
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

หนาท่ีโดยสรุป  (Job Summary)   
  วางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลทางฝายอํานวยการในการบริหารจัดการดานกําลังพลของหนวย 
และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ปฏิบัติการ ร.อ. 
 

- นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ประจําแผนก 
- ประจํากอง 
- นายทหารฝายกําลังพล 
- นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารฝายกําลังพลและสารบรรณ 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ผช.นายทหารฝายกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการกําลังพล 
- นายทหารกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล 

ชํานาญการ พ.ต.  

 
- นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารฝายการกําลังพล  
- ประจําแผนก  
- ประจํากอง 
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.หัวหนาฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการกําลังพล 
- นายทหารกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล 



ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ท. 

 

- นายทหารฝายการกําลังพล  
- นายทหารกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- รองหัวหนากอง 
- หัวหนาแผนก 
- ประจําแผนก  
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- หน.ฝายกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- ผช.หน.กองกําลังพล 

ชํานาญการพิเศษ พ.อ. 
 - หัวหนากอง 

- รอง ผอ.กอง 
- ฝสธ.ประจํากรม 
- นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ฝายกําลังพลกองทัพ 
- นายทหารฝายกําลังพล 

เช่ียวชาญ พ.อ. (พ) 

 
- ฝสธ.ประจําหนวย 
- นายทหารปฏิบัติการประจําหนวย 
 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260 - 11  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ปฏิบัติการ ร.ท. - ร.อ. - นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ประจําแผนก 
- ประจํากอง 
- นายทหารฝายกําลังพล 
- นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารฝายกําลังพลและ 
 สารบรรณ 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ผช.นายทหารฝายกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการกําลังพล 
- นายทหารกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารจัดการกําลังพล และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก เพื่อให       
การปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมวางแผนปฏิบัติงานดานกําลังพลของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานกําลังพลของหนวย บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพล การควบคุมกําลังพล การเตรียมพล การบรรจุ การเล่ือน 
การลด การปลด การยาย การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา การโอน    
การใหออกจากราชการ การกลับเขารับราชการใหสอดคลองกับนโยบายดานกําลังพลของ กองทัพบก เพื่อใหมี
กําลังพลท่ีมีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ี ทบ. กําหนด 
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   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ การบริการ และการสวัสดิการ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดรับ
สวัสดิการท่ีถูกตอง และสอดคลองตามความตองการและเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานกําลังพล 
   2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การปกครอง การบําเหน็จความชอบ ขอบังคับ ระเบียบ 
และแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวินัยตามท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และฝกอบรม เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีสมรรถนะตามท่ี 
ทบ. กําหนด รวมถึงการสงเสริมใหกําลังพลศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   2.5 รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวมและรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
   2.6 รวบรวมขอมูล เอกสาร และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกําลังพล เพื่อใหสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.7 จัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสารสนเทศดานกําลังพล เชน ประวัติ 
ตําแหนง สถานภาพ เปนตน เพื่อใหมีขอมูลทะเบียนประวัติกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
   2.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง ตอบขอซักถามเบ้ืองตนแกกําลังพลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับงานดานกําลังพล ในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือ
ในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ     
ทางราชการ 
  4.2 ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลกําลังพลใหถูกตอง ทันสมัย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชกับการจัดการและพัฒนากําลังพล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห และนําเสนอมาตรการ 
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑในการบริหารหรือการพัฒนากําลังพลใหมีประสิทธิภาพ 
  4.3 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
  4.4 ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ ตํารา ส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู และทําความเขาใจ    
เรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ หรือพัฒนากําลังพล 
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  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ชวยดําเนินการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวกใน   
การปฏิบัติงาน 

   2. บันทึกแฟมนโยบาย รายงานประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง แผนท่ีสถานการณ และ รปจ. 
   3. รวบรวมขอมูลและรายงานยอดกําลังพล และแสดงสถานภาพดานกําลังพล รวมถึงรายงานการสูญเสีย 
   4. รวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาการทดแทนกําลังพลใหแกหนวย เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบ
ดานกําลังพล 
   5. ชวยจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน เพื่อสนับสนุนการทดแทนกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ     
และทันตามการรองขอ 
   6. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ การเล่ือน ลด ปลด ยาย
กําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. จัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   
เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   8. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการรานคา การไปรษณีย 
และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   9. ดําเนินการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
ขวัญทหาร 
   10. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพ และทะเบียนศพ รับศพ ทําบัญชี   
และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติแกผูเสียสละชีวิต 
   11. ควบคุม กํากับ ดูแลการประพฤติปฏิบัติของกําลังพลระดับรอง เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ    
กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
   12. จัดต้ังตําบลควบคุม ตําบลรวบรวม และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับ
หนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   13. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ีรับผิดชอบ
ตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   14. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   15. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   16. 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 ร.ท.) 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา ร.อ.) ตามท่ี ทบ. กําหนด และผล
การฝกงานสามารถปฏิบัติงานได ยกเวน นายทหารประทวนเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร (กรณีไมใช
คุณวุฒิ) 
     3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกายหรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 



