คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๑๗๖/๒๕๐๘
เรื่อง การหมุนเวียนกําลังพล
โดยที่สภา กห.ไดมีมติใหสวนราชการตาง ๆ ใน กห.ปฏิบัติการในเรื่องหมุนเวียนกําลังพล
ตามหลักการซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติไว ตามหนังสือ น.ว.๗๑/๒๕๐๐ ลง ๑๐ พ.ค.๒๕๐๐ เรื่อง การ
ปรับปรุงขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐบาล มาใชโดยเครงครัด และให สป.กําหนดหลักเกณฑขึ้น
เปนแนวทางพิจารณาดําเนินการใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติใหเหมือนกันทุกหนวยดวย
บัดนี้ สป.ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางพิจารณาดําเนินการแลว จึงให
หนวยตาง ๆ ใน ทบ.ปฏิบตั ิในเรื่องนี้โดยเครงครัดดังตอไปนี้
๑. การปลดขาราชการออกจากประจําการทันที
ใหดําเนินการปลดขาราชการที่มีพฤติการณตอไปนี้ออกจากประจําการทันที คือ
๑.๑ ทุจริตตอหนาที่
๑.๒ กระทําความผิดตองรับโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก
๑.๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนคนลมละลายเพราะทําหนี้สินขึ้น หรือตองคํา
พิพากษาถึงที่สุดในคดีแพง อันแสดงวาเปนการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่เปนอันมาก
๑.๔ ขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบดวยกฏหมาย และการขัดคําสั่งนั้นเปน
เหตุใหเสียหายแกราชการเปนอันมาก
๑.๕ เปดเผยความลับของราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการเปนอันมาก
๑.๖ ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการเปนอันมาก
๑.๗ ตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไป
๑.๘ หนีราชการทหารในเวลาประจําการ
๑.๙ ขาดราชการหรือละทิ้งหนาที่อันสอไปในทางหลีกเลี่ยงการงานเพื่อประโยชน
สวนตนยิ่งกวาราชการมากกวา ๑ ครั้ง

๕๕๔
๑.๑๐ ประพฤติชั่วอยางรายแรง
๑.๑๑ ลาปวยเกินกําหนดตามขอบังคับ กห. วาดวยการลา
๒. การปลดขาราชการทีม่ ีวันรับราชการนานและทํางานไมกาวหนา
๒.๑ ขาราชการที่มีวันรับราชการนานใหถือเกณฑตอไปนี้
๒.๑.๑ ชั้นนายรอยหรือเทียบเทา มีวันรับราชการตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป
๒.๑.๒ ชั้นนายพันหรือเทียบเทา มีวันรับราชการตัง้ แต ๓๐ ปขึ้นไป
๒.๑.๓ ชั้นนายพลหรือเทียบเทา มีวันรับราชการตัง้ แต ๓๕ ปขึ้นไป
๒.๑.๔ ชั้นประทวนหรือเทียบเทา มีวันรับราชการตั้งแต ๓๐ ปขึ้นไป
วันรับราชการในที่นี้ใหนบั เฉพาะเวลารับราชการจริง ไมรวมเวลารับราชการทวีคูณ
๒.๒ การดําเนินการ
๒.๒.๑ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร (เวนนายพล และ พ.อ.(พิเศษ))
๒.๒.๑.๑ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับซึ่งมีหนาที่รายงานสมรรถภาพ
นายทหารสัญญาบัตรตามระเบียบ ทบ. วาดวยรายงานสมรรถภาพนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๐๖
ไดใชความพินิจพิจารณาอยางรอบคอบในการเขียนรายงานดังกลาวตามความเปนจริง เพราะรายงาน
สมรรถภาพของนายทหารสัญญาบัตรนี้จะเปนเครื่องชี้ผลการทํางานของนายทหารแตละคนดวย
๒.๒.๑.๒ ให สบ.ทบ.พิจารณารายงานสมรรถภาพนายทหารสัญญาบัตร
หรือเทียบเทา และเมื่อปรากฏวาผูใดหยอนสมรรถภาพ ทํางานไมกาวหนาและมีวันรับราชการเขาเกณฑ
ตาม ขอ ๒.๑ ให สบ.ทบ.รวบรวมรายชื่อแจงให กพ.ทบ.ทราบ และพรอมกันนั้นใหแจงให นขต.ทบ.
ตนสังกัดของนายทหารแตละนายทราบดวย เพื่อเตรียมไวชี้แจงในที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําป
ของ ทบ.
๒.๒.๑.๓ ให สบ.ทบ.นํารายชื่อนายทหารที่รับราชการนานและหยอน
สมรรถภาพ ทํางานไมกาวหนาเขาพิจารณาในที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําปของ ทบ.ตอไป และ
ใหที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําปของ ทบ.พิจารณาวาสมควรจะปลดนายทหารทีห่ ยอนสมรรถภาพ
ทํางานไมกาวหนาแตละคนออกจากประจําการหรือไม ถาเห็นสมควรปลดก็ใหนําเรียนขออนุมัติตอ
ผบ.ทบ.เปนราย ๆ ไป

