




กระทรวงกลาโหม : กองทัพบก

ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน

1. ………….. ปวส. 2 1. ………….. ปวส. 2 4 1.................................... 0 0 0 0 0

2. ……………. 2. …………….

รวม รวม รวม รวม รวม รวม

การจ�าง/คนครอง (13) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (14) รวม 
(15)

การจ�าง/คนครอง (16) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (17) รวม 
(18)

การจ�าง/คนครอง (7) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (8) รวม 
(9)

การจ�าง/คนครอง (10) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (11) รวม 
(12)

(กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน - อัตรา)
การจ�าง/คนครอง 
(1)+(4)+(7)+(10)

+(13)+(16)

ขอทําความตกลง
ครั้งนี้ 

(2)+(5)+(8)+(11)+
(14)+(17)

รวมอัตรา 
(3)+(6)+(9)+
(12)+(15)+

(18)

ดําเนินการจ�างแล�ว (1) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (2) รวม 
(3)

การจ�าง/คนครอง (4) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (5) รวม 
(6)

กรอบอัตรากําลังรวมทั้งหมด 13,886 อัตรา (กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 9,080 อัตรา) (กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 4,466 อัตรา) (กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 199 อัตรา) (กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 130 อัตรา) (กรอบที่ได�รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 11 อัตรา)

แบบฟอร8มตําแหน�งพนักงานราชการจําแนกตามกลุ�มงาน ภายใต�กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 5 (ป=งบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) (ภาพรวม ทบ.)

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 1. กลุ�มบริการ 2. กลุ�มเทคนิค 3. กลุ�มบริหารทั่วไป 4. กลุ�มวิชาชีพเฉพาะ 5. กลุ�มเชี่ยวชาญเฉพาะ 6. กลุ�มเชี่ยวชาญพิเศษ

ตรวจถูกต�อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................

ขอรับรองว�าถูกต�อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................

รวบรวมทั�ง ทบ.



กระทรวงกลาโหม : กองทัพบก
สังกัด พธ.ทบ.

ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน ตําแหน�ง วุฒิฯ จํานวน

11                          9                           20                3 5 8 8 4 12

1. นักเขียนแบบทั่วไป ป.ตรี 2 1. นักเขียนแบบทั่วไป ป.ตรี 1 3 1. พนักงานรับจ�ายน้ํามัน ม.3 7 1. พนักงานรับจ�ายน้ํามัน ม.3 3 10 0 0 0 0

2. นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี 1 2. นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี 0 1 2. ช�างไฟฟ&า ปวช. 1 2. ช�างไฟฟ&า ปวช. 1 2

(ใช+คําขอ ป/ 66 (นอกคําขอ ป/ 66 3. นักวิชาการผลิต ป.ตรี 0 3. นักวิชาการผลิต ป.ตรี 4 4

ที่ส�งมาให+ กพ.ทบ.) ที่ส�งมาให+ กพ.ทบ.) สิ่งอุปกรณ-สายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ-สายพลาธิการ

รวม รวม รวม รวม รวม รวม

การจ+าง/คนครอง (13) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (14) รวม 
(15)

การจ+าง/คนครอง (16) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (17) รวม 
(18)

การจ+าง/คนครอง (7) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (8) รวม 
(9)

การจ+าง/คนครอง (10) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (11) รวม 
(12)

(กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน - อัตรา)
การจ+าง/คนครอง 

(1)+(4)+(7)+(10)+(1
3)+(16)

ขอทําความตกลงครั้ง
นี้ 

(2)+(5)+(8)+(11)+(1
4)+(17)

รวมอัตรา 
(3)+(6)+(9)+
(12)+(15)+

(18)

ดําเนินการจ+างแล+ว (1) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (2) รวม 
(3)

การจ+าง/คนครอง (4) ขอทําความตกลงในครั้งนี้ (5) รวม 
(6)

กรอบอัตรากําลังรวมทั้งหมด 13,886 อัตรา (กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 9,080 อัตรา) (กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 4,466 อัตรา) (กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 199 อัตรา) (กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 130 อัตรา) (กรอบที่ได+รับอนุมัติจัดสรร จํานวน 11 อัตรา)

แบบฟอร=มตําแหน�งพนักงานราชการจําแนกตามกลุ�มงาน ภายใต+กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 5 (ป/งบประมาณ พ.ศ. 2564-2567) (รายหน�วยงาน)

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น 1. กลุ�มบริการ 2. กลุ�มเทคนิค 3. กลุ�มบริหารทั่วไป 4. กลุ�มวิชาชีพเฉพาะ 5. กลุ�มเชี่ยวชาญเฉพาะ 6. กลุ�มเชี่ยวชาญพิเศษ

ตรวจถูกต1อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................

ขอรับรองว�าถูกต1อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................

ตัวอยา่ง สมมต ิพธ.ทบ. มกีรอบพนักงานราชการตามคําสั�ง คําสั�ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที� 52/64 ลง 14 ก.ย. 64 ทั &งหมด 20 คน  (รวมกรอบที�ปรับเกลี�ยใหห้น่วยอื�นดว้ย)



สังกัด พธ.ทบ.