- 4 - 

 
ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังดานการกําลังพล 
  1.2 มีความรูเรื่องงานธุรการกําลังพล 
  1.3 มีความรูและทักษะในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
  1.4 มีทักษะการส่ือสารและประสานงานท่ีดี 

 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 
  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260 - 21  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ต. - นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- นายทหารฝายการกําลังพล  
- ประจําแผนก  
- ประจํากอง 
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.หัวหนาฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายธุรการและกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- นายทหารธุรการกําลังพล 
- นายทหารกําลังพล 
- ผช.นายทหารธุรการและกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ            
และความชํานาญสูง ในการวางแผน ประสานงาน ควบคุมและกํากับดูแลงานดานบริหารจัดการกําลังพลของหนวย 
และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการกําลังพล
ของกองทัพบก มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 รวมวางแผนปฏิบัติงานดานกําลังพลของหนวย เพื่อใหการปฏิบัติงานดานกําลังพลสอดคลอง
กับนโยบายและแผนของ ทบ. และหนวยเหนือ 
   1.2 รวมกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกําลังพล 
เพื่อใหการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ    
ตามวัตถุประสงคของ ทบ. 
   1.3 รวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล
ของหนวย เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกองทัพบก กําหนด และสอดคลองกับ
นโยบายของกองทัพบก 
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   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพล การควบคุมกําลังพล การเตรียมพล การบรรจุ การเล่ือน 
การลด การปลด การยาย การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา การโอน    
การใหออกจากราชการ การกลับเขารับราชการใหสอดคลองกับนโยบายดานกําลังพลของ กองทัพบก เพื่อใหมี
กําลังพลท่ีมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ี ทบ. กําหนด 
   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และฝกอบรม เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีสมรรถนะตามท่ี ทบ. 
กําหนด รวมถึงการสงเสริมใหกําลังพลศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ การบริการ และการสวัสดิการ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดรับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองตามความตองการและเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ดานกําลังพล 
   2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การปกครอง การบําเหน็จความชอบ ขอบังคับ ระเบียบ
และแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวินัยตามท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.5 ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกําลังพล 
เพื่อใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.6 ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสถานภาพ  
และระบบสารสนเทศกําลังพลของหนวย เพื่อใหมีขอมูลกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
   2.7 กําหนดและจัดทําแผนเสนอความตองการงบประมาณ งบประมาณดานกําลังพล ใหเปนไป
ตามนโยบายและถูกตองตามของระเบียบทางราชการ และของกองทัพบก 
   2.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.9 รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกองทัพบก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกกําลังพลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    3.4 รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวมและรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
    3.5 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
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   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ      
ทางราชการ 
  4.2 ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลกําลังพลใหถูกตอง ทันสมัย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชกับการจัดการและพัฒนากําลังพล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห และนําเสนอมาตรการ แผนงาน 
โครงการ หลักเกณฑในการบริหารหรือการพัฒนากําลังพลใหมีประสิทธิภาพ 
  4.3 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4.4 ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ ตํารา ส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู และทําความเขาใจ
เรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ หรือพัฒนากําลังพล 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก 
   3. ดําเนินการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวกใน        
การปฏิบัติงาน 
   4. กํากับดูแลการบันทึกแฟมนโยบาย รายงานประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง แผนท่ีสถานการณ และ รปจ. 
   5. กํากับดูแลการรายงานยอดกําลังพล และแสดงสถานภาพดานกําลังพล รวมถึงรายงานการสูญเสีย 
   6. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน การเบิก      
การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. ดําเนินการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทน
กําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   8. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ การเล่ือน ลด ปลด ยาย
กําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   9. จัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   
เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   10. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการรานคา การไปรษณีย 
และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   11. ดําเนินการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
ขวัญทหาร 
   12. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพและทะเบียนศพ รับศพ ทําบัญชี    
และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติแกผูเสียสละชีวิต 
   13. ควบคุมกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของกําลังพล เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
   14. จัดต้ังตําบลควบคุม, ตําบลรวบรวม และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับ
หนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   15. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   16. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   17. เบ็ดเตล็ด 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรช้ันนายพัน 
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตราไมตํ่ากวา 
ร.อ.) มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา พ.ต.) ตามท่ี ทบ. กําหนด 
และผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
     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 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การวางแผนกลยุทธ, การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ, การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management), การจัดทําแผนพัฒนากําลังพล และการจัดการความรู 

