(สําเนา)

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๙๖
วันที่ ๘ พ.ค. ๖๒
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์
( อภิรัชต์ คงสมพงษ์ )
ผบ.ทบ.
๙ พ.ค. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
( ณัฐพล นาคพาณิชย์ )
รอง ผบ.ทบ.
๘ พ.ค. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๘ พ.ค. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
( ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ )
เสธ.ทบ.
๘ พ.ค. ๖๒
(ลงชื่อ) พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา
( กู้เกียรติ ศรีนาคา )
ผช.ผบ.ทบ.(๒)
๘ พ.ค. ๖๒

(สําเนา)

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ
โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)
ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๙๖
วันที่ ๘ พ.ค. ๖๒
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่ม พ.ศ. ๒๕๐๖ และฉบับที่แก้ไข
๒. ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม เพื่อให้ ทบ.
มีแนวทางการควบคุมกําลังพลดังกล่าวที่มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยแบ่งประเภทกําลังพล เป็น ๓ ประเภท
และกําหนดมาตรการควบคุมในมิติเชิงปริมาณและมิติเชิงคุณภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุป
ได้ดังนี้
๑.๑ ประเภทที่ ๑ นายทหารชั้นนายพล ที่ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ปรึกษาหรือ
ตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
๑.๑.๑ มิติเชิงปริมาณ มีจํานวนไม่เกิน ๕ นาย โดยให้พิจารณาช่วยปฏิบัติงานใน
กรณีที่มีความจําเป็นเท่านั้น สําหรับสายงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกําลังพล, ด้านการข่าว,
ด้านยุทธการ, ด้านส่งกําลังบํารุง และด้านกิจการพลเรือน ในกรณีที่ ทบ. มีความประสงค์บรรจุที่ปรึกษา
หรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเพิ่มเติมให้อยู่ในอํานาจ ผบ.ทบ.
๑.๑.๒ มิติเชิงคุณภาพ นายทหารชั้นนายพลที่มาช่วยราชการเป็นที่ปรึกษาหรือ
ตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ. ต้องมีคุณสมบัติ (เว้น กรณีที่ ทบ. มีความประสงค์
บรรจุที่ปรึกษาหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่าเพิ่มเติม) ดังนี้
๑.๑.๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รส่ ง ทางอากาศ,
สําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา, มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ตามเกณฑ์
คะแนนที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่มรวมเวลา
ทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๑.๑.๒.๒ คุณ วุฒิแ ละคุณ สมบัติเ ฉพาะ มีคุณ วุฒิป ริญ ญาตรีขึ้น ไป
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของสายงานที่มาช่วยราชการเป็นที่ปรึกษา หรือมีความเชี่ยวชาญ
งานด้านเสนาธิการหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงานด้านนั้น ๆ ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๑.๒ ประเภทที่ ๒ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (ส.ต. - พ.อ.(พ.))
ที่ไปช่วยราชการในตําแหน่งที่เป็นอัตราของหน่วย
๑.๒.๑ มิติเชิงปริมาณ ให้ช่วยราชการได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราอนุมัติ
บรรจุของหน่วยนั้น ๆ เมื่อรวมกับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม พร้อมทั้งต้องมีการระบุหน้าที่ของกําลังพล
ที่ไปช่วยราชการอย่างชัดเจนว่าไปทดแทนในตําแหน่งที่ยังไม่มีการบรรจุกําลังพลตามอัตราอนุมัติ

-๒๑.๒.๒ มิติเชิงคุณภาพ กําลังพลที่มาช่วยราชการใน นสศ. และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ.
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๒.๒.๑ คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รส่ ง ทางอากาศ,
สําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา (ในตําแหน่งจํากัด สธ.), มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ได้ตามเกณฑ์คะแนนที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่ม
รวมเวลาทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ๕ ปี กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดอาจจะมีประสบการณ์ต่ํากว่าเกณฑ์ที่
กําหนดได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นเสนอขออนุมัติในระดับ ทบ. ทั้งนี้ให้อยู่ในอํานาจ ผบ.ทบ.
