
บันทึกขอความ 
สวนราชการ กพ.ทบ.    (กองการปกครองฯโทร. ๐๒๒๙๗๘๓๒๔, ๙๘๓๒๔)  .  

ท่ี    กห ๐๔๐๑/๔๘๐ วันท่ี       ๑๗ ต.ค. ๖๒  

เร่ือง ขออนุมัติหลักการดําเนินการพิจารณาบําเหน็จประจําป ๒๕๖๓  

เรียน ผบ.ทบ. 

อางถึง  ๑. ระเบียบ กห. วาดวยการพิจารณาบําเหน็จประจําปของขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๒. ระเบียบ ทบ. วาดวยการพิจารณาบําเหน็จ ประจําป พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๓. ระเบียบ กค. วาดวยการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๔. ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา 
   ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๕. คําสั่ง กห. ที่ ๖๒๒/๒๕๕๑ ลง ๑๕ ส.ค.๕๑  เรื่อง  กําหนดตําแหนงขาราชการทหาร 
   ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ๖. หนังสือ สม. ที่ (ฉบับ กห.เลขรับ ๒๐๘๔/๕๔ ) ลง ๗ เม.ย.๕๔ เรื่อง การกําหนดโควตา 
   และวงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนใหแกขาราชการตํารวจ 
  ๗. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๕๗๖๒ ลง ๘ มี.ค. ๖๐ 
  ๘. หนังสือ กพ.ทบ.ดวนที่สุด ที่ ตอ กห ๐๔๐๑/๘๓๐๑ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๐ 
  ๙. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๔๐๗ ลง ๔ ก.ย. ๖๐ 

สิ่งที่สงมาดวย แนวทางการพิจารณาบําเหน็จของขาราชการทหารและลูกจางประจํา สังกัด ทบ. 
  ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติหลักการดําเนินการพิจารณาบําเหน็จประจําป ๒๕๖๓ เพื่อให 
นขต.ทบ. และหนวยที่เก่ียวของยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย 

 ๒. ขอเท็จจริง 
  ๒.๑ หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ ๓ เม.ย.๔๔  
สรุปไดคือ ใหมีการเล่ือนขั้นเงินเดือนแกขาราชการปละ ๒ ครั้ง โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต ๑ เม.ย.๔๔
รายละเอียดตามอางถึง ๑ 
  ๒.๒ ตามอางถึง ๑ - ๙ เปนระเบียบและคําสั่งที่เก่ียวของสําหรับใชในการดําเนินการ
พิจารณาบําเหน็จประจําปที่ผานมา 
  ๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลบังคับใช
ตั้งแต ๑ ธ.ค.๕๗ เปนตนไป สรุปไดดังนี้ 
   ๒.๓.๑ทหารกองประจําการ, นักเรียนในสังกัด กห., พลทหารประจําการ, 
นายทหารประทวน, นายทหารสัญญาบัตร ใหปรับกลับมาใชระดับเงินเดือนเดิม เชน นายทหารสัญญาบัตร 
ยศ ร.ต. - ร.อ. ใหรับเงินเดือนระดับ น.๑ เปนตน 
   ๒.๓.๒ผูที่รับเงินเดือนระดับ พ.๑, พ.๒, ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒ และ น.๓  
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่ไดรับเดิมอีก ๑ ขั้น (๑ ธ.ค. ๕๗) 
  ๒.๔ หลักเกณฑและวิธีเยียวยาอัตราเงินเดือนขาราชการทหารและลูกจางประจํา 
พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามอางถึง ๗ - ๘  สรุปไดดังนี้.- 
 
 