  1.3 มีทักษะการส่ือสารและประสานงานท่ีดี 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260 - 22  ช่ือ  ชกท. นายทหารกําลังพล 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ต.(สธ.) - นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- นายทหารฝายการกําลังพล  
- ประจําแผนก  
- ประจํากอง 
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.หัวหนาฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- นายทหารกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ             
และความชํานาญสูง ในการวางแผน ประสานงาน ควบคุมและกํากับดูแลงานดานบริหารจัดการกําลังพลของหนวย 
และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
กําลังพลของกองทัพบกมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 รวมวางแผนปฏิบัติงานดานกําลังพลของหนวย เพื่อใหการปฏิบัติงานดานกําลังพลสอดคลอง
กับนโยบายและแผนของ ทบ. และหนวยเหนือ 
   1.2 รวมกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกําลังพล 
เพื่อใหการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ    
ตามวัตถุประสงคของ ทบ. 
   1.3 รวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล
ของหนวย เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกองทัพบก กําหนด และสอดคลองกับ
นโยบายของกองทัพบก 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพล การควบคุมกําลังพล การเตรียมพล การบรรจุ การเล่ือน 
การลด การปลด การยาย การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา การโอน    
การใหออกจากราชการ การกลับเขารับราชการใหสอดคลองกับนโยบายดานกําลังพลของ กองทัพบก เพื่อใหมี
กําลังพลท่ีมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ี ทบ. กําหนด 
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   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และฝกอบรม เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีสมรรถนะตามท่ี ทบ. 
กําหนด รวมถึงการสงเสริมใหกําลังพลศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ การบริการ และการสวัสดิการ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดรับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองตามความตองการและเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ดานกําลังพล  
   2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การปกครอง การบําเหน็จความชอบ ขอบังคับ ระเบียบ
และแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวินัยตามท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.5 ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกําลังพล 
เพื่อใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.6 ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสถานภาพ  
และระบบสารสนเทศกําลังพลของหนวย เพื่อใหมีขอมูลกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
   2.7 กําหนดและจัดทําแผนเสนอความตองการงบประมาณ งบประมาณดานกําลังพล ใหเปนไป
ตามนโยบายและถูกตองตามของระเบียบทางราชการ และของกองทัพบก 
   2.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.9 รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกองทัพบก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกกําลังพลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    3.4 รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวมและรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
    3.5 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ      
ทางราชการ 
  4.2 ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลกําลังพลใหถูกตอง ทันสมัย นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชกับการจัดการและพัฒนากําลังพล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห และนําเสนอมาตรการ แผนงาน 
โครงการ หลักเกณฑในการบริหารหรือการพัฒนากําลังพลใหมีประสิทธิภาพ 
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  4.3 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4.4 ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ ตํารา ส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู และทําความเขาใจ
เรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ หรือพัฒนากําลังพล 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก 
   3. ดําเนินการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวกใน        
การปฏิบัติงาน 
   4. กํากับดูแลการบันทึกแฟมนโยบาย รายงานประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง แผนท่ีสถานการณ และ 
รปจ. 
   5. กํากับดูแลการรายงานยอดกําลังพล และแสดงสถานภาพดานกําลังพล รวมถึงรายงานการสูญเสีย 
   6. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน การเบิก      
การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. ดําเนินการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทน
กําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   8. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ การเล่ือน ลด ปลด ยาย
กําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   9. จัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   
เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   10. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการรานคา การไปรษณีย 
และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   11. ดําเนินการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
ขวัญทหาร 
   12. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพและทะเบียนศพ รับศพ ทําบัญชี    
และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติแกผูเสียสละชีวิต 
   13. ควบคุมกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของกําลังพล เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
   14. จัดต้ังตําบลควบคุม, ตําบลรวบรวม และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับ
หนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   15. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   16. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   17. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา 
     2.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
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      3.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         4.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การวางแผนกลยุทธ, การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ, การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management), การจัดทําแผนพัฒนากําลังพล และการจัดการความรู 

  1.3 มีทักษะการส่ือสารและประสานงานท่ีดี 
  1.4 มีทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ 