และต้องไม่เป็นผู้ที่จะครบกําหนดปลดออกจากราชการเพราะเกษียณอายุอยู่ในตําแหน่งประจําหน่วย
๑.๒.๒.๒ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ ได้รับหรือเคยปฏิบัติงานในหมายเลข
ชกท. นั้น ๆ มาแล้ว เว้น กรณีในตําแหน่งจํากัด สธ. ต้องสําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา
๑.๓ ประเภทที่ ๓ กําลังพลในตําแหน่งประจําหน่วย (ได้รับการหมุนเวียนในกรณีได้รับ
การเลื่อนขึ้นครองอัตราสูงขึ้นในโควตาส่วนกลาง (น.๑ - น.๕, จ.ส.อ.(พ.) และ จ.ส.อ.), ปรับประจําก่อนเกษียณ,
ช่วยราชการนอกหน่วยเกิน ๑ ปี หรือกรณีศึกษาหลักสูตรเกิน ๖ เดือน ฯลฯ)
๑.๓.๑ มิติเชิงปริมาณ ให้ชะลอการปรับย้ายเป็นประจํา ศสพ. หรือ นายทหาร
ปฏิบัติการ ประจํา ศสพ. โดยให้ปรับย้ายไปประจํา มทบ.๑๓ หรือหน่วยอื่น ๆ แทน เว้นกรณีที่เป็น
นโยบายของ ทบ. ให้ปรับย้ายได้โดยจํานวนรวมของกําลังพล (รวมกําลังพลที่ไปช่วยราชการ) ในหน่วย
ต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราอนุมัติ
๑.๓.๒ มิ ติ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ กํา ลั ง พลที่ ป รั บ ย้ า ยลงมาในตํา แหน่ ง ประจํา ศสพ.
และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ. ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ, มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ได้ตามเกณฑ์คะแนนที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่มมารวมเวลาทั้งหมด
ไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๑.๔ การดําเนินการด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับกําลังพลในตําแหน่ง
ประจําของ มทบ.๑๓ ในกรณีตําแหน่งของหน่วยไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านกําลังพล
รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่ม พ.ศ. ๒๕๐๖ และฉบับ
แก้ไขที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเสนอ
เรื่องให้ กพ.ทบ. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ นโยบาย และเจตนารมณ์ของ ผบ.ทบ. ในการมอบหมายงานให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ที่ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจํ า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากบุ ค ลากรของ ทบ. ที่ มี คุ ณ ค่ า และประสบการณ์ สู ง
ในด้านต่าง ๆ มาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยเสริมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ได้อีก
ทางหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทบ. ได้ตามความเหมาะสม โดยลักษณะงานที่มอบหมาย
ต้องมีลักษณะ ดังนี้
๒.๑.๑ งานที่ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานและคณะกรรมการหรือคณะทํางานใน
สายงานปกติ
๒.๑.๒ ภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ปฏิบัติ

-๓๒.๑.๓ งานที่เป็นลักษณะการวิจัยพัฒนา
๒.๑.๔ งานในลักษณะระดมสมองเพื่อให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะ
๒.๒ จากผลการประชุม กรม ฝสธ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๒ โดยมี เสธ.ทบ.
เป็นประธานฯ ได้กรุณาสั่งการให้ดําเนินการกําหนดอัตราที่ปรึกษา ผบ.นสศ. และกําลังพลจากหน่วยต่าง ๆ
ที่ขอให้ไปช่วยราชการ นสศ. ให้รัดกุมมีจํานวนไม่มากจนเกินไป โดยให้ กพ.ทบ. และ ยก.ทบ. พิจารณาหา
แนวทางที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาช่องว่างในการแต่งตั้งให้เป็นนักโดดร่มประจํากองในจํานวนที่ไม่เหมาะสม
ซึ่งอาจส่งผลต่อภาระด้านงบประมาณและผลกระทบในภาพรวม เช่นความเหลื่อมล้ํากรณีกําลังพลที่
ทําการโดดร่ม และไม่โดดร่ม แต่รับเงินเพิ่มพิเศษค่าฝ่าอันตรายเหมือนกัน รวมทั้งอาจเกิดความล่อแหลม
หากมีการร้องเรียน หรือมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ทบ.