๕๕๕
๒.๒.๒ สําหรับนายทหารชั้นนายพล และ พ.อ.(พิเศษ)หรือเทียบเทา
ให สบ.ทบ.รวบรวมรายชื่อผูที่มีเวลารับราชการ (ไมนับรวมวันทวีคูณ)
ตั้งแต ๓๕ ป ขึ้นไป เสนอให กพ.ทบ.ทราบภายใน พ.ค.ของป แลวให กพ.ทบ.เสนอรายชื่อตอ ผบ.ทบ.
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๒.๒.๓ สําหรับนายทหารประทวนหรือเทียบเทา
๒.๒.๓.๑ ให ผบ.หนวยทุกระดับตรวจสอบวา นายทหารประทวน
หรือเทียบเทาผูใดมีลักษณะทํางานไมกาวหนา และมีเวลารับราชการ (ไมนับวันราชการทวีคูณ) ตั้งแต
๓๐ ปขึ้นไป ก็ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อขอปลดออกจากประจําการ และใหที่ประชุม
พิจารณาบําเหน็จประจําปของ นขต.ทบ.พิจารณาวาสมควรจะปลดออกจากประจําการหรือไม ถาที่
ประชุมบําเหน็จประจําปของ นขต.ทบ.พิจารณาเห็นวาสมควรปลดก็ให นขต.ทบ.ดําเนินการปลด
นายทหารประทวนดังกลาวออกจากประจําการได
๓. การปลดขาราชการทีส่ ูงอายุ ทํางานเฉื่อยชา ไมคลองแคลว
๓.๑ ขาราชการที่นับวาสูงอายุ ใหถอื เกณฑดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ชั้นนายรอยหรือเทียบเทา อายุเกิน ๔๕ ป
๓.๑.๒ ชั้นนายพันหรือเทียบเทา อายุเกิน ๕๐ ป
๓.๑.๓ ชั้นนายพลหรือเทียบเทา อายุเกิน ๕๕ ป
๓.๑.๔ ชั้นประทวนหรือเทียบเทา อายุเกิน ๕๐ ป
การคิดอายุใหคดิ ถึง ต.ค.ของปนั้น ๆ
๓.๒ การดําเนินการ
๓.๒.๑ สําหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร (เวนนายพลและ พ.อ.(พิเศษ))
๓.๒.๑.๑ ให ผบ.หนวยทุกระดับพิจารณาวา นายทหารสัญญาบัตร
ผูใดมีอายุจริงตาม ขอ ๓.๑ และมีลักษณะทํางานเฉื่อยชาไมคลองแคลว ก็ใหรายงานไปตามลําดับสาย
การบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติปลดออกจากประจําการ ทั้งนี้ใหรายงานถึง กพ.ทบ.ภายใน พ.ค.ของป
๓.๒.๑.๒ ให กพ.ทบ.รวบรวมรายชื่อแลวเสนอให สบ.ทบ.นําเขา
พิจารณาในที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําปของ ทบ. เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําป
พิจารณาวาสมควรจะปลดออกจากประจําการหรือไม ถาที่ประชุมบําเหน็จประจําปเห็นสมควรปลด
ก็ใหนําเรียนขออนุมัติตอ ผบ.ทบ.เปนราย ๆ ไป

๕๕๖
๓.๒.๒ สําหรับนายทหารชั้นนายพล และ พ.อ.(พิเศษ) หรือเทียบเทา
ให สบ.ทบ.รวบรวมรายชือ่ ผูที่มีอายุจริงเกิน ๕๕ ป เสนอให กพ.ทบ.
ภายใน พ.ค.ของป แลวให กพ.ทบ.เสนอรายชื่อตอ ผบ.ทบ. เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๓.๒.๓ สําหรับนายทหารประทวนหรือเทียบเทา
ให ผบ.หนวยทุกระดับตรวจสอบวา นายทหารประทวนหรือเทียบเทา
ผูใดมีลักษณะทํางานเฉื่อยชาไมคลองแคลวและมีอายุจริงเกิน ๕๐ ป ก็ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น เพื่อขอปลดออกจากประจําการ และใหที่ประชุมพิจารณาบําเหน็จประจําปของ นขต.ทบ.
พิจารณาวาสมควรจะปลดออกจากประจําการหรือไม ถาเห็นวาสมควรปลดก็ให นขต.ทบ.ดําเนินการ
ปลดนายทหารประทวนดังกลาวออกจากประจําการตอไป
๔. การเริ่มใชคําสั่งนี้
๔.๑ การปฏิบัติการตามขอ ๑ ใหถือปฏิบัติไดตั้งแตบัดนี้
๔.๒ การปฏิบัติการตามขอ ๒ และ ๓ ใหเริ่มปฏิบตั ิตั้งแตป ๒๕๐๙ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘
(ลงชื่อ) พล.อ. ป. จารุเสถียร
(ประภาส จารุเสถียร)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