 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 
  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260 - 31  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ท. - นายทหารฝายการกําลังพล  
- นายทหารกําลังพล 
- นายทหารธุรการและกําลังพล 
- รองหัวหนากอง 
- หัวหนาแผนก 
- ประจําแผนก  
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- หน.ฝายกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- ผช.หน.กองกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ             
และความชํานาญสูง ในการบริหารจัดการกําลังพลของหนวย และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย 
รวมท้ังเชลยศึก เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกมีประสิทธิภาพ ถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 รวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจ นโยบาย และเปาหมายของกองทัพบกอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   1.2 รวมวางแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานดานกําลังพล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของ ทบ. และหนวยเหนือ 
   1.3 รวมกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกําลังพล 
เพื่อใหการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของ ทบ. 
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   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพล การควบคุมกําลังพล การเตรียมพล การบรรจุ       
การเล่ือน การลด การปลด การยาย การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา        
การโอน การใหออกจากราชการ การกลับเขารับราชการใหสอดคลองกับนโยบายดานกําลังพลของกองทัพบก 
เพื่อใหมีกําลังพลท่ีมีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ี ทบ. กําหนด รวมถึงตรวจสอบ
กล่ันกรอง และกํากับดูแลการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหดําเนินงานดานการจัดการกําลังพลถูกตอง 
สอดคลองตามนโยบายดานกําลังพลของกองทัพบก 
   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ การควบคุมกําลังพลและการเตรียมพลใหถูกตอง 
ครบถวนตามนโยบายและแผนของกองทัพบก 
   2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และฝกอบรม เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีสมรรถนะตามท่ี 
ทบ. กําหนด รวมถึงการสงเสริมใหกําลังพลศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
   2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ การบริการ และการสวัสดิการ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดรับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองตามความตองการและเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ดานกําลังพล 
   2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การปกครอง การบําเหน็จความชอบ ขอบังคับ ระเบียบ
และแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวินัยตามท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.6 ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกําลังพล 
เพื่อใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.7 ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสถานภาพ   
และระบบสารสนเทศกําลังพลของหนวย เพื่อใหมีขอมูลกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
   2.8 กําหนดและจัดทําแผนเสนอความตองการงบประมาณบริหาร และควบคุมการใชงบประมาณ
ดานกําลังพล ใหเปนไปตามแผนและถูกตองตามระเบียบของทางราชการและ ทบ. 
   2.9 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.10  รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวมและรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
   2.11  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน      
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกองทัพบก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกกําลังพลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
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   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ 
  4.2 ควบคุม กํากับดูแลการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลกําลังพลใหถูกตอง ทันสมัย นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับในการจัดการและพัฒนากําลังพล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห      
และนําเสนอมาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑในการบริหารหรือการพัฒนากําลังพลใหมีประสิทธิภาพ 
  4.3 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยาง           
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4.4 ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ ตํารา ส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู และทําความเขาใจ
เรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ หรือพัฒนากําลังพล 
 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก 
   3. ดําเนินการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวกใน        
การปฏิบัติงาน 
   4. กํากับดูแลการบันทึกแฟมนโยบาย รายงานประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง แผนท่ีสถานการณ และ 
รปจ. 
   5. กํากับดูแลการรายงานยอดกําลังพล และแสดงสถานภาพดานกําลังพล รวมถึงรายงานการสูญเสีย 
   6. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน การเบิก      
การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. ดําเนินการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทน
กําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   8. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ การเล่ือน ลด ปลด ยาย
กําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   9. จัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   
เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   10. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการรานคา การไปรษณีย 
และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   11. ดําเนินการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
ขวัญทหาร 
   12. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพและทะเบียนศพ รับศพ ทําบัญชี    
และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติแกผูเสียสละชีวิต 
   13. ควบคุมกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของกําลังพล เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
   14. จัดต้ังตําบลควบคุม, ตําบลรวบรวม และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับ
หนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
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   15. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   16. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   17. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จหลักสูตรช้ันนายพัน 
  2. ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ชกท.2260, 2110, 2120, 2210, 2265, 2900 หรือ 2910 (อัตราไมตํ่ากวา 
พ.ต.) มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดฝกปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 (อัตรา พ.ท.) ตามท่ี ทบ. กําหนด 
และผลการฝกงานสามารถปฏิบัติงานได 
     3.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      4.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         5.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การวางแผนกลยุทธ, การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ, การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management), การจัดทําแผนพัฒนากําลังพล และการจัดการความรู 

  1.3 มีทักษะการส่ือสารและประสานงานท่ีดี 
  1.4 มีทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ 

 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 
  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 

 

 

 

 

 

  

