
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  (    ) วิชาการ  (  √  ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

หนาท่ีโดยสรุป  (Job Summary)   
  ดําเนินการเกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล  เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ 
ใหกับทายาทของขาราชการบํานาญและลูกจางบําเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการ
และลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ปฏิบัติการ ร.อ. 
 

- ประจําแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 

ชํานาญการ พ.ต. 

 
- ประจําแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 

ชํานาญการ พ.ท. - ประจําแผนก 
- หัวหนาแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 

ชํานาญการพิเศษ พ.อ. 

 
- หัวหนากอง 
- รอง ผอ.กอง 

เช่ียวชาญ พ.อ.(พ) 

 
- ฝสธ.ประจําหนวย 
- นายทหารปฏิบัติการ ประจําหนวย 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  ( √ ) วิชาการ  (    ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210 - 11  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ปฏิบัติการ ร.อ. - ประจําแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ใหกับทายาท
ของกําลังพลท่ีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และลูกจางบําเหน็จรายเดือน 
สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการและลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให    
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 บันทึกประวัติกําลังพลใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด รวมถึงปรับปรุง
รายการในประวัติรับราชการของกําลังพลใหเปนปจจุบัน ตามหลักฐานประวัติกําลังพล 
   2.2 เก็บรักษาประวัติรับราชการอยางถูกตองและปลอดภัยตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   2.3 ขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ใหถูกตอง
ครบถวน ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
   2.4 ขอรับบําเหน็จ บํานาญท้ังปวงใหกับกําลังพล ทบ. ท่ีพิการทุพพลภาพ และทายาทของกําลังพล 
ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด 
   2.5 ขอรับบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ใหกับทายาทของขาราชการบํานาญ และลูกจาง
บําเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิก
จายเงินฯ ท่ีกําหนด 
   2.6 จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการทหารในพื้นท่ีรับผิดชอบ ใหถูกตองตามระเบียบท่ี ทบ. 
กําหนด 
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   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล คําส่ังการรับราชการของกําลังพล  
เพื่อประกอบการขอรับสิทธิตาง ๆ และปรับปรุงประวัติรับราชการของกําลังพล 

    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อให          
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ตอบขอซักถามเบ้ืองตนแกกําลังพลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือใน       
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหบริการหนวยหรือกําลังพลในการยืม - คืนประวัติรับราชการอยางเปนระบบ ถูกตองตาม
ระเบียบและหลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
  4.2 ใหบริการจัดทําเอกสารหลักฐานเพื่อนําไปใชขอรับสิทธิตาง ๆ แกกําลังพล ครอบครัว และ
ขาราชการนอกประจําการ เชน หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการบํานาญเสียชีวิต
ประกาศเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองตาง ๆ 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. จัดกําลังพลทดแทนใหแกหนวย ตามประมาณการสูญเสีย เพื่อรักษายอดกําลังพลและใหหนวยมี
ความพรอมรบดานกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีหนวยจัดนํามาสงสําหรับทําการซักถาม     
และรอการสงกลับ 
   3. จัดบริการบันเทิงแกหนวยทหารในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   4. ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเกี่ยวของจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการพักผอน ไดแก        
คายพักผอน, พื้นท่ีการพัก, ศูนยการพักผอนหยอนใจ, พื้นท่ีการลา เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   5. ดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลเสียชีวิต ไดแก การจัดการบัญชีศพท่ีรับไวในความรับผิดชอบ 
ประกอบพิธีศพข้ันตน และเกบ็ศพไวรอการกระทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ มอบทรัพยสินสวนตัวใหญาติรับไป 
และเก็บเอกสารการสงมอบ แจงการเสียชีวิตตอนายทะเบียน รวมท้ังกําหนดระบบการเก็บรักษาศพ  เพื่อให   
การสุขาภิบาลดี และรักษาขวัญทหารท่ีทําการรบ 
   6. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   7. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขาท่ี
สํานักงาน ก.พ. รับรอง) ยกเวน นายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (กรณีไมใชคุณวุฒิ) 
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตรา ร.ท.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา ร.อ.) ตามท่ี ทบ. กําหนด และผล
การฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
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   3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 

