( สาเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วย การรายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙

------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานยอดกาลังพล
ประจาเดือน ให้มี ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกั บความต้อ งการในการน าข้อมู ลไปใช้
ประโยชน์ของหน่วยต่าง ๆ ในระดับกองทัพบก มีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และครอบคลุมกาลังพลทุกประเภท รวมทั้งรองรับการดาเนินงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบก และสามารถนาไปใช้งานได้กับระบบการรายงานสถิติต่าง ๆ
ทางด้านข้อมูลกาลังพล จึงกาหนดระเบียบปฏิบัตไิ ว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานสถานภาพกาลังพล
ประจาเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานยอดกาลังพลประจาเดือน
พ.ศ.๒๕๔๖
ข้อ ๔ บรรดา ระเบียบ คาสั่ง หรือคาชี้แจงใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ให้ ใช้ การรายงานสถานภาพกาลั งพลประจ าเดื อนด้ วยโปรแกรมรายงาน
สถานภาพกาลังพลประจาเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และคู่มือการบันทึกโปรแกรมรายงาน
สถานภาพกาลังพลประจาเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดตาม ผนวก ก
ข้อ ๖ ความมุ่งหมายของการรายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือนกระทาเพื่อ
๖.๑ ใช้ในการจัดทารายงานข้อมูลสถานภาพกาลังพลของกองทัพบก ตาม
ห้วงระยะเวลา
๖.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนากาลังพลของกองทัพบก
๖.๓ ใช้ในการจัดทาสถิติข้อมูลกาลังพลของกองทัพบก
ข้อ ๗ การรายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน ตามระเบียบนี้ ประกอบด้วย
๗.๑ การรายงานยอดกาลังพล
๗.๒ การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ห้วงอายุ และการเกษียณอายุ ของ
กาลังพลห้วง ๖ ปี
๗.๓ การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหารกองประจาการ
ก่อนเข้ารับราชการ
๗.๔ การรายงานข้อมูลการสูญเสียของกาลังพล (เฉพาะกรณีการเสียชีวิต)

-๒ข้อ ๘ ในระเบียบนี้
๘.๑ “การรายงานสถานภาพกาลังพล” หมายถึง การจัดทาบันทึกข้ อมูล
กาลังพลภายในหน่วย ที่ได้รับการบรรจุตามอัตรากาลังพลของหน่วย รวมทั้งกาลังพลในตาแหน่ง
ประจ าหน่ วย/เหล่า สารองราชการ และพั ก ราชการ ในโปรแกรมรายงานสถานภาพกาลั งพล
ประจาเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตามที่กองทัพบกกาหนด
๘.๒ “โปรแกรมรายงานสถานภาพกาลั งพลประจาเดื อน ผ่ านเครือ ข่า ย
สารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานสารสนเทศที่กองทัพบกพัฒนาขึ้นในลักษณะโปรแกรมสาเร็จรูป
เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลกาลังพลของหน่วย ตามที่กองทัพบกกาหนด รายละเอียดตาม ผนวก ข
๘.๓ “ก าลั งพล” หมายถึ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต ร นายทหารประทวน
ข้าราชการกลาโหมพลเรื อน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม พลอาสาสมัคร ทหารกองประจาการ
(อาสาสมัคร) ทหารกองประจ าการ อาสาสมั ครทหารพราน พนั ก งานราชการ ลูก จ้ างประจ า
ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียนทหาร นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน รวมทั้งกาลังพลอื่นๆ ตามที่
กองทัพบกกาหนดภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้
๘.๔ “หน่วยรายงาน” หมายถึง หน่วยระดับกองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่า
กองพัน ขึ้นไป ที่กองทัพบกกาหนดให้ เป็นหน่วยรายงาน โดยยึดถือตามโครงสร้างการจัดหน่วย
และตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์(อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ(อฉก.) รายละเอียดตาม ผนวก ค
๘.๕ “หน่วยรับผิดชอบกากับดูแล” หมายถึง หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก
ที่กองทั พบกก าหนดให้ รับผิดชอบในการก ากั บดูแ ลการรายงานสถานภาพกาลังพลของหน่ วย
รายงานโดยตรง เพื่อให้การจัดทาบันทึกข้อมูลในโปรแกรมรายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย รายละเอียด
ตาม ผนวก ค
๘.๖ “อั ตราเต็ ม” หมายถึ ง จ านวนอั ตราก าลั งพล ตามอั ตราการจั ดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ที่กองทัพบกได้กาหนดขึ้นเป็นอัตราของหน่วยนั้นๆ
๘.๗ “อัตราอนุมัติ” หมายถึง จานวนอัตรากาลังพล ที่หน่วยได้รับอนุมัติให้
บรรจุกาลังพลได้ ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหน่วย
สาหรับหน่วยจัดตั้งใหม่ให้ใช้กรอบการบรรจุแต่ละปีเป็นอัตราอนุมัติจนกว่าจะสิ้นสุดตามโครงการ
จึงจะใช้อัตราอนุมัติที่ ทบ. กาหนดสาหรับหน่วยนั้น
๘.๘ “บรรจุจริง” หมายถึง จานวนกาลังพลที่บรรจุจริงตามอัตราของหน่วย
รวมทั้งกาลังพลในตาแหน่งประจาหน่วย/เหล่า สารองราชการ และพักราชการ สาหรับหน่วยที่
กองทัพบกกาหนดให้มีกาลังพลประเภทนี้ได้
๘.๙ “สาเหตุการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจานวนกาลังพล
ที่บรรจุจริงจากเดือนก่อนทั้งทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง

-๓–

๘.๑๐ “จาหน่ายต่าง ๆ” หมายถึง จานวนกาลังพลที่บรรจุจริงตามอัตรา
ของหน่วย รวมทั้งกาลังพลในตาแหน่งประจาหน่วย/เหล่า และสารองราชการ ที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
๘.๑๑ “ทหารบริการ” หมายถึง ทหารกองประจาการที่บรรจุในตาแหน่ง
ทหารบริการ
๘.๑๒ “อัตราพนักงานราชการ” หมายถึง จานวนอัตราพนักงานราชการ
ที่กองทัพบกได้กาหนดจานวนอัตราไว้ตามหน่วยต่าง ๆ
๘.๑๓ “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยที่มีการบรรจุ
ตามปีงบประมาณเป็นรายปีตามความจาเป็น ซึ่งจ้างจากเงินรายรับของหน่วยประเภทต่าง ๆ เช่น
เงินรายรับของสถานพยาบาล, กิจการสโมสร, กิจการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น
ข้อ ๙ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของหน่ วยรายงาน มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ล
เจ้าหน้าที่ ของหน่ วยในการจัดท ารายงานสถานภาพกาลังพลประจ าเดื อน ให้เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรายงาน ออกคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วย
ในการจัดทารายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน จานวน ๒ นาย ประกอบด้วย นายทหาร
กาลังพลของหน่วย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วย
ข้ อ ๑๑ ให้ ห น่ วยรายงานจั ด ท ารายงานสถานภาพก าลั งพลประจ าเดื อน ด้ วย
โปรแกรมรายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
ข้อ ๑๒ การตัดยอด และขึ้นยอด สาหรับการบรรจุใหม่ให้ถือวันรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันขึ้นยอด ส่วนการปรับย้ายให้ถือวันรายงานตัวออกจากหน่วยเป็นวันตัดยอด
และให้หน่วยเดิมของกาลังพลที่ปรับย้ายแจ้งให้หน่วยใหม่ขึ้นยอดในวันเดียวกันกับวันที่ตัดยอด
เพื่อป้องกันยอดกาลังพลคลาดเคลื่อน
ข้อ ๑๓ ผู้ครองตาแหน่งหลายตาแหน่งให้ถือตาแหน่งหลักเพียงตาแหน่งเดียว
ข้อ ๑๔ ให้ ห น่ วยรายงานจั ด ท ารายงานสถานภาพก าลั ง พลประจ าเดื อ นของ
หน่วย ส่งถึงกองทัพบก ภายในกาหนด ดังนี้
๑๔.๑ การรายงานยอดกาลังพล ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวันสิ้นเดือน
เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่ งรายงานถึงกองทั พบก ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เช่น ยอดกาลังพล
ประจาเดือนตุลาคม หน่วยจะต้องส่ง ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน เป็นต้น โดยสิ่งที่หน่วยต้องรายงาน
ประกอบด้วย อัตราเต็ ม อัต ราอนุมั ติ บรรจุ จริง สาเหตุ การเปลี่ ยนแปลง จาหน่ายต่ าง ๆ และ
การแยกแหล่ งก าเนิ ด ของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร นายทหารประทวน รวมทั้ ง พลอาสาสมั คร
อาสาสมัครทหารพราน ทหารกองประจาการ(อาสาสมัคร) ทหารกองประจาการ ทหารบริ ก าร
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ างประจ า ลูก จ้ า งชั่ วคราว นั ก เรีย นทหาร นายทหารนั ก เรีย น นายสิ บ
นักเรียน สาหรับหน่วยที่กองทัพบกกาหนดให้มีกาลังพลประเภทนี้ได้