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260 - 32  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการ พ.ท.(สธ.) - นายทหารฝายการกําลังพล  
- นายทหารกําลังพล 
- รองหัวหนากอง 
- หัวหนาแผนก 
- ประจําแผนก  
- ผช.ผอ.กกพ.ฝายการกําลังพล 
- ผช.นายทหารฝายการกําลังพล 
- หน.ฝายกําลังพล 
- ผช.หน.ฝายกําลังพล 
- รอง หน.ศูนยกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และวางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลทางฝายอํานวยการในการบริหารจัดการดานกําลังพลของหนวย     
และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 รวมกําหนดนโยบาย กลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจ นโยบาย และเปาหมายของกองทัพบกอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   1.2 รวมวางแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานดานกําลังพล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของ ทบ. และหนวยเหนือ 
   1.3 รวมกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐานการปฏิบัติงานดานกําลังพล 
เพื่อใหการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของ ทบ. 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหากําลังพล การควบคุมกําลังพล การเตรียมพล การบรรจุ การเล่ือน 
การลด การปลด การยาย การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา การโอน     
การใหออกจากราชการ การกลับเขารับราชการ ใหสอดคลองกับนโยบายดานกําลังพลของกองทัพบก เพื่อใหมี
กําลังพลท่ีมีคุณลักษณะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ี ทบ. กําหนด รวมถึงตรวจสอบ
กล่ันกรอง และกํากับดูแลการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหดําเนินงานดานการจัดการกําลังพลถูกตอง 
สอดคลองตามนโยบายดานกําลังพลของกองทัพบก 
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   2.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ การควบคุมกําลังพล และการเตรียมพลให
ถูกตอง ครบถวนตามนโยบายและแผนของกองทัพบก 
   2.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และฝกอบรม เพื่อพัฒนากําลังพลใหมีสมรรถนะตามท่ี 
ทบ. กําหนด รวมถึงการสงเสริมใหกําลังพลศึกษาเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   2.4 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ การบริการ และการสวัสดิการ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพบกไดรับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคลองตามความตองการและเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน      
ดานกําลังพล 
   2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาวินัย การปกครอง การบําเหน็จความชอบ ขอบังคับ ระเบียบ
และแบบธรรมเนียมทหาร เพื่อใหกําลังพลประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบวินัยตามท่ี ทบ. 
กําหนด 
   2.6 ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานกําลังพล 
เพื่อใหสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการกําลังพลของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.7 ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสถานภาพ   
และระบบสารสนเทศกําลังพลของหนวย เพื่อใหมีขอมูลกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
   2.8 กําหนดและจัดทําแผนเสนอความตองการงบประมาณบริหาร และควบคุมการใชงบประมาณ
ดานกําลังพล ใหเปนไปตามแผนและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ และ ทบ. 
   2.9 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   2.10  รับผิดชอบและดูแลการประเมินคากําลังพล การรวบรวม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพล 
รวบถึงการจัดทําระบบสารสนเทศดานกําลังพลของกองทัพบก 
   2.11  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกองทัพบก เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกกําลังพลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
   4. ดานการบริการ 
   4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และถูกตองตามกฎหมายและระเบียบของ      
ทางราชการ 
  4.2 ควบคุม กํากับดูแลการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลกําลังพลใหถูกตอง ทันสมัย นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับในการจัดการและพัฒนากําลังพล เพื่อการประมวลผล วิเคราะห      
และนําเสนอมาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑในการบริหารหรือการพัฒนากําลังพลใหมปีระสิทธิภาพ 
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  4.3 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา 
ผูรวมงาน หรือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางาน        
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  4.4 ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ ตํารา ส่ือในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเรียนรู และทําความเขาใจ
เรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ หรือพัฒนากําลังพล 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก 
   3. ดําเนินการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวกใน        
การปฏิบัติงาน 
   4. กํากับดูแลการบันทึกแฟมนโยบาย รายงานประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง แผนท่ีสถานการณ และ 
รปจ. 
   5. กํากับดูแลการรายงานยอดกําลังพล และแสดงสถานภาพดานกําลังพล รวมถึงรายงานการสูญเสีย 
   6. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน การเบิก      
การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. ดําเนินการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทน
กําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   8. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ การเล่ือน ลด ปลด ยาย
กําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   9. จัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ   
เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   10. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการรานคา การไปรษณีย 
และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   11. ดําเนินการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษา
ขวัญทหาร 
   12. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพและทะเบียนศพ รับศพ ทําบัญชี    
และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติแกผูเสียสละชีวิต 
   13. ควบคุมกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของกําลังพล เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง 
   14. จัดต้ังตําบลควบคุม, ตําบลรวบรวม และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับ
หนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   15. จัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึกท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ี
รับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   16. การจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   17. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจํา 
     2.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
 3.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
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         4.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. ความรู ทักษะ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การวางแผนกลยุทธ, การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ, การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management), การจัดทําแผนพัฒนากําลังพล และการจัดการความรู 