  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนงาน, การจัดทําเนียบและประวัติรับราชการ, การขอรับ
สิทธิในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  ( √ ) วิชาการ  (    ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210 - 21  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ต. - ประจําแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับเช่ียวชาญท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการใน          
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ 
ใหกับทายาทของกําลังพลท่ีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และลูกจางบําเหน็จ
รายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการและลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจาก       
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให    
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 บันทึกประวัติกําลังพลใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด รวมถึงปรับปรุง
รายการในประวัติรับราชการของกําลังพลใหเปนปจจุบัน ตามหลักฐานประวัติกําลังพล 
   2.2 เก็บรักษาประวัติรับราชการอยางถูกตองและปลอดภัยตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด รวมถึงให
ขอเสนอแนะการแกปญหาขอขัดของในการเก็บรักษา เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการเกี่ยวกับประวัติ
รับราชการมีประสิทธิภาพ 
   2.3 ขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ใหถูกตอง
ครบถวน ตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของ  
   2.4 ขอรับบําเหน็จ บํานาญท้ังปวงใหกับกําลังพล ทบ. ท่ีพิการทุพพลภาพ และทายาทของกําลังพล 
ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด 
   2.5 ขอรับบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ใหกับทายาทของขาราชการบํานาญ และลูกจาง
บําเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิก
จายเงินฯ ท่ีกําหนด 
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   2.6 จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการทหารในพื้นท่ีรับผิดชอบ ใหถูกตองตามระเบียบท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.7 ตรวจสอบ กล่ันกรอง กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับ
การจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อให        
การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล คําส่ังการรับราชการของกําลังพล  
เพื่อประกอบการขอรับสิทธิตาง ๆ และปรับปรุงประวัติรับราชการของกําลังพล 

    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อให          
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ตอบขอซักถามเบ้ืองตนแกกําลังพลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือใน       
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหบริการหนวยหรือกําลังพลในการยืม - คืนประวัติรับราชการอยางเปนระบบ ถูกตองตาม
ระเบียบและหลักเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
  4.2 ใหบริการจัดทําเอกสารหลักฐานเพื่อนําไปใชขอรับสิทธิตาง ๆ แกกําลังพล ครอบครัว และ
ขาราชการนอกประจําการ เชน หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการบํานาญเสียชีวิต
ประกาศเปล่ียนช่ือตัว - ช่ือสกุล บัตรเหรียญชัยสมรภูมิ และการออกหนังสือรับรองตาง ๆ 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. จัดกําลังพลทดแทนใหแกหนวย ตามประมาณการสูญเสีย เพื่อรักษายอดกําลังพลและใหหนวยมี
ความพรอมรบดานกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีหนวยจัดนํามาสงสําหรับทําการซักถาม     
และรอการสงกลับ 
   3. จัดบริการบันเทิงแกหนวยทหารในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   4. ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเกี่ยวของจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการพักผอน ไดแก        
คายพักผอน, พื้นท่ีการพัก, ศูนยการพักผอนหยอนใจ, พื้นท่ีการลา เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   5. ดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลเสียชีวิต ไดแก การจัดการบัญชีศพท่ีรับไวในความรับผิดชอบ 
ประกอบพิธีศพข้ันตน และเกบ็ศพไวรอการกระทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ มอบทรัพยสินสวนตัวใหญาติรับไป 
และเก็บเอกสารการสงมอบ แจงการเสียชีวิตตอนายทะเบียน รวมท้ังกําหนดระบบการเก็บรักษาศพ  เพื่อให   
การสุขาภิบาลดี และรักษาขวัญทหารท่ีทําการรบ 
   6. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   7. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขาท่ี
สํานักงาน ก.พ. รับรอง) ยกเวน นายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (กรณีไมใชคุณวุฒิ) 
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  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตรา ร.อ.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา พ.ต.) ตามท่ี ทบ. กําหนด และ    
ผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
   3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 

  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนงาน, การจัดทําเนียบและประวัติรับราชการ, การขอรับ
สิทธิในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  ( √ ) วิชาการ  (    ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210 - 31  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ท. - หัวหนาแผนก 
- ประจําแผนก 
- นายทหารจัดการกําลังพล 
- นายทหารประวัติกําลังพล 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับชํานาญการท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน          
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ 
ใหกับทายาทของกําลังพลท่ีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และลูกจางบําเหน็จ
รายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการและลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจาก       
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให    
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ตรวจสอบ กล่ันกรอง ควบคุม กํากับ ดูแลการบันทึก และการปรับปรุงประวัติรับราชการให
ถูกตอง ครบถวนตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด และทันสมัย รวมถึงการเก็บรักษาประวัติรับราชการ  ตลอดจนให   
ขอเสนอแนะการแกปญหาขอขัดของในการเก็บรักษา เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการเกี่ยวกับประวัติ
รับราชการมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ตรวจสอบ กล่ันกรอง ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ ของนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวน ใหถูกตองครบถวน ตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของ 
   2.3 ตรวจสอบ กล่ันกรอง ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับบําเหน็จบํานาญท้ังปวงใหกับกําลังพล ทบ.   
ท่ีพิการทุพพลภาพ และทายาทของกําลังพล ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด  
   2.4 ตรวจสอบ กล่ันกรอง ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ใหกับ
ทายาทของขาราชการบํานาญและลูกจางบําเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการ
ขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด 
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   2.5 ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการทหารในพื้นท่ีรับผิดชอบ ใหถูกตอง
ตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   2.6 ตรวจสอบ กล่ันกรอง กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับ
การจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อให       
การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด และมปีระสิทธิภาพ 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล คําส่ังการรับราชการของกําลังพล  
เพื่อประกอบการขอรับสิทธิตาง ๆ และปรับปรุงประวัติรับราชการของกําลังพล 

