
( สําเนา ) 
 

    

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                   
ที่   กห ๐๔๐๑/๒๒๗๐                      วันที่    ๒   ส.ค. ๖๔                                                 
เรื่อง ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี      .   
 งบประมาณ ๒๕๖๕ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๔) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)                
เรียน ผบ.ทบ.  
 
  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท ้
                (ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้)  
                      ผบ.ทบ. 
                    ๑๑ ส.ค. ๖๔    
                                                 (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ  
                                                                          (อยุทธ์ ศรีวิเศษ ) 
                                                                              รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                                                  ๓ ส.ค. ๖๔ 
 
 
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์                      (ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์  
                (ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ )                                      (วรเกียรติ รัตนานนท์ ) 
                       รอง ผบ.ทบ.       เสธ.ทบ. 
                       ๔ ส.ค. ๖๔                                                ๔ ส.ค. ๖๔ 
 
 

                                    (ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ ์ 
                                                      (พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์) 

                                                       ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                                                        ๔ ส.ค. ๖๔ 

ด่วนมาก 

สําเนาถูกต้อง 
  (ลงช่ือ) พ.อ.  จิรวุฒิ ตันชัชวาล 
                 (จิรวุฒิ ตันชัชวาล) 
                   ผอ.กอง กพ.ทบ 
                        ๑๗  ส.ค. ๖๔ 



(สําเนา) 
    

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.          (กองจัดการฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๗๑๒๓)                   
ที่   กห ๐๔๐๑/๒๒๗๐                       วันที่     ๒   ส.ค. ๖๔                                                 
เรื่อง ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของ กห. ประจําปี      .   
 งบประมาณ ๒๕๖๕ (ลาออก ๒ ต.ค. ๖๔) ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว)                
เรียน ผบ.ทบ.  
อ้างถึง  คู่มือการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. บัญชีสรุปยอดและรายชื่อกําลังพลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๒. บัญชีรายชื่อกําลังพลที่ถูกระงับการขอลาออกจากราชการตามโครงการฯ  
 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการ        
ก่อนกําหนดของ กห. ตามมติ กขท. (รับยศอย่างเดียว) ลาออกจากราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(ลาออก ๒ ต.ค. ๖๔) จํานวน ๖๕๘ นาย (นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๓๗๙ นาย  และนายทหารประทวน 
จํานวน ๒๗๙ นาย) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ตามอ้างถึง คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) มีมติคร้ังที่ ๒/๒๕๖๒                 
เม่ือ ๒๖ ก.พ. ๖๒ กําหนดแนวทางการลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ เป็นข้าราชการทหารอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่          
๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) 
   ๒.๑.๒ มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม 
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่
กฎหมายกําหนด 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ในระหว่าง
การลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ 
หรือกระทําโดยประมาท 
   ๒.๑.๖ เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเบ้ียหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย           
เงินเบ้ียหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หรือบําเหน็จบํานาญปกติ ด้วยเหตุสูงอายุหรือรับราชการนาน ตามความท่ี
บัญญัติในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒ สิทธิประโยชน์ที่จะได้ รับจากการลาออกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด           
จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ นับถึง                
๑ ตลุาคมของปีงบประมาณที่ลาออก  โดยมีหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข ดังนี้ 
 
                       /๒.๒.๑ ชั้นยศ.... 
 
 