  1.3 มีทักษะการส่ือสารและประสานงานท่ีดี 
  1.4 มีทักษะการแกปญหาและการตัดสินใจ 

 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 
  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 

 

  

 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน      

หมายเลข ชกท.  2260 - 41  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ชํานาญการพิเศษ พ.อ. - หัวหนากอง 
- รอง ผอ.กอง 
- ฝสธ.ประจํา 
- นายทหารฝายการกําลังพล (ฝอ.1) 
- ฝายกําลังพลกองทัพ 
- นายทหารฝายกําลังพล 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู  ความสามารถ ประสบการณ            
และความชํานาญสูงมากในการวางแผน และอํานวยการ (ประสานงาน และกํากับดูแลทางฝายอํานวยการ)    
ในการบริหารจัดการดานกําลังพลของหนวย และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก 
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแลและตรวจสอบ  
การปฏิบัติงาน รวมถึงตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จ    
ตามวัตถุประสงคและปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หนาท่ีเฉพาะ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 วางแผนหรอืรวมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธของหนวย สําหรับแกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   1.2 วางแผนงาน แนวทางการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และมาตรฐาน    
การปฏิบัติงานดานกําลังพล เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และบรรลุ
วัตถุประสงคของ ทบ. 
   1.3 รวมจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการและ
พัฒนากําลังพล เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจ นโยบาย และเปาหมายของ ทบ. อยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุมคามากท่ีสุด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา บันทึก ปรับปรุง แกไข และเก็บรักษาขอมูลสถานภาพ   
และระบบสารสนเทศกําลังพลของหนวย เพื่อใหมีขอมูลกําลังพลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สนับสนุนงานดานขอมูลในการบริหารจัดการกําลังพลของ ทบ. 
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   2.2 ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดความตองการ การควบคุมกําลังพล
และการเตรียมพลใหถูกตอง ครบถวนตามนโยบายและแผนของกองทัพบก 
   2.3 ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การเล่ือน การลด การปลด การยาย 
การชวยราชการ การสํารองราชการ การพักราชการ การเปล่ียนเหลา การโอน การใหออกจากราชการ การกลับเขารับ
ราชการ  
   2.4 ใหคําปรึกษา และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานกําลังพล เพื่อเสนอแนวทาง 
การแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารจัดการดานกําลัง เพื่อใหการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ี ทบ. กําหนด 
   2.5 สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดการฝกอบรมแกกําลังพลในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
   2.6 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานดานกําลังพล การพัฒนาองคกรและระบบงาน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   2.7 ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานกําลังพล เพื่อใชกําหนดแนวทาง มาตรการ และหลักเกณฑใน   
การปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน     
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
    3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อใหเกิด    
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.3 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกกําลังพลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    3.4 กํากับดูแลการปฏิบัติของกําลังพลระดับรองเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
   4. ดานการบริหารงาน 
   4.1 ชวยจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวย 
  4.2 ชวยกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับภารกิจของหนวย 
  4.3 ช้ีแจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุม หรือเวทีเจรจาตาง ๆ       
ในระดับหนวย หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบาย 
   3. กํากับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลัง
ทดแทน การเบิก การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
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   4. พิจารณาเลือกท่ีต้ัง และกํากับดูแลการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง 
ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทนกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรอง 
   5. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ      
การเล่ือน การลด การปลด การยายกําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   6. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาจัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตอง  
ตามระเบียบของทางราชการ เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   7. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการ
รานคา การไปรษณีย และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   8. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหารใน
โอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาขวัญทหาร 
   9. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพ และทะเบียนศพ     
รับศพ ทําบัญชี และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติ
แกผูเสียสละชีวิต 
   10. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง เพื่อควบคุมความประพฤติกําลังพล 
   11. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลควบคุม ตําบลรวบรวม และกําหนด
แนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับหนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   12. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึก
ท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ีรับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   13. ดําเนนิการจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   14. เบ็ดเตล็ด 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการและมีคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาอื่นท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง 
  2. สําเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หรือเทียบเทา 
  3. ปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 หรือ ชกท.2210 (อัตรา พ.ท.) มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
     4.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      5.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         6.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การกําหนดกลยุทธ แผนงาน, การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน      

