
( สําเนา ) 
 

    

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                   
ที่   กห ๐๔๐๑/๔๔๘๕                       วันที่    ๕   ส.ค. ๖๕                                                 
เรื่อง ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี      .   
 งบประมาณ ๒๕๖๖ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๕) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)                
เรียน ผบ.ทบ.  
 
  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท ้
                (ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้)  
                      ผบ.ทบ. 
                    ๑๑ ส.ค. ๖๕    
                                                 (ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา  
                                                                           (สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา) 
                                                                              รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                                                  ๙ ส.ค. ๖๕ 
 
 
(ลงชื่อ) พล.อ. อภินันท์  คําเพราะ                      (ลงชื่อ) พล.อ. สนัติพงศ์  ธรรมปิยะ  
                (อภินันท์  คําเพราะ)                                      (สันติพงศ์  ธรรมปิยะ) 
                       รอง ผบ.ทบ.       เสธ.ทบ. 
                       ๑๐ ส.ค. ๖๕                                                ๙ ส.ค. ๖๕ 
 
 

                                    (ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย  หินเธาว์  
                                                      (เจริญชัย  หินเธาว์) 

                                                       ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                                                        ๑๐ ส.ค. ๖๕ 

ด่วนมาก 

สําเนาถูกต้อง 
  (ลงช่ือ) พ.อ.  เกษตรพงศ์  สุทธคุณ 
                  (เกษตรพงศ์  สุทธคุณ) 
                   รอง ผอ.กอง กพ.ทบ 
                        ๑๕  ส.ค. ๖๕ 



(สําเนา)  
    

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                   
ที่   กห ๐๔๐๑/                       วันที่         ส.ค. ๖๕                                                 
เรื่อง ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี          
 งบประมาณ ๒๕๖๖ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๕) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)                
เรียน ผบ.ทบ.  
อ้างถึง คู่มือการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. บัญชีสรุปยอดกําลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ 
   ๒. บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
   ๓. บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนที่เข้าร่วมโครงการฯ   
 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ        
ก่อนกําหนดของ กห. ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๕) 
จํานวน ๕๙๕ นาย โดยมีผู้ที่มีสิทธิได้รับยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ จํานวน ๔๖๐ นาย (พล.ต./๒, พ.อ.(พ.)/๓๙, 
พ.อ./๑๗, พ.ท./๕๐, พ.ต./๓๗, ร.ต. - ร.อ./๖๔, จ.ส.อ./๒๔๙, ส.อ./๒) และกําลังพลที่ไม่ได้รับยศสูงขึ้น 
เนื่องจากปีครองยศ ไม่ครบ จํานวน ๑๓๕ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ 
 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) มีมติคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือ ๒๖ ก.พ. ๖๒ 
กําหนดแนวทางการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับรายละเอียด
ตามอ้างถึง    
  ๒.๒ กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากร (ตรวจสอบกับฝ่ายทะเบียนประวัติ 
อาชญากร ๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ), สถานภาพบุคคลล้มละลาย 
(ตรวจสอบกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม) และหนี้สินของ ทบ. (ตรวจสอบกับ กอท.สก.ทบ., 
กรส.สก.ทบ. และ ออท.) ของกําลังพล ทบ. ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อ ๑ แล้ว  มีกําลังพลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ กห. กําหนด คือ ได้รับยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เนื่องจากปี
ครองยศครบ จํานวน ๔๖๐ นาย และกําลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ กห. 
กําหนด คือ ไม่ได้รับยศสูงขึ้น เนื่องจากปีครองยศไม่ครบ จํานวน ๑๓๕ นาย            
 
 
 
 
 
 
 

/๓. กพ.ทบ. ... 
 

ด่วนมาก 



 
- ๒ - 

 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า กําลังพล ทบ. ที่ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเกษียณ 
อายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ตามข้อ ๑ นั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากร และตรวจสอบหนี้สินของ ทบ. อีกทั้งได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยที่เก่ียวข้องแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติในระดับ ทบ. ให้ลาออกได้  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติในระดับ ทบ. ให้กําลังพลของ ทบ. ลาออกจากราชการ ตามโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. จํานวน ๕๙๕ นาย ตามข้อ ๑  
  ๔.๒ หากพบว่ามีกรณีความจําเป็นหรือตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลังแล้วพบว่า       
มีกําลังพลขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ กพ.ทบ. แก้ไขรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว        
ในข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๓ เสนอ สม. และหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.   
  

 
                          (ลงชื่อ) พล.ท. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ 
                                              (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
                        จก.กพ.ทบ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

พ.อ. .....................................................ร่าง/ตรวจ............ส.ค. ๖๕ 
ส.อ. อุกฤษฎ์  สุวรรณมงคล             พิมพ์/ทาน...........ส.ค. ๖๕ 
พ.อ. ...........................................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พ.อ. ...........................................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พ.อ. ...........................................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พล.ต. .........................................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
พล.ต. .........................................................ตรวจ.............ส.ค. ๖๕ 
 
 


