
- สำเนา -  
 กระดาษเขียนข่าว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

 ที่  
แบบ สส.๖ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัต ิ

ด่วนที่สุด 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 
 

หมู่-วัน-เวลา       ๒๒ ก.ค. ๖๔ 
  
            

คำแนะนำ 
 

จาก กพ.ทบ. หมู่ / คำ 

ถึงผู้รับปฏิบัติ สลก.ทบ., ขว.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., สปช.ทบ., สบ.ทบ.,  
กง.ทบ., สห.ทบ., สก.ทบ., จบ., นรด., สวพ.ทบ., สตน.ทบ.,  
ดย.ทบ., สสน.บก.ทบ., สธน.ทบ., ศซบ.ทบ., นปอ., ขกท., กช., 

ประเภทเอกสาร 

ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห ๐๔๐๑/๘๗๖ 

 
 
 
ผู้รับทราบ 

สง.ปรมน.ทบ., สพ.ทบ., สส., ขส.ทบ., พธ.ทบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., 
พบ., วศ.ทบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, ทภ.๔, นสศ., รร.จปร.,  
ยศ.ทบ., ศบบ., พล.ป., กพ.ทบ. (กองธุรการฯ)  
สง.ผบ.ทบ., สง.รอง ผบ.ทบ., สง.ผช.ผบ.ทบ.(๑), สง.ผช.ผบ.ทบ.(๒), 
สง.เสธ.ทบ., สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) 

๑. อ้างถึง  
๑.๑ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๖๐๕ ลง ๑๓ ก.ย. ๖๑ 
๑.๒ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙ 

 ๒. ตามอ้างถึง ๑.๑ ทบ. กำหนดแนวทางการทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล 
กรณีสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นป. และ พ./ทหารกองหนุน (เว้นกำเนิด นร. นพท. นรต. และ นรพ.) 
และนายทหารประทวน ประเภท พ./ทหารกองหนุน (เว้นกำเนิด นนส.ทบ. นดย. นชท. และ นรช.) หากเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุกำลังพลทดแทนตามขอบเขตการทดแทนที่ ทบ. กำหนด โดย
นายทหารสัญญาบัตรจะตอบกลับหน่วยในวงรอบทุก ๒ เดือน ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน สำหรับนายทหารประทวน
จะตอบกลับหน่วยทุก ๑ เดือน ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน และจะพิจารณาอนุโลมให้ทดแทนการสูญเสียข้ามปี  
งบประมาณได้ เฉพาะในห้วง ๒ เดือนสุดท้าย (ส.ค. และ ก.ย.) ของปีงบประมาณเท่านั้น โดยจะจัดสรรให้ใน
ปีงบประมาณถัดไป หากสูญเสียก่อนหน้าห้วงระยะเวลาดงักล่าว จะขัดข้องการทดแทนการสูญเสียนั้น   
 ๓. เพื่อให้การทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล เป็นไปตามนโยบายจัดหาและ
บรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งจะสิ้นสุดลงใน ๓๐ ก.ย. ๖๔ ตามอ้างถึง ๑.๒ รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลของ กห. ในการปรับลดยอดกำลังพลลงจำนวนร้อยละ ๕ ของ
ยอดการบรรจุจริง ณ ต.ค. ๖๓ ให้ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการกำลังพล ทบ. 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ทบ. จึงขอให้หน่วยปฏิบัต ิดังนี้ 
    

หน้า   ๑   ใน   ๒   หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร    
จัด ไม ่    

สำหรับพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

ส่งเสรจ็ วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
 

 

 

  



 
 กระดาษเขียนข่าว                            ทบ.๔๖๓-๐๐๗ 

 ที่  
แบบ สส.๖ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร  
ความเร่งด่วน – ผู้รับปฏิบัต ิ
 

ความเร่งด่วน – ผู้รับทราบ 
 

หมู่-วัน-เวลา       
            

คำแนะนำ 
 

จาก  หมู่ / คำ 

ถึงผู้รับปฏิบัติ  ประเภทเอกสาร 
ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ กห  

ผู้รับทราบ   
 
  ๓.๑ ขอระงับการทดแทนการสูญเสีย ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล กรณีสูญเสียนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภท นป. และ พ./ทหารกองหนุน และนายทหารประทวน ประเภท พ./ทหารกองหนุน ตามข้อ ๒ 
ในทุกกรณี ห้วงตั้งแต่ ส.ค. – ก.ย. ๖๔ และให้หน่วยสงวนตำแหน่งไว้เพื่อรองรับการจัดสรรนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน ตามงบประมาณการผลิตตามนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
  ๓.๒ ขอระงับการโอนข้าราชการสังกัด ทบ. ไปรับราชการในหน่วยงานนอก กห. (อบต., อบจ. 
สง.เทศบาล ฯลฯ) ห้วงตั้งแต่ ส.ค. – ธ.ค. ๖๔ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. 
กรณีระงับการทดแทนการสูญเสียกำลังพล ตามข้อ ๓.๑ ทั้งนี้  หากหน่วยมีข้อสงสัย หรือต้องการประสาน
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถประสานได้ที่ กจก.สพบ.กพ.ทบ. (พ.อ.หญิง วาสนา  เทศทองลา ประจำ กพ.ทบ. 
หมายเลขโทรศัพท์ ทบ. ๙๗๑๐๐ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ทศท. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๒   ใน   ๒   หน้า 
อ้างถึงข่าว ชื่อผู้เขียนข่าว หน่วย โทร. 

จัดประเภทเอกสาร พล.ท. มานัสชัย  ศรีประจันทร์   กพ.ทบ.   ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐ 
จัด ไม ่             จก.กพ.ทบ.         ๙๗๑๐๐ 

สำหรบัพนักงาน 

รับ
เมื่อ 

วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนกังาน 

ส่งเสรจ็ วันที ่ เวลา ระบบ 
เครื่อง 
สื่อสาร 

ชื่อ 
พนักงาน 

พนักงาน 

รับรองว่าเป็นข่าวราชการ 
(ลงชื่อ)  
   พ.อ. จิรวุฒิ  ตันชัชวาล      
          ผอ.กอง กพ.ทบ. 
       นายทหารอนุมัติข่าว  

 

  

อนุมัติ – ส่งข่าวได้ 
        พล.ท. 

               จก.กพ.ทบ. 
                    ก.ค. ๖๔ 

พ.อ.หญิง....................................ร่าง/พิมพ์/ทาน...................ก.ค. ๖๔ 
พ.อ............................................................ตรวจ...................ก.ค. ๖๔ 
พ.อ............................................................ตรวจ...................ก.ค. ๖๔ 
พ.อ............................................................ตรวจ...................ก.ค. ๖๔ 
พล.ต..........................................................ตรวจ...................ก.ค. ๖๔ 
พล.ต..........................................................ตรวจ...................ก.ค. ๖๔ 
 