หมายเลข ชกท.  2260 - 51  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

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

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (หนาท่ีเฉพาะ) 
     ปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ     
ความเช่ียวชาญ ในการวางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลทางฝายอํานวยการในการบริหารจัดการดานกําลังพล
ของหนวย และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูเช่ียวชาญ ใหคําปรึกษาแกหนวย ใหขอเสนอแนะแกผูบังคับบัญชา โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ ในดานการบริหารจัดการดานกําลังพลของหนวย และพลเรือน
ท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก รวมถึงตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก 
และมีผลกระทบในวงกวาง เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ     
กลยุทธของหนวย สําหรับแกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
   2. ดานการปฏิบัติการ 
   2.1 ใหคําปรึกษา และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานกําลังพล เพื่อเสนอ    
แนวทางการแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารจัดการดานกําลังพล 
   2.2 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ และวิธีการในการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
   2.3 ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานกําลังพล เพื่อใชกําหนดแนวทาง มาตรการ และหลักเกณฑ       
ในการปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล  
   3. ดานการประสานงาน 
   3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหปญหาใน      
การดําเนินงานดานกําลังพล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนากําลังพล 
   3.2 ประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ทบ. เพื่อใหเกิด    
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
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   4. ดานการบริหารงาน 
   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. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   2. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบาย 
   3. กํากับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน 
การเบิก การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   4. พิจารณาเลือกท่ีต้ัง และกํากับ ดูแลการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง 
ทก. เพื่อสนับสนุนการทดแทนกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   5. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การบรรจุ      
การเล่ือน การลด การปลด การยายกําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   6. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาจัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลใหถูกตอง      
ตามระเบียบของทางราชการ เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   7. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน ใหบริการ
รานคา การไปรษณีย และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญกําลังใจทหาร 
   8. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบพิธีการทางศาสนาและอบรมจิตใจแกทหาร     
ในโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาขวัญทหาร 
   9. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพ และทะเบียนศพ     
รับศพ ทําบัญชี และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติ
แกผูเสียสละชีวิต 
   10. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง เพื่อควบคุมความประพฤติกําลังพล 
   11. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลควบคุม ตําบลรวบรวม และกําหนด
แนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับหนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับหนวย 
   12. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึก   
ท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ีรับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
   13. ดําเนินการจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูกควบคุม 
   14. เบ็ดเตล็ด 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการและมีคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาอื่นท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง 
  2. สําเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หรือเทียบเทา 
  3. ปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 หรือ ชกท.2210 (อัตรา พ.อ.) มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
     4.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
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         5.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
  6.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การกําหนดกลยุทธ แผนงาน, การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 
 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน    

หมายเลข ชกท.  2260  ช่ือ  ชกท. นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1, ฝอ.1) 

หนาท่ีโดยสรุป  (Job Summary)   
  วางแผน ประสานงาน และกํากับดูแลทางฝายอํานวยการในการบริหารจัดการดานกําลังพลของหนวย 
และพลเรือนท่ีอยูในการบังคับบัญชาของหนวย รวมท้ังเชลยศึก 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ตน พ.อ.(พ.) - ผูอํานวยการกองกําลังพล 
 

 



มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

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

ช่ือสายงาน      

หมายเลข ชกท.  2260 - 51  ช่ือ  ชกท.  นายทหารฝายการกําลังพล (สธ.1 ฝอ. 1) 

ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ระดับตําแหนง อัตรา ช่ือตําแหนงในสายงาน 