๒.๓ ทบ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนนักโดดร่มประจํากอง
ให้นายทหารสัญญาบัตร เดือนละ ๗,๐๐๐.-บาท นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร)
เดือนละ ๕,๓๐๐.-บาท ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้ที่ไปช่วยราชการในหน่วยใช้ร่ม สามารถได้
รับเงินเพิ่มดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าในปีหนึ่งจะต้องทําการโดดร่มไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง
หากน้อยกว่า ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตามสัดส่วนที่กําหนด รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒
โดย ศสพ. จะดําเนินการรวบรวมหลักฐาน ส่งให้ สบ.ทบ. ดําเนินการตรวจสอบ เพื่อออกคําสั่ง ทบ.
ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าว
๒.๔ กพ.ทบ. ได้เชิญผู้แทนหน่วย นสศ. ในฐานะหน่วยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
ค่าฝ่าอันตรายสําหรับนักโดดร่ม, ผู้แทนหน่วยที่ใช้ร่มอื่น ๆ ใน ทบ. และผู้แทนกรม ฝสธ. เข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณากําหนดกรอบจํานวนและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการให้กําลังพลไปช่วยราชการใน
นสศ. หรือ หน่วยที่ใช้ร่มอื่น ๆ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) โดยมี
รอง จก.กพ.ทบ. เป็นประธานฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแนวทางที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๑ มีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒.๕ รอง เสธ.ทบ.(๑) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับนายทหารชั้นนายพล ที่ไป
ช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ปรึกษาหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ให้พิจารณาช่วยปฏิบัติงานในกรณีที่มี
จําเป็นและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมายจาก ทบ. เท่านั้น เพื่อเป็นการ
ควบคุมและกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณด้านกําลังพลสําหรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนนักโดดร่ม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การกําหนดแนวทางการควบคุมกําลังพล ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน
และเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม และสอดคล้องกับนโยบาย
การมอบหมายงานให้กับผู้ที่ดํารงตําแหน่งที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ประจํา ทําให้ ทบ. สามารถใช้ประโยชน์จาก
บุคลากร และบริหารงบประมาณด้านกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด กําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
มีความเท่าเทียมกัน พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก นขต.ทบ.
ที่เกี่ยวข้อง และ กรม ฝสธ. เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้บังคับชาระดับสูง
นับว่ามีความเหมาะสมที่ จะใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติต่ อไป จึงเห็นควรอนุมัติใ ห้ดําเนินการตาม
แนวทางในข้อ ๑

-๔๓.๒ สําหรับกรณีตําแหน่งของหน่วยไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านกําลังพล
รวมทั้งระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่ม พ.ศ. ๒๕๐๖ และฉบับที่แก้ไข
ตามอ้างถึง ๑ ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน เห็นควรให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย
สอดคล้อ งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ มีความพร้อมรองรับการตรวจสอบจากหน่ว ยภายนอก
โดยเสนอเรื่องให้ กพ.ทบ. ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตลอดจนให้ สบ.ทบ. ดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อนออกคําสั่ง ทบ. ให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าว
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้ใช้แนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม ตามข้อ ๑
โดยแบ่ง ประเภทกํา ลัง พล เป็น ๓ ประเภท คือ นายทหารชั้น นายพล, นายทหารสัญ ญาบัต รและ
นายทหารประทวน และกําลังพลในตําแหน่งประจําหน่วย โดยกําหนดมาตรการควบคุมในมิติเชิงปริมาณ
และมิติเชิงคุณภาพ
๔.๒ ให้ นสศ. และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ทบ. ว่าด้วย
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่ม พ.ศ. ๒๕๐๖ และฉบับที่แก้ไข ให้มีความทันสมัย
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการออกคําสั่ง ทบ. ให้ได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนสําหรับนักโดดร่ม (พ.ด.ร.) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างละเอียดรอบคอบ
๔.๔ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่ายให้ นขต.ทบ. เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ
( อยุทธ์ ศรีวิเศษ )
จก.กพ.ทบ.