    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อให          
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ตอบขอซักถามเบ้ืองตนแกกําลังพลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือใน       
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
   4. ดานการบริการ 
   ใหคําปรึกษาแนะนํากําลังพล ครอบครัว และขาราชการนอกประจําการ เกี่ยวกับการจัดทําเนียบ      
และประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง
ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด และมปีระสิทธิภาพ 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. จัดกําลังพลทดแทนใหแกหนวย ตามประมาณการสูญเสีย เพื่อรักษายอดกําลังพลและใหหนวยมี
ความพรอมรบดานกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีหนวยจัดนํามาสงสําหรับทําการซักถาม     
และรอการสงกลับ 
   3. จัดบริการบันเทิงแกหนวยทหารในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   4. ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเกี่ยวของจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการพักผอน ไดแก        
คายพักผอน, พื้นท่ีการพัก, ศูนยการพักผอนหยอนใจ, พื้นท่ีการลา เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   5. ดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลเสียชีวิต ไดแก การจัดการบัญชีศพท่ีรับไวในความรับผิดชอบ 
ประกอบพิธีศพข้ันตน และเกบ็ศพไวรอการกระทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ มอบทรัพยสินสวนตัวใหญาติรับไป 
และเก็บเอกสารการสงมอบ แจงการเสียชีวิตตอนายทะเบียน รวมท้ังกําหนดระบบการเก็บรักษาศพ  เพื่อให   
การสุขาภิบาลดี และรักษาขวัญทหารท่ีทําการรบ 
   6. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   7. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขาท่ี
สํานักงาน ก.พ. รับรอง)  
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตรา พ.ต.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา พ.ท.) ตามท่ี ทบ. กําหนด และ    
ผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
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   3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 

  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนงาน, การจัดทําเนียบและประวัติรับราชการ, การขอรับ
สิทธิในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  ( √ ) วิชาการ  (    ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210 - 41  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการพิเศษ พ.อ. - หัวหนากอง 
- รอง ผอ.กอง 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับชํานาญการพิเศษท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการใน          
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ 
ใหกับทายาทของกําลังพลท่ีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และลูกจางบําเหน็จ
รายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการและลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจาก       
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 วางแผนหรอืรวมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธของหนวย สําหรับแกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตงาน เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคของ ทบ. 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ควบคุม กํากับ ดูแลการบันทึก และการปรับปรุงประวัติรับราชการใหถูกตอง ครบถวน   
ตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด และทันสมัย รวมถึงการเก็บรักษาประวัติรับราชการตลอดจนใหขอเสนอแนะ    
การแกปญหาขอขัดของในการเก็บรักษา เพื่อใหการดําเนินงานและการใหบริการเกี่ยวกับประวัติรับราชการมี
ประสิทธิภาพ 
   2.2 ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ ของนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน ใหถูกตองครบถวน ตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของ 
   2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับบําเหน็จบํานาญท้ังปวงใหกับกําลังพล ทบ. ท่ีพิการทุพพลภาพ 
และทายาทของกําลังพล ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ      
และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด 
   2.4 ควบคุม กํากับ ดูแลการขอรับบําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ ใหกับทายาทของขาราชการ
บํานาญและลูกจางบําเหน็จรายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต ตามระเบียบ ทบ. วาดวยการขอรับเบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ และการเบิกจายเงินฯ ท่ีกําหนด 
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   2.5 ควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการทหารในพื้นท่ีรับผิดชอบ ใหถูกตอง
ตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   2.6 กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับการจัดทําเนียบและ
ประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง          
ตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด และมปีระสิทธิภาพ 
   2.7 วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และกําหนดมาตรการ/แนวทางการแกไข 
เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล คําส่ังการรับราชการของกําลังพล  
เพื่อประกอบการขอรับสิทธิตาง ๆ และปรับปรุงประวัติรับราชการของกําลังพล 

