอง หน.ชุดยึดครองห้องพัก
- หน.ผู้พักอาศัยของหน่วย เป็น  กรรมการ
- ผู้แทน สธน.ทบ. เป็น  กรรมการ
- จนท.สห.ทบ. เป็น  กรรมการ
- หน.ผู้ควบคุมพื้นที่ สก.ทบ. เป็น  กรรมการ/เลขานุการ



แนวทางการรับเงินค่าตอบแทนของก าลังพลทีป่ฏิบัติหน้าท่ี / 
ช่วยราชการกิจการสวัสดิการของ ทบ. และ นขต.ทบ.



กิจการสวัสดิการของ ทบ. 



แนวทางในการรับเงินค่าตอบแทนในกิจการสวัสดิการของ ทบ. 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ ๒ ชั่วโมง 
ให้เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๕๐.- บาท เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๑๕๐.- บาท/คน/วัน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง 
ให้เบิกจ่ายชั่วโมงละ ๖๐.- บาท เบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๒๔๐.- บาท/คน/วัน ยกเว้นก าลังพลชั้นยศ 
พ.อ. อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษขึ้นไป หากปฏิบัติงานเกิน ๔ ชั่วโมงขึ้นไป เบิกได้ไม่เกิน 
๒๗๐.- บาท/คน/วัน

ค่าเบ้ียเลี้ยง กรณีมีค าสั่งเดินทางไปราชการ

ค่าอาหารพนักงาน

ค่า สป.๓ 

เงินรางวัลจากการจัดสรรผลก าไรประจ าปีของกิจการในอัตราที่กิจการสวัสดิการก าหนด

ไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่ายานพาหนะในกรณีรับสิทธิเบิกฯ แล้ว



แนวทางการออกหนังสือรับรองความประพฤติของก าลังพล
ในสังกัด ทบ. เพื่อประกอบค าขออนุญาตซื้ออาวุธปืน



แนวทางในการรับเงินค่าตอบแทนในกิจการสวัสดิการของ ทบ. 



การก าหนดมาตรการให้ก าลังพลที่กระท าความผิดวินัยทหาร 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา



ก าลังพลกระท าผิดวินัยทหาร หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
โดยความผิดดังกล่าวต้องไม่เป็นเรื่องที่ขัดต่อมาตรการที่ ทบ. ก าหนด

- เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

- การลักลอบค้าอาวุธและสิ่งอุปกรณ์อื่น ๆ ของทางราชการไปจ าหน่าย

- ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้อ านาจข่มขู่ผู้อื่นให้เกรงกลัว 

- การลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์

- การประพฤติตนในทางชู้สาวซึ่งผิดท านองคลองธรรมและศีลธรรมอันดี

- การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อทางราชการ

ขัดต่อมาตรการความประพฤติของก าลังพลตามที่ ผบ.ทบ. สั่งการและเน้นย้ า ได้แก่
เรื่องผู้หญิง, การเงิน, การดื่มแอลกอฮอล,์ การพนัน และสิ่งเสพติด ในทุกกรณี



ความผิดเล็กน้อย และไม่ส่งกระทบต่อช่ือเสียงของหน่วยและ ทบ.

หน่วยต้นสังกัดของก าลังพลผู้นั้นด าเนินการจัดให้ก าลังพลที่กระท าผิด 
เข้าร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม หรือร่วมกิจกรรมจิตอาสา

แทน การลงทัณฑ์ ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหารฯ 
และไม่ต้องส่งตัวเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย 



ความผิดที่ขัดต่อนโยบายของ ทบ. หรือขัดต่อมาตรการ
ที่ ผบ.ทบ. สั่งการและเน้นย้ า

หน่วยต้นสังกัดด าเนินการลงทัณฑ์กับ
ผู้กระท าผิด ตามมาตรา ๘

แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยทหารฯ 
พร้อมกับส่งตัวเข้ารับการฝึกธ ารงวินัย

ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. ก าหนด 



การด าเนินการด้านสิทธิของก าลังพลที่ออกปฏิบัติภารกิจ
ป้องกันประเทศตามแผนหรือค าสั่ง ทบ.



เงินบ ารุงขวัญ

เงื่อนไข
ก าลังพลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจากการปะทะ กับ กกล.ติดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม

- มอบเงินบ ารุงขวัญแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จ านวน ๔๐,๐๐๐.- บาท 
- ผู้ได้รับบาดเจ็บ จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อย

๑ คืน หากเกิน ๒๐ วัน ให้ได้รับเงินเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐.- บาท)

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



เงินบ ารุงขวัญ

การด าเนินการ

หน่วยต้นสังกัด ส่ง กพ.๔ ถึง ฝกพ.ศปก.ทบ.

ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุ และรายงาน ทบ. ขออนุมัติจัดผู้แทน ศปก.ทบ. 
เข้าเยี่ยมเยียน/มอบเงินบ ารุงขวัญ ให้แก่ก าลังพล หรือทายาทของผู้ประสบเหตุ

ทบ. อนุมัติเงินแล้ว แจ้งให้หน่วยจัดผู้แทนมารับเงิน 

หน่วยรับเงินไปมอบให้แก่ก าลังพล หรือทายาท

ฝกพ.ศปก.ทบ. รับรายงานการมอบเงิน และสรุปส่ง กพ.ทบ. 



เงินพระราชทาน

เงื่อนไข
ก าลังพลที่เสียชีวิต หรือบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ จากการกระท าของฝ่ายตรงข้าม

- มอบเงินบ ารุงขวัญแก่ทายาทผู้เสียชีวิต จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- ผู้ได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียอวัยวะ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

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

ส าเนาใบส าคัญรับเงิน (กง.๒), ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทายาท, 
ส าเนาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพระราชทาน



เงินพระราชทาน

การด าเนินการ หน่วยต้นสังกัด ส่ง กพ.๔ ถึง ฝกพ.ศปก.ทบ.

ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุและรายงาน ทบ. ขออนุมัติจัดผู้แทน ศปก.ทบ. 
เข้าเยี่ยมเยียน/มอบเงินพระรานทาน ให้แก่ก าลังพล หรือทายาท

ทบ. อนุมัติเงินแล้ว ส าเนาให้ ททบ.๕ ทางโทรสาร เพ่ือโอนเงินให้กับ หน่วยต้นสังกัด

แจ้งหน่วยต้นสังกัด ทราบเพ่ือจัดพิธีมอบเงินพระราชทานฯ ให้แก่ก าลังพลหรือทายาท

ฝกพ.ศปก.ทบ. รายงานการมอบเงิน ต่อ ผบ.ศปก.ทบ. 

ททบ. สรุปรายละเอียด การรับ - จ่าย ของบัญชีพระราชทานของหน่วย ต่อ ผบ.ศปก.ทบ. 



เงินสินไหมภัยสงคราม

ก าลังพล ทบ. ซ่ึงได้รับค าสั่งให้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการสนาม ซึ่งได้รับอันตรายระหว่าง      
การปฏิบัติหน้าที่ จนถึงแก่ความตาย หรือปลดพิการทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ 
รวมถึง ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง และมิได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
แต่เสียชีวิตโดยผลการสอบสวนระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากผู้ก่อเหตุรุนแรง

เง่ือนไข



เงินสินไหมภัยสงคราม

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 (กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่พฤตกิรรมไม่ชัดเจน)
๗) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
๘) ใบส าคัญความเห็นแพทย์และรายละเอียดการรักษาพยาบาล (ปลดพิการ)
๙) ค าสั่งปลดพิการของหน่วย (หน่วยรับรองส าเนา)
๑๐) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ก าลังพล)
๑๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน (ก าลังพล)
๑๒) หนังสือแสดงเจตนาผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนฯ (กรณีเสียชีวิต)
๑๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับเงินฯ



เงินสินไหมภัยสงคราม

การด าเนินการ

หน่วยต้นสังกัด เสนอเรื่อง ผ่าน ฝกพ.ศปก.ทบ.

ฝกพ.ศปก.ทบ. ตรวจสอบสาเหตุ และรายงาน ทบ. 
ขออนุมัติจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ก าลังพล หรือทายาท

ทบ. อนุมัติเงินแล้ว ส าเนาให้ สก.ทบ. 
และให้หน่วยต้นสังกัด กับ กองสิทธิก าลังพลฯ ทราบ

หน่วยต้นสังกัดรับเงินไปมอบให้แก่ก าลังพล หรือทายาท
ให้ส่งรายงานการมอบเงินมา ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. 



การตรวจสอบสิทธิให้แก่ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม  



การตรวจสอบสิทธิให้แก่ก าลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม 