- สําเนาคูฉบับ - 

ด่วน 

ลับ 

- สําเนาคูฉบับ -  



- ๒ - 
 

   ๒.๔.๑ ขาราชการทหารใหใชตารางเทียบชั้นเงินเดือนฯตามคําส่ัง กห. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๐ 
ลง ๒๙ ก.พ. ๖๐ และลูกจางประจําใหใชคําส่ัง กห. ที่๐๒๐๓/๔๔๑ ลง ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
   ๒.๔.๒ ขาราชการทหารผูที่ ไดรับเงินเดือนเกินกวาชั้น สูงสุดตามพ .ร.บ.  
(ฉบับที่ ๑๐) ใหไดรับเงินเดือนตามบัญชีเยียวยาอัตราเงินเดือนขาราชการทหาร 
   ๒.๔.๓ ขาราชการทหารผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้นตาม พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๑๐) และ
ไดรับคาตอบแทนพิเศษ (รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ หรือรอยละ ๖) ใหนําเงินคาตอบแทนดังกลาวมาแปลง 
เปนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาฯ 
   ๒.๔.๔ ขาราชการทหารผูรับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาฯ จนถึงชั้นสูงสุด 
ของระดับแลว ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ (รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ หรือรอยละ ๖) 
   ๒.๔.๕ ขาราชการทหารผูรับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาฯ เม่ือไดรับการแตงตั้ง 
ใหไดรับอัตราสูงขึ้นหรือไดรับยศสูงขึ้น ใหไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร หรือเงินเดือน 
ตามบัญชีการเยียวยาฯ ในขั้นที่เทียบไดตามที่ กห. กําหนด 
    ๒.๔.๖ บัญชีการเยียวยาฯ ประกอบดวย 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ ป.๑ (ส.อ.) เยียวยา ๑๙  ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ ป.๒ (จ.ส.อ.) เยียวยา ๑๘.๕ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ ป.๓ (จ.ส.อ.(พ)) เยียวยา ๑๐.๕ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๑  (ร.ต. - ร.อ.) เยียวยา ๑๐.๕ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๒ (พ.ต.) เยียวยา ๑๒.๕ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๓ (พ.ท.) เยียวยา ๒ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๔ (พ.อ.) เยียวยา ๕.๕ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๕ (พ.อ.(พ)) เยียวยา ๒ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๖ (พล.ต.) เยียวยา ๓ ชั้น 
    - เพดานเงินเดือน ระดับ น.๗ (พล.ท.) เยียวยา ๑ ชั้น   
  ๒.๕ ผูปฏิบัติราชการโดยตําแหนงและผูไปชวยราชการ หรือผู ไปปฏิบัติราชการ 
ใหกับ สง.ปรมน.ทบ. ทั้งหมดใหพิจารณาบําเหน็จ จากสายงาน กอ.รมน.เพื่อใหเปนไปตามภารกิจและเปาหมาย
ของการจัดตั้ ง สง.ปรมน.ทบ. ทั้ งนี้หากมีกําลั งพลผูที่ปฏิ บัติราชการในสง.ปรมน.ทบ. แต ไม ได 
ชวยราชการ กอ.รมน.ให สง.ปรมน.ทบ.เปนหนวยพิจารณาบําเหน็จใหตามอางถึง ๙ 
 ๓. กพ.ทบ.พิจารณาแลวเห็นวา การพิจารณาบําเหน็จประจําป ๒๕๖๒ ที่ผานมานั้น 
ผลการปฏิบัติโดยทั่วไปเปนไปดวยความเรียบรอย  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดแนวทางการพิจารณาบําเหน็จฯ
ประจําป ๒๕๖๓เพื่อให นขต.ทบ. ยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงภาพรวมมีแนวทางการดําเนินการ
เชนเดียวกับป ๒๕๖๒ โดยมี เรื่องเนนย้ําอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๓.๑ โควตาผูที่ไดรับ ๒ ขั้น/ทั้งป ไมเกินรอยละ ๓๐  
   ๓.๒ กรอบวงเงินการเล่ือนขั้นเงินเดือน รอยละ ๖ จะตองครอบคลุมการเล่ือนขั้น
เงินเดือนและรายจายคาตอบแทนพิเศษ (กรณีผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุด) ทั้ง ๒ ครั้ง คือ ครั้งวันที่  
๑ เม.ย. และ วันที่ ๑ ต.ค. 
   ๓.๓ หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จในครึ่งปแรกสําหรับลูกจางประจํา ใหหนวย
ดําเนินการโดยยึดถือแนวทางเดิม คือ จํานวนที่เสนอขอไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจางประจํา 
   ๓.๔ ผูที่หนวยสงไปศึกษาในหลักสูตรหลักของกองทัพบก สามารถพิจารณาบําเหน็จ
รวมทั้งปไดไมเกิน ๒ ขั้น ทั้งนี้ ยกเวนผูที่เปนตําแหนงประจํา รายละเอียดตามอางถึง ๒ 
 
 

ลับ 



- ๓ - 
 

   ๓.๕ กําลังพลที่จะเกษียณอายุราชการ ใหดําเนินการสงผลการพิจารณาบําเหน็จ
เชนเดียวกับกําลังพลทั่วไป 
   ๓.๖ นขต.ทบ. ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาบําเหน็จใหครบถวน  
ตามกําหนดเวลาโดยใชแบบฟอรมรายงานฯ ตามที่ กพ.ทบ. กําหนด ทั้งนี้ สามารถ Download แบบฟอรม
การรายงานฯ ไดที่เว็บไซต http://dop.rta.mi.th/ 
 ๔. ขอเสนอ  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติหลักการดําเนินการพิจารณาบําเหน็จประจําป ๒๕๖๓ ในขอ ๑ 
  ๔.๒ ให สบ.ทบ. สําเนาแจกจายแนวทางการพิจารณาบําเหน็จฯ ประจําป ๒๕๖๓ 
ตามส่ิงที่สงมาดวยใหกับ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองพลหรือเทียบเทาขึ้นไป เพื่อยึดถือปฏิบัติตอไป 
  ๔.๓ นขต.ทบ. ชี้แจงหนวยในสังกัดใหปฏิบัติตามขอเนนย้ําในขอ ๓ รวมทั้ง
ดําเนินการพิจารณาบําเหน็จตามแนวทางการพิจารณาบําเหน็จฯ ประจําป ๒๕๖๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔  
ทั้งนี้อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
           (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ   ศรีวิเศษ 
         ( อยุทธ   ศรีวิเศษ ) 
              จก.กพ.ทบ. 

                                            เรียน    ผบ.ทบ.   

                                  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ 
 
                     (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ เสาวคนธ 
                ( คธายุทธ เสาวคนธ ) 
                     รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                 ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
                      (ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน บุณยะวัฒน 
                ( ธีรวัฒน บุณยะวัฒน ) 
                           เสธ.ทบ. 
                                