พ.อ. .............................................ร่าง/พิมพ์/ทาน...........พ.ค. ๖๒
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................พ.ค. ๖๒
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................พ.ค. ๖๒
พ.อ. ...............................................ตรวจ..........................พ.ค. ๖๒
พล.ต. .............................................ตรวจ..........................พ.ค. ๖๒
พล.ต. .............................................ตรวจ..........................พ.ค. ๖๒

แนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
๑. กล่าวนํา
ตามที่ ทบ. มีภารกิจหลักในความรับผิดชอบด้านความมั่นคง เพื่อรองรับภัยคุกคามทั้งทางทหาร
และภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบอื่น ๆ สอดคล้องตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจหลักต่าง ๆ เหล่านั้นมีความซับซ้อนในหลายมิติ ซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับภารกิจ
ในด้านต่าง ๆ ของฝ่ายอํานวยการ ได้แก่ ด้านกําลังพล ด้านการข่าว ด้านยุทธการ ด้านการส่งกําลังบํารุง
และด้านการกิจการพลเรือน ซึ่งหน่วยรองหลักระดับ ทภ. หรือเทียบเท่า โดยเฉพาะ นสศ. ได้มีการร้องขอ
ในการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากนายทหารชั้นนายพลที่ทรงคุณ วุฒิ ไปช่วย
ในการให้คําปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินการในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการมอบหมายงานให้นายทหารชั้นนายพลที่มิได้ดํารงตําแหน่งหลัก ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ. สําหรับกําลังพลที่ช่วยราชการ นสศ. หรือส่วนราชการที่ใช้ร่มอื่น ๆ อาทิ รร.ร.ศร.
และ รร.ม.ศม. ฯลฯ หากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดดร่ม, หลักสูต รทหารร่มและการรบพิ เศษ
หรือหลักสูตรส่งทางอากาศในปัจจุบัน ทั้งของกองทัพหรือต่างประเทศที่กองทัพบกรับรอง จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นนักโดดร่มประจํากอง มีสิทธิรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน่วย
ดังกล่าวมีกําลังพลที่เพียงพอและตรงตามคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาในด้านงบประมาณด้านกําลังพลของ ทบ. และของประเทศในอนาคต จึงมีความจําเป็นต้องมีแนวทาง
การควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยดังกล่าว
๒. นโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
๒.๑ นโยบาย และเจตนารมณ์ของ ผบ.ทบ.
การมอบหมายงานให้ กั บ ผู้ ที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งที่ มิ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป ระจํ า เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
บุคลากรของ กองทัพบก ที่มีคุณค่าและประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ มาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และช่วยเสริมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตามความเหมาะสม โดยลักษณะงานที่มอบหมายต้องมีลักษณะดังนี้
๒.๑.๑ งานที่ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานและคณะกรรมการหรือคณะทํางานในสายงานปกติ
๒.๑.๒ ภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ปฏิบัติ
๒.๑.๓ งานที่เป็นลักษณะการวิจัยพัฒนา
๒.๑.๔ งานในลักษณะระดมสมองเพื่อให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะ
๒.๒ นโยบาย เสธ.ทบ.
ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางหรือหลักเกณฑ์การช่วยราชการที่มีความชัดเจน
และเหมาะสม ของกําลังพลในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักโดดร่มประจํากอง
มีสิทธิรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ประเภทนักโดดร่มประจํากอง เพื่อประโยชน์ให้การใช้ประโยชน์ของกําลังพล
ทบ. เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อภาระงบประมาณด้านกําลังพลของ ทบ. ในอนาคต รวมทั้ง
เพื่อรองรับการตรวจสอบจากส่วนราชการภายในนอก ทั้งนี้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของ ผบ.ทบ.