    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อให          
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ตอบขอซักถามเบ้ืองตนแกกําลังพลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือใน       
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวย 
   4.2 กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภารกิจของหนวย 
   4.3 ช้ีแจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุม หรือเวทีเจรจาตาง ๆ      
ในระดับหนวย หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. จัดกําลังพลทดแทนใหแกหนวย ตามประมาณการสูญเสีย เพื่อรักษายอดกําลังพลและใหหนวย    
มีความพรอมรบดานกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีหนวยจัดนํามาสงสําหรับทําการซักถาม     
และรอการสงกลับ 
   3. จัดบริการบันเทิงแกหนวยทหารในพื้นท่ีตามความเหมาะสม เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   4. ประสานการปฏิบัติกับหนวยท่ีเกี่ยวของจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการพักผอน ไดแก        
คายพักผอน, พื้นท่ีการพัก, ศูนยการพักผอนหยอนใจ, พื้นท่ีการลา เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   5. ดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลเสียชีวิต ไดแก การจัดการบัญชีศพท่ีรับไวในความรับผิดชอบ 
ประกอบพิธีศพข้ันตน และเกบ็ศพไวรอการกระทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ มอบทรัพยสินสวนตัวใหญาติรับไป 
และเก็บเอกสารการสงมอบ แจงการเสียชีวิตตอนายทะเบียน รวมท้ังกําหนดระบบการเก็บรักษาศพ  เพื่อให   
การสุขาภิบาลดี และรักษาขวัญทหารท่ีทําการรบ 
   6. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   7. เบ็ดเตล็ด 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขาท่ี
สํานักงาน ก.พ. รับรอง)  
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตรา ร.ท.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา ร.อ.) ตามท่ี ทบ. กําหนด และ       
ผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
   3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 

  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนงาน, การจัดทําเนียบและประวัติรับราชการ, การขอรับ
สิทธิในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตําแหนงประเภท  (    ) บริหาร  (    ) อํานวยการ  (  √  ) วิชาการ  (    ) ท่ัวไป  (    ) การสอนและวิจัย 

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2210-51  ช่ือ  ชกท. นายทหารดําเนินการกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

เช่ียวชาญ พ.อ.(พ.) - ฝสธ.ประจําหนวย 
- นายทหารปฏิบัติการ ประจําหนวย 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับเช่ียวชาญท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการใน          
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ 
ใหกับทายาทของกําลังพลท่ีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และลูกจางบําเหน็จ
รายเดือน สังกัด ทบ. ท่ีเสียชีวิต เงินทําขวัญใหกับขาราชการและลูกจาง สังกัด ทบ. ท่ีสูญเสียอวัยวะจาก       
การปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 วางแผนหรอืรวมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธของหนวย สําหรับแกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตงาน เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงคของ ทบ. 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ใหคําปรึกษา และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด 
บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
และมปีระสิทธิภาพ 
   2.2 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล 
เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ี        
ทางราชการกําหนด และมปีระสิทธิภาพ 
   2.3 ศึกษา วิเคราะหขอมูล และปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพื่อใชกําหนดแนวทาง 
มาตรการ และหลักเกณฑในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด และมีประสิทธิภาพ 
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   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     

การดําเนินงานจัดทําเนียบและประวัติกําลังพล เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด และเงินอื่น ๆ   

เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อใหเกิด    
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ชวยจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวย 
   4.2 ชวยกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ภารกิจของหนวย 
   4.3 ช้ีแจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุม หรือเวทีเจรจาตาง ๆ       
ในระดับหนวย หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ชวยประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการจัดกําลังพลทดแทนใหแกหนวย ตามประมาณ    
การสูญเสีย เพื่อรักษายอดกําลังพลและใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพลในการปฏิบัติหนาท่ี 
   2. ชวยประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการจัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ี
หนวยจัดนํามาสงสําหรับทําการซักถามและรอการสงกลับ 
   3. ชวยประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการจัดบริการบันเทิงแกหนวยทหารในพื้นท่ีตาม     
ความเหมาะสม เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   4. ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการพักผอน ไดแก       
คายพักผอน พื้นท่ีการพัก ศูนยการพักผอนหยอนใจ พื้นท่ีการลา เพื่อบํารุงขวัญทหาร 
   5. ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับกําลังพลเสียชีวิต ไดแก การจัดการบัญชีศพท่ีรับไว
ในความรับผิดชอบ ประกอบพิธีศพข้ันตน และเก็บศพไวรอการกระทําพิธีพระราชทานเพลิงศพ มอบทรัพยสิน
สวนตัวใหญาติรับไปและเก็บเอกสารการสงมอบ แจงการเสียชีวิตตอนายทะเบียน รวมท้ังกําหนดระบบ      
การเก็บรักษาศพ เพื่อใหการสุขาภิบาลดีและรักษาขวัญทหารท่ีทําการรบ 
   6. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   7. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการ และมีคุณวุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขาท่ี
สํานักงาน ก.พ. รับรอง)  
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตรา พ.อ.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา พ.อ.(พ.)) ตามท่ี ทบ. กําหนด และ 
ผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
   3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
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         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 

  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนงาน, การจัดทําเนียบและประวัติรับราชการ, การขอรับ
สิทธิในขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
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