-๔-

๑๔.๒ การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ห้วงอายุ และการเกษียณอายุ
ของกาลังพลห้วง ๖ ปี ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวันสิ้นเดือน เวลา ๑๖๓๐ โดยยอดกาลังพลรวม
ในแต่ละประเภทจะต้องตรงกับการรายงานยอดกาลังพล แล้วส่งรายงานถึงกองทัพบก ภายในวันที่ ๕
ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกับการรายงานยอดกาลังพล
๑๔.๓ การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหารกอง
ประจาการ ก่อนเข้ารับราชการ ให้หน่วยรายงานที่มีทหารกองประจาการ(อาสาสมัคร) หรือทหาร
กองประจาการ รายงานตัวเข้าหน่วยในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ปิดยอดในวันที่ ๕
ของเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่งรายงานถึงกองทัพบก ภายในวันที่
๑๐ ของเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน แล้วแต่กรณี โดยหน่วยรายงานจะต้องประสาน
ข้อมูลจากหน่วยฝึกทหารใหม่ที่รับตัวเข้าทาการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ รวมทั้งต้องนา
ยอดไปรวมในการรายงานยอดกาลังพลประจาเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ยอด
กาลังพลมีความถูกต้องตรงกัน
๑๔.๔ การรายงานข้ อ มู ล การสู ญ เสี ย ของก าลั ง พล (เฉพาะกรณี ก าร
เสียชีวิต) ให้หน่วยรายงานที่มีกาลังพลเสียชีวิต รายงานข้อมูลการสูญเสียของกาลังพล ภายใน
๒๔ ชั่วโมงหลังจากกาลังพลเสียชีวิต สาหรับการรายงานอื่น ๆให้คงยึดถือตามระเบียบ คาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยรับผิดชอบกากับดูแล รับผิดชอบในการกากับดูแล และตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้อมู ล รายงานสถานภาพกาลั งพลประจ าเดือนของหน่วยรายงาน โดยหน่วย
รายงานในความรับผิดชอบต้องส่งรายงานถึงกองทัพบก ทุกหน่วยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
ยกเว้นการรายงานข้อมูลการสูญ เสียของกาลังพล (เฉพาะกรณีการเสียชีวิต) ต้อ งส่งภายใน ๒๔
ชั่วโมง เพื่อให้การจัดทารายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือนของกองทัพบก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย
ข้ อ ๑๖ ให้ กรมก าลั งพลทหารบก ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในส่ วนที่
เกี่ ยวข้ องตามห้ วงระยะเวลา และทุ ก ครั้ ง ที่ ก องทั พ บกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง นี้ ก รณี มี ความ
คลาดเคลื่อนให้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงกัน
ข้ อ ๑๗ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ หน่ วยได้ ก วดขั น เร่ ง รั ด และก ากั บ ดู แ ล
เจ้าหน้าที่ของหน่ วยในการดาเนินการจัดทารายงานสถานภาพกาลังพลประจาเดือน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย

-๕–
ข้ อ ๑๘ ให้ เจ้ า กรมก าลั ง พลทหารบก เป็ น ผู้ รัก ษาระเบี ย บ และให้ มี อ านาจ
กาหนดรายละเอียดปลีกย่อยในการดาเนินการได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ธีรชัย

นาควานิช

( ธีรชัย นาควานิช )
ผู้บัญชาการทหารบก
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