-๒‐
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ ทบ. บริหารจัดการกําลังพลในทุกระดับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่มได้แก่ นสศ. และ
หน่วยอื่น ๆ ที่มีการบรรจุกําลังพลที่ใช้ร่มและได้รับเงินค่าฝ่าอันตรายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงบประมาณด้านกําลังพล ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ที่ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กําลังพล
๓.๒ เพื่อให้หน่วยใช้ร่มของ ทบ. ได้แก่ นสศ. และหน่วยอื่น ๆ ที่มีการบรรจุกําลังพลที่ใช้ร่ม และได้รับเงิน
ค่าฝ่าอันตราย มีกําลังพลปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยได้ในจํานวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และกําลังพล
ที่ปฏิบัติหน้าที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามสมรรถนะที่หน่วยพึงประสงค์ สามารถตอบสนองภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจาก ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อกําหนดแนวทางการควบคุมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่มของ ทบ. ได้แก่ นสศ. และ
หน่วยอื่น ๆ ที่มีการบรรจุกําลังพลที่ใช้ร่มและได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔. เป้าหมาย
ทบ. มีแ นวทางการควบคุม กํา ลัง พลที่ป ฏิบัติง านในหน่ว ยใช้ร่ม ที่มีค วามชัด เจนและเหมาะสม
สามารถบริหารงบประมาณด้านกําลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด กําลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยใช้ร่ม
มีความเท่าเทียมกัน พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
๕. แนวทางการปฏิบัติ
๕.๑ การแบ่งประเภทกําลังพล เป็น ๓ ประเภท
๕.๑.๑ ประเภทที่ ๑ นายทหารชั้นนายพล ที่ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ปรึกษา
๕.๑.๒ ประเภทที่ ๒ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (ส.ต. - พ.อ.(พ.)) ที่ไปช่วยราชการ
ในตําแหน่งที่เป็นอัตราของหน่วย
๕.๑.๓ ประเภทที่ ๓ กําลังพลในตําแหน่งประจําหน่วย (ได้รับการหมุนเวียนในกรณีได้รับการเลื่อน
ขึ้นครองอัตราสูงขึ้นในโควตาส่วนกลาง (น.๑ - น.๕, จ.ส.อ.(พ.) และ จ.ส.อ.), ปรับประจําก่อนเกษียณ,
ช่วยราชการนอกหน่วยเกิน ๑ ปี หรือกรณีศึกษาหลักสูตรเกิน ๖ เดือน ฯลฯ)
๕.๒ มาตรการควบคุม มี ๒ มิติ ได้แก่ มิติเชิงปริมาณและมิติเชิงคุณภาพ
๕.๒.๑ ประเภทที่ ๑ นายทหารชั้นนายพล ที่ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ปรึกษาหรือตําแหน่ง
อื่น ๆ ที่เทียบเท่า
๕.๒.๑.๑ มิติเชิงปริมาณ มีจํานวนไม่เกิน ๕ - ๑๐ นาย โดยแบ่งเป็นสายงานด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

-๓‐
๕.๒.๑.๑.๑ ด้านกําลังพล จํานวน ๑ นาย
๕.๒.๑.๑.๒ ด้านการข่าว จํานวน ๑ นาย
๕.๒.๑.๑.๓ ด้านยุทธการ จํานวน ๑ นาย
๕.๒.๑.๑.๔ ด้านส่งกําลังบํารุง จํานวน ๑ นาย
๕.๒.๑.๑.๕ ด้านกิจการพลเรือน จํานวน ๑ นาย
๕.๒.๑.๑.๖ ในกรณีที่ ทบ. ให้บรรจุที่ปรึกษาหรือตําแหน่งอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบให้สามารถเพิ่มจํานวนที่ปรึกษาได้ไม่เกิน
๕ นาย (สามารถบรรจุในข้อ ๕.๒.๑.๑.๑ - ๕.๒.๑.๑.๕ ไม่จํากัดจํานวน) แต่จํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐ นาย
ทั้งนี้ให้อยู่ในอํานาจ ผบ.ทบ.
