
- ส ำเนำคูฉ่บบั -  
 
 

ส่วนราชการ         กพ.ทบ.          (กองสิทธิก ำลังพลฯ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๖, ๘๗๓๔๔)  

ที ่    กห ๐๔๐๑/๒๐๘ วันที่       ๑๗  ม.ค. ๖๖  

เรื่อง สรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล กรณีสูญเสียจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ในระดับ 
 กองพล และ ทภ. (๑๙ ศูนย์) ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

เรียน ผบ.ทบ.  

  - เห็นควรอนุมัติตำมที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

 

- อนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔ 

 

      พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 

                    ผบ.ทบ. 

                ๒๕ ม.ค. ๖๖ 

บันทึกข้อความ 

พล.ท. สุธี  กอรี 
    รอง เสธ.ทบ.(๑) 
       ๑๗ ม.ค. ๖๖ 

พล.อ. สุขสรรค์  หนองบัวล่ำง 
            ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
            ๒๐ ม.ค. ๖๖ 

พล.อ. เจริญชัย  หินเธำว์ 
          รอง ผบ.ทบ. 
          ๒๓ ม.ค. ๖๖ 



- ส ำเนำคูฉ่บบั -  
 
 

ส่วนราชการ         กพ.ทบ.          (กองสิทธิก ำลังพลฯ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๖, ๘๗๓๔๔)  

ที ่    กห ๐๔๐๑/๒๐๘ วันที่       ๑๗  ม.ค. ๖๖  

เรื่อง สรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล กรณีสูญเสียจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ในระดับ 
 กองพล และ ทภ. (๑๙ ศูนย์) ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้ำงถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๙๓๗ ลง ๑๙ ส.ค. ๖๕ 
 ๒. วิทยุรำชกำร กพ.ทบ. ด่วนมำก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๘๒ ลง ๒๑ ธ.ค. ๖๕ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย สรุปกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธกิ ำลังพลฯ                                          จ ำนวน ๑ ชุด 

 ๑. กพ.ทบ. ขอสรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล กรณีสูญเสียจำกกำร
ปฏิบัติรำชกำรในระดับกองพล และ ทภ. (๑๙ ศูนย์) ประจ ำปี ๒๕๖๕ รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้ 

ล าดับ กรณีการสูญเสีย 
ยอดก าลังพล การด าเนินการ 

ยอดยกมา 
(พ.ค. – ก.ค. ๖๕) 

รายงานเพิ่มเติม 
(ส.ค. – ธ.ค. ๖๕) รวม 

ได้รับสิทธิ
ครบถ้วน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

๑ เสียชีวิต ๔๐ ๒๓ ๖๓ ๑๗ ๒๖.๙๘ ๔๖ 
๒ พิกำรทุพพลภำพ ๓๓ ๕ ๓๘ ๗ ๑๘.๔๒ ๓๑ 
๓ บำดเจ็บ ๑๙ ๓๔ ๕๓ ๕ ๙.๔๓ ๔๘ 

รวมทั้งสิ้น ๙๒ ๖๒ ๑๕๔ ๒๙ ๑๘.๘๓ 
        ๑๒๕ 
(ก๑+ก๒) ๑๕๓ สิทธิ 
(ก๓)      ๑๙๐ สิทธิ 

หมำยเหตุ : ก๑, ก๒ คือ หน่วยอยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำร และ  ก๓ คือ หน่วยเสนอขอรับสิทธิและอยู่ระหว่ำงกำรรออนุมัติ  

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณำรับทรำบสรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพลฯ 
(ห้วง พ.ค. – ก.ค. ๖๕) โดยมียอดก ำลังพลสูญเสียรวม ๑,๔๖๖ นำย ได้รับสิทธิครบถ้วนแล้ว จ ำนวน ๑,๓๓๖ นำย 
(ร้อยละ ๙๑.๑๓) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอรับสิทธิ จ ำนวน ๙๒ นำย (ร้อยละ ๖.๒๗) แบ่งเป็น เสียชีวิต 
จ ำนวน ๔๐ นำย พิกำรทุพพลภำพ จ ำนวน ๓๓ นำย และบำดเจ็บ จ ำนวน ๑๙ นำย รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง ๑ 
  ๒.๒ กพ.ทบ. ได้จัดกำรประชุมเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำน
สิทธิก ำลังพลตำมข้อ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๕ เวลำ ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๒) โดยมี ผอ.สปบ.กพ.ทบ. 
เป็นประธำนกำรประชุมฯ รำยละเอียดตำมอ้ำงถึง ๒ และให้หน่วยเร่งรัดกำรด ำเนินกำรกรณีสิทธิใน ทบ. 
ให้แล้วเสร็จจนถึงกำรอนุมัติ ภำยใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ก ำลังพลเสียชีวิต หรือมีค ำสั่งปลดพิกำรทุพพลภำพ 
และสิทธินอก ทบ. ให้เสนอเรื่องออกจำกหน่วยต้นสังกัดให้แล้วเสร็จ ภำยใน ๒ เดือน โดยเฉพำะกำรสูญเสียจำกกำร
กระท ำของผู้ก่อเหตุรุนแรง รวมถึง น ำข้อมูลดังกล่ำวลงในระบบสำรสนเทศของ  กพ.ทบ. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำและ
หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบควำมคืบหน้ำและเร่งรัดในกำรด ำเนินกำรทุกระดับ ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี รวมทั้งปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย ทุกวงรอบ ๓ เดือน 
 

/๓. กพ.ทบ. ... 

บันทึกข้อความ 



- ๒ - 
 
 
 ๓. กพ.ทบ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรสรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล กรณี
สูญเสียจำกกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมข้อ ๑ เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรขอรับสิทธิก ำลังพลฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นภำรกิจและควำมรับผิดชอบของ ทบ. โดย กพ.ทบ. และหน่วยที่ เกี่ยวข้องในกำร
ดูแลสิทธิก ำลังพลให้ครบถ้วนโดยเร็ว จึงเห็นควรรับทรำบและด ำเนินกำรตำมผลกำรประชุมในข้อ ๒.๒  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณำรับทรำบ สรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล  กรณี
สูญเสียจำกกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับกองพล และ ทภ. (๑๙ ศูนย์) ประจ ำปี ๒๕๖๕ ตำมข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้หน่วยต้นสังกัดเร่งรัดด ำเนินกำร กรณีสิทธิใน ทบ. ให้แล้วเสร็จจนถึงกำร
อนุมัติ ภำยใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ก ำลังพลเสียชีวิต หรือมีค ำสั่งปลดพิกำรทุพพลภำพ และสิทธินอก ทบ. 
ให้เสนอเรื่องออกจำกหน่วยต้นสังกัดให้แล้วเสร็จ ภำยใน ๒ เดือน 
  ๔.๓ ให้ กพ.ทบ. น ำข้อมูลกำรด ำเนินกำรด้ำนสิทธิก ำลังพล ฯ ลงในระบบสำรสนเทศ
ของ กพ.ทบ. และปรับปรุงฐำนข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย ทุกวงรอบ ๓ เดือน 

 จึงเรียนมำเพื่อกรุณำพิจำรณำ หำกเห็นเป็นกำรสมควร กรุณำอนุมัติตำมเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอ ำนำจของ ผบ.ทบ.  
 
 
       พล.ท. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ 
        (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 
             จก.กพ.ทบ.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ท.           ร่ำง/พิมพ์/ทำน  ม.ค. ๖๖ 
พ.อ.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 
พ.อ.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 
พ.อ.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 
พ.อ.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 
พล.ต.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 
พล.ต.      ตรวจ  ม.ค. ๖๖ 


