ตน พ.อ.(พ.) - ผูอํานวยการกองกําลังพล 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (หนาท่ีเฉพาะ) 
     บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน 
ส่ังการ มอบหมาย กํากับ ดูแล แนะนํา ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวย  
ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งตองใชความรู ความชํานาญเฉพาะดานท่ีมีลักษณะความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
    การปฏิบัติราชการท่ัวไป 
   1. ดานการวางแผน 
   1.1 วางแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
ใหสอดคลองกับนโยบาย และแผนกลยุทธของหนวยเหนือ 
   1.2 บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
   1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
   1.4 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยแนวทางในการแกปญหาพัฒนางานดานกําลังพล 
   2. ดานการบริหารงาน 
   2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวย 
   2.2 มอบหมาย กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับภารกิจของหนวย 
   2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจท่ีหนวยรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหนวย  
   2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหสัมฤทธิ์ผลและเปนประโยชนตอหนวยงาน ทบ. และประเทศชาติ 
   2.5 ช้ีแจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุม หรือเวทีเจรจาตาง ๆ       
ในระดับหนวย หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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   3. ดานการบริหารกําลังพล 
   3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังพลในหนวยใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติงาน     
เกิดประสิทธิภาพและคุมคา 
   3.2 ติดตามและประเมินผลงานของกําลังพลในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวย บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
   3.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของกําลังพลในบังคับบัญชา 
เพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  
   4. ดานการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 
   4.1 วางแผนการใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของหนวย 
  4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา
และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  การปฏิบัติราชการทหาร 
   1. วางแผนและกํากับดูแลการจัดการภายในกองบัญชาการ เพื่อความเปนระบบและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
   2. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายดานกําลังพล 
   3. วางแผนและกําหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานกําลังพลใหสอดคลองกับนโยบาย 
   4. กํากับ ดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการทดแทนกําลังพล ไดแก การเสนอความตองการกําลังทดแทน 
การเบิก การบรรจุ และการแบงมอบกําลังทดแทน เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   5. พิจารณาเลือกท่ีต้ัง และกํากับดูแลการจัดต้ังกองรอยกําลังทดแทน ใหถูกตองตามหลักการจัดต้ัง ทก. 
เพื่อสนับสนุนการทดแทนกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตามการรองขอ 
   6. ควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล ไดแก จัดทําบัญชีบรรจุ การ
บรรจุ การเล่ือน การลด การปลด การยายกําลังพล เพื่อใหหนวยมีความพรอมรบดานกําลังพล 
   7. ควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาจัดทําเอกสารสิทธิ เพื่อขอรับสิทธิตาง ๆ ของกําลังพลให
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เชน พินัยกรรมทหาร หนังสือรับรองการเปนทายาท ฯลฯ 
   8. ควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริการกําลังพล ไดแก การลา การพักผอน 
ใหบริการรานคา การไปรษณีย และจัดการบันเทิงใหแกกําลังพลตามความเหมาะสม เพื่อธํารงรักษาขวัญ
กําลังใจทหาร 
   9. กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลรวบรวมศพ จัดการศพและทะเบียนศพ    
รับศพ ทําบัญชี และพิสูจนทราบ เพื่อธํารงรักษาขวัญแกเพื่อนทหาร และผูปฏิบัติงานในสนาม รวมถึงใหเกียรติ
แกผูเสียสละชีวิต 
   10. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ คําส่ัง เพื่อควบคุมและรักษาวินัยทหาร 
   11. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังตําบลควบคุม ตําบลรวบรวม          
และกําหนดแนวทางควบคุมทหารพลัดหนวย เพื่อสงกลับหนวยตนสังกัด และรักษาสถานภาพกําลังพลใหกับ
หนวย 
   12. วางแผน กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจัดต้ังตําบลเชลยศึก เพื่อรับตัวและกักกันเชลยศึก
ท่ีจับกุม/ควบคุมได เพื่อนําสงตอหนวยท่ีรับผิดชอบตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด 
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   13. ประสานงาน ดําเนินการ และควบคุมกํากับดูแลการจัดการกําลังพลพลเรือน และพลเรือนท่ีถูก
ควบคุม 
   14. เบ็ดเตล็ด 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือมาตรฐานเฉพาะตําแหนง (Job Specification : JS)    
  1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาท่ีกําหนดตามแนวทางรับราชการและมีคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาอื่นท่ีสํานักงาน ก.พ. รับรอง 
  2. สําเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หรือเทียบเทา 
  3. มีคุณสมบัติเฉพาะขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   3.1 ปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 หรือ ชกท.2210 (อัตรา พ.อ.) มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
   3.2 ปฏิบัติงานในตําแหนง ชกท.2260 หรือ ชกท.2210 (อัตรา พ.อ.(พ.)) มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
     4.  ผลการรายงานประเมินคาการปฏิบัติงานครั้งหลังสุด ไดคะแนนอยูในเกณฑดีข้ึนไป 
      5.  ผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายครั้งหลังสุด ไดคะแนนเฉล่ียเปนไปตามเกณฑท่ี ทบ. กําหนด 
         6.  ไมมีอาการพิการทางรางกาย หรืออวัยวะใด ๆ ยกเวนผูท่ีบรรจุในหนวยสวนการศึกษา หรือบรรจุ
ในตําแหนงท่ีปฏิบัติงานทางธุรการ และไมเปนโรคท่ีขัดตอการรับราชการตามท่ี กห. และ ทบ. กําหนด 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถ 

  1.1 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการกําลังพล และงานธุรการกําลังพล 
  1.2 มีความรูและทักษะในการวางแผนและกําหนดกลยุทธงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทํา

สมรรถนะ (Competency), การกําหนดกลยุทธ แผนงาน, การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) 
 2. มีสมรรถนะจําเปนสําหรับตําแหนง 

  2.1 มีสมรรถนะหลักตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
    2.2 มีสมรรถนะเฉพาะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ตามท่ีกองทัพบกกําหนด 
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