๕.๒.๑.๒ มิติเชิงคุณภาพ นายทหารชั้นนายพลที่มาช่วยราชการเป็นที่ปรึกษาหรือตําแหน่ง
อื่น ๆ ที่เทียบเท่า และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ. ต้องมีคุณสมบัติ (เว้น กรณีข้อ ๕.๒.๑.๑.๖) ดังนี้
๕.๒.๑.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๕.๒.๑.๒.๑.(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ
๕.๒.๑.๒.๑.(๒) สําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา
๕.๒.๑.๒.๑.(๓) มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ตามเกณฑ์
คะแนนที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
๕.๒.๑.๒.๑.(๔) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่ม
รวมเวลาทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๕.๒.๑.๒.๒ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ
๕.๒.๑.๒.๒.(๑) ด้านกําลังพล มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา
พัฒนาทรัพยากรบุคคล, การบริหารงานบุคคล, การจัดการ, การบริหารงานทั่วไป, การจัดการทั่วไป,
ด้านรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือมีความเชี่ยวชาญงานด้านเสนาธิการ หรือปฏิ บัติหน้าที่
เกี่ยวกับสายงานกําลังพลไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๕.๒.๑.๒.๒.(๒) ด้ า น การข่ า ว มี ค ุ ณ วุ ฒ ิ ป ริ ญ ญ าต รี ขึ ้ น ไป
ด้านรัฐศาสตร์, ความมั่นคง, รัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีความเชี่ยวชาญงานด้านเสนาธิการ หรือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
สายงานด้านการข่าวไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๕.๒.๑.๒.๒.(๓) ด้ านยุ ท ธการ มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญ าตรี ขึ้ น ไป
ด้านรัฐศาสตร์, ความมั่นคง, รัฐประศาสนศาสตร์, การเมืองการปกครอง, จิตวิทยาสังคม, การพัฒนาสังคม,
สงเคราะห์ ศ าสตร์ หรื อ การประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ หรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญงาน
ด้านเสนาธิการ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงานด้านยุทธการไม่ต่ํากว่า ๕ ปี

-๔‐
๕.๒.๑.๒.๒.(๔) ด้า นส่ ง กํา ลั ง บํา รุ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น
ไปด้านการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการโลจิสติก, การสอบบัญชี, การบริหารการเงิน, เศรษฐศาสตร์,
วิศวกรรมศาสตร์, ด้านรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือมีความเชี่ยวชาญงานด้านเสนาธิการ
หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงานด้านส่งกําลังบํารุงไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๕.๒.๑.๒.๒.(๕) ด้ า นกิ จ การพลเรื อ น มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี
ขึ ้ น ไป ด้ านนิ เทศศาสตร์, การสื่ อสารมวลชน, การประชาสั มพั นธ์ , การหนั งสื อพิ มพ์ , วิ ทยุ โทรทั ศน์ ,
วิทยุกระจายเสียง, การโฆษณา, หนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์โฆษณา, ด้านรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
หรือมีความเชี่ยวชาญงานด้านเสนาธิการ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงานด้านกิจการพลเรือนไม่ต่ํากว่า
๕ ปี
๕.๒.๒ ประเภทที่ ๒ นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (ส.ต. - พ.อ.(พ.)) ที่ไปช่วยราชการ
ในตําแหน่งที่เป็นอัตราของหน่วย
๕.๒.๒.๑ มิติเชิงปริมาณ ให้ช่วยราชการได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราอนุมัติบรรจุของ
หน่วยนั้น ๆ เมื่อรวมกับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยหน่วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง
และส่งผลกระทบกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วย พร้อมทั้งต้องมีการระบุหน้าที่ของกําลังพลที่ไปช่วยราชการ
อย่างชัดเจนว่าไปทดแทนในตําแหน่งที่ยังไม่มีการบรรจุกําลังพลตามอัตราอนุมัติ เพื่อสามารถตอบสนอง
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง บก. และร้อย บก.นสศ. ได้รับอัตราอนุมตั ิ ๖๐๐ อัตรา (อัตราระดับความพร้อมรบ
ลด ๑) ประกอบด้วย - นายทหารสัญญาบัตร ๑๓๕ อัตรา (ร้อยละ ๘๐ ของอัตราอนุมัติ มีจํานวน ๑๐๘ อัตรา)
บรรจุจริง ๙๖ อัตรา สามารถช่วยราชการได้ จํานวน ๑๒ อัตรา
- นายทหารประทวน ๒๖๙ อัตรา (ร้อยละ ๘๐ ของอัตราอนุมัติ มีจํานวน ๒๑๕ อัตรา)
บรรจุจริง ๑๕๐ อัตรา สามารถช่วยราชการได้ จํานวน ๖๕ อัตรา
๕.๒.๒.๒ มิติเชิงคุณภาพ กําลังพลที่มาช่วยราชการใน นสศ. และหน่วยใช้ร่ม ของ ทบ.
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๕.๒.๒.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๕.๒.๒.๒.๑.(๑) สําเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ
๕.๒.๒.๒.๑.(๒) สําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา
(ในตําแหน่งจํากัด สธ.)
๕.๒.๒.๒.๑.(๓) มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ตามเกณฑ์
คะแนนที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
๕.๒.๒.๒.๑.(๔) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่ม
รวมเวลาทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ๕ ปี กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดอาจจะมีประสบการณ์ต่ํากว่าก็ได้ (ระบุ
เหตุผล)

-๕‐
๕.๒.๒.๒.๒ คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะ ได้รับหรือเคยปฏิบัติงานในหมายเลข
ชกท.นั้น ๆ มาแล้ว เว้น กรณีในตําแหน่งจํากัด สธ. ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักประจํา รร.สธ.ทบ.
๕.๒.๓ ประเภทที่ ๓ กําลังพลในตําแหน่งประจําหน่วย (ได้รับการหมุนเวียนในกรณีได้รับการเลื่อน
ขึ้นครองอัตราสูงขึ้นในโควตาส่วนกลาง (น.๑ - น.๕, จ.ส.อ.(พ.) และ จ.ส.อ.), ปรับประจําก่อนเกษียณ,
ช่วยราชการนอกหน่วยเกิน ๑ ปี หรือกรณีศึกษาหลักสูตรเกิน ๖ เดือน ฯลฯ)
๕.๒.๓.๑ มิติเชิงปริมาณ ให้ชะลอการปรับย้ายเป็นประจํา ศสพ. หรือ นปก.ประจํา ศสพ.
โดยให้ปรับย้ายไปประจํา มทบ.๑๓ หรือหน่วยอื่น ๆ แทน เว้นกรณีที่เป็นนโยบายของ ทบ. ให้ปรับย้าย
ได้โดยจํานวนรวมของกําลังพล (รวมกําลังพลที่ไปช่วยราชการ) ในหน่วยต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตรา
อนุมัติ
๕.๒.๓.๒ มิติเชิงคุณภาพ กําลังพลที่ปรับย้ายลงมาในตําแหน่งประจํา ศสพ. และหน่วยใช้ร่ม
ของ ทบ. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๕.๒.๓.๒.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ
๕.๒.๓.๒.๒ มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ตามเกณฑ์คะแนนที่ได้รับ
เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
๕.๒.๓.๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยใช้ร่มมารวมเวลาทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ๕ ปี
๖. การดําเนินการด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับกําลังพลในตําแหน่งประจําของ มทบ.๑๓
ในกรณีตําแหน่งของหน่วยไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายงบประมาณด้านกําลังพล ให้เสนอเรื่องให้ กพ.ทบ.
ดําเนินการแก้ไขให้ต่อไป