ประเภทกลุ�ม/ตําแหน�งท่ีขอจ!าง ป"งบประมาณ 2566
เหตุผลความจําเป*น/

ลักษณะงานโดยละเอียด

1. ตําแหน�ง พนักงานบริการ ค�าตอบแทนเดือนละ 
10,430 บาท x
1 อัตรา x 12 เดือน

........(บอกลักษณะงาน)........

2. ตําแหน�ง พนักงานธุรการ ค�าตอบแทนเดือนละ 
10,430 บาท x
4 อัตรา x 12 เดือน

........(บอกลักษณะงาน)........

1. ตําแหน�ง พนักงานรับจ�ายน้ํามัน ค�าตอบแทนเดือนละ 
11,280 บาท 
(บวกเพิ่ม พชค. แล'ว)

x 3 อัตรา x 12 เดือน

........(บอกลักษณะงาน)........

2. ตําแหน�ง ช�างไฟฟ4า ค�าตอบแทนเดือนละ 
11,280 บาท 
(บวกเพิ่ม พชค. แล'ว)

x 1 อัตรา x 12 เดือน

........(บอกลักษณะงาน)........

(ทําเฉพาะกรอบพนักงานราชการใหม�)

รายละเอียดตําแหน�งและลักษณะงานพนักงานราชการ

กลุ�มบริการ

กลุ�มเทคนิค



ประเภทกลุ�ม/ตําแหน�งท่ีขอจ!าง ป"งบประมาณ 2566
เหตุผลความจําเป*น/

ลักษณะงานโดยละเอียด

ตรวจถูกต'อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................

ขอรับรองว�าถูกต'อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน�ง....................................



แบบฟอร�มข	อมูลพนักงานราชการจําแนกตามกลุ�มงาน

ลําดับ คํานําหน	า ชื่อ สกุล กลุ�มงาน ตําแหน�ง
วุฒิฯ
(ตาม

ตําแหน�ง)

ระยะเวล
า

การจ	าง
หมายเลขประจําตําแหน�ง

สังกัดตาม
กรอบอัตรา

คําสั่ง ทบ. ลับ 
ที่ 52/64

ประเภท
ลูกจ	างประจํา

/พนักงานราชการ
วันที่บรรจุ

หลักฐาน
(สัญญา/คําสั่ง)

เงินเดือน
เริ่มต	น
(บาท)

เงินเดือน
ป4งบประมาณ 66

(บาท)

พชค.
(บาท)

ค�าตอบแทนสําหรับ
ตําแหน�งมีเหตุพิเศษ

(บาท)

เงินสมทบทุน
ประกันสังคม

(บาท)

เงินกองทุนทดแทน
(ร	อยละ 0.2)

(บาท/ป4)

วันเกษียณ/
ลาออก/

สิ้นสุดสัญญา

ตําแหน�งนี้
เป:นตําแหน�ง
ที่ส�งคําขอ 

ป4 66 หรือไม�

หมายเหตุ

1 นาย รักชาติ ยิ่งชีพ เทคนิค พนักงานจัดทําข�อมูลประมวลผล ปวช. - 00000101 สปช.ทบ. ลูกจ�างประจํา  29 มี.ค. 39 คําสั่ง ทบ. ที่ 29/2539 4,700     35,760               - - - -  1 ต.ค. 65 ใช/ -
2 นางสาว จงรัก รักบริบูรณ1 บริการ พนักงานบริการ ม.3 2 ป2 30000301 สปช.ทบ. พนักงานราชการ  25 ส.ค. 65 สัญญาจ�าง ที่ .............. 10,430   10,430               2,000   - 521.50         298.32                   1 ต.ค. 67 ใช/ ทดแทนพนักงานรชการที่ลาออก
3 นางสาว รักดี หามจั่ว บริการ พนักงานบริการ ม.3 2 ป2 30000301 สปช.ทบ. พนักงานราชการ  25 ส.ค. 65 สัญญาจ�าง ที่ .............. 10,430   10,430               2,000   - 521.50         298.32                   1 ต.ค. 67 ไม/ใช/ -
4 ว/าง ว/าง บริการ พนักงานบริการ ม.3 30000302 สปช.ทบ. พนักงานราชการ 10,430   ไม/ใช/

ตรวจถูกต�อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน/ง....................................

ขอรับรองว/าถูกต�อง
        ................................................
        (................................................)
         ตําแหน/ง....................................

ชื่อ - สกุล ขอพนักงานราชการ
กรณีไม/มีการบรรจุ ให�ใส/ ว/าง

กลุ/มงาน / ตําแหน/ง / วุฒิ
ต�องใส/

ระบุเป>นประเภทพนักงานราชการ/
ลูกจ�างประจํา

ถ�าหน/วยส/งตําแหน/งนี้ในคําขอป2งบประมาณ 2566 ให�ใส/ใช/
ในกรณีตําแหน/งได�ส/งคําขอป2งบประมาณ 2566 แต/มีการลาออก

แล�วมีคนทดแทนให�ใส/ใช/
ถ�าหน/วยไม/ได�ส/งคําขอป2งบประมาณ 2566 ให�ใส/ไม/ใช/

ในกรณีที่มีการบรรจุ
พนักงานราชการ

ทดแทนในตําแหน/งเดิม
ให�ใส/ในหมายเหตุด�วย






