ด่วนมาก 



- ๒ - 

   ๒.๒.๑ ชั้นยศนายพล ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้เลื่อนยศได้           
ไม่เกินยศ พล.อ. 
   ๒.๒.๒ ชั้นยศ พ.อ. ดํารงตําแหน่งอัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.) ต้องครองยศ พ.อ. 
อัตราเงินเดือน พ.อ.(พ.) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ให้เลื่อนยศ เป็น พล.ต. 
   ๒.๒.๓ ชั้นยศ พ.อ. ต้องครองยศ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้ปรับเป็นอัตราเงินเดือน 
พ.อ.(พ.) ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ํากว่า ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ให้ปรับเป็นรับเงินเดือนระดับ น.๕ 
   ๒.๒.๔ ชั้นยศ ร.ต. – พ.ท. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้เลื่อนยศสูงขึ้น 
๑ ชั้นยศ 
   ๒.๒.๕ ชั้นยศ จ.ส.อ. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ให้เลื่อนยศ เป็น ร.ต. 
   ๒.๒.๖ ชั้นยศ จ.ส.ต. – จ.ส.ท. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และให้เลื่อนยศ
สูงขึ้น ๑ ชั้นยศ 
   ๒.๒.๗ ชั้นยศ ส.ต. – ส.อ. ต้องครองยศเดิม ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และให้เลื่อนยศ         
สูงขึ้น ๑ ชั้นยศ 
  ๒.๓ ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  (ลาออก  ๒  ต .ค .  ๖๔ )  มี กํ าลั งพลของ  ทบ .              
ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๖๘๒ นาย โดย กพ.ทบ. ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากร (ตรวจสอบกับ
ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๓ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ), สถานภาพ
บุคคลล้ มละลาย  (ตรวจสอบกับกรมบั ง คับคดี  กระทรวงยุ ติ ธรรม )  และหนี้ สิ นของ  ทบ .  
(ตรวจสอบกับ กอท.สก.ทบ., กรส.สก.ทบ. และ ออท.) แล้ว สรุปได้ดังนี้               
   ๒.๓.๑ กําลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๒.๑  มีจํานวน ๖๕๘ นาย ดังนี้ 
    ๒.๓.๑.๑ กําลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามที่ กห . กําหนด คือ ได้ รับยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ เนื่องจากปีครองยศครบ จํานวน ๕๕๐ นาย          
(พล.ท./๑, พล.ต./๔, พ.อ.(พ.)/๕๓, พ.อ./๖, พ.ท./๘๐, พ.ต./๔๐, ร.อ./๒๐, ร.ท./๓๒, ร.ต./๔๖,           
จ.ส.อ./๒๖๕ และ ส.อ./๓)  
    ๒.๓.๑.๒ กําลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์    
ตามท่ี กห. กําหนด คือ ไม่ได้รับยศสูงขึ้น เนื่องจากปีครองยศไม่ครบ จํานวน ๑๐๘ นาย (พ.อ./๑, พ.ท./๔, 
พ.ต./๑๔, ร.อ./๒๐, ร.ท./๓๑, ร.ต./๒๗ และ จ.ส.อ./๑๑) 
   ๒.๓.๒ กําลังพลที่ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๒.๑ มีจํานวน ๒๔ นาย 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้ 
    ๒.๓.๒.๑ มีหนี้สิน  จํานวน  ๑๑   นาย 
    ๒.๓.๒.๒ มีหนี้สิน และคดี   จํานวน   ๑     นาย 
    ๒.๓.๒.๓ หน่วยขอระงับการลาออก        จํานวน   ๑๒  นาย  
 
 
 
 
 
                  /๓.  กพ.ทบ. ..... 
 
  



               - ๓ -  

 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
  ๓.๑ กําลังพลที่ขออนุมัติลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ           
ก่อนกําหนดของ กห. จํานวน ๖๕๘ นาย ตามข้อ ๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
รวมทั้งได้รับการตรวจสอบประวัติและผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากหน่วยที่เก่ียวข้องแล้ว            
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๓.๒ สําหรับกําลังพลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตามข้อ ๒.๓.๒  
รวม ๒๔ นาย (มีหนี้สิน ๑๑ นาย, มีคดีอาญาและหนี้สิน ๑ นาย และหน่วยขอระงับการลาออก  
๑๒ นาย) เห็นควรไม่อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๓.๓ การอนุมัติให้กําลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ๖๕๘ นาย  ตามข้อ ๓.๑      
แบ่งได้เป็นนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๓๗๙ นาย และนายทหารประทวน จํานวน ๒๗๙ นาย            
ทั้งนี้ การอนุมัติให้นายทหารประทวนลาออกอยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ จก.สบ.ทบ. อนุมัติ
ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ ส่วนนายทหารสัญญาบัตร อยู่ในอํานาจของ รมว.กห.  
ซึ่งมอบให้ ผบ.ทบ. อนุมัติ และ ผบ.ทบ. มอบอํานาจช่วงให้ ผช.ผบ.ทบ. (สายงานกําลังพล) อนุมัติ               
ตามคําสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓  ดังนั้น เพื่อให้สะดวกต่อการอ้างอิงเอกสาร  จึงขอให้ 
ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติตัวบุคคลในระดับ ทบ. เป็นส่วนรวมทั้ง ๖๕๘ นาย   
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดงันี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้กําลังพลของ ทบ. ลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการ
ก่อนกําหนดของ กห. จํานวน ๖๕๘ นาย ตามข้อ ๑ และไม่อนุมัติให้กําลังพล ทบ. ลาออกจากราชการ 
จํานวน ๒๔ นาย ตามข้อ ๓.๒ 
  ๔.๒ หากพบว่ามีกรณีความจําเป็นหรือตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลังแล้วพบว่า       
มีกําลังพลขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ กพ.ทบ. แก้ไขรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว        
ในข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม 
  ๔.๓ เสนอ สม. และหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.   
  

 
                           (ลงชือ่) พล.ท. มานัสชัย  ศรีประจันทร์ 
                                              (มานัสชัย  ศรีประจันทร์) 
                           จก.กพ.ทบ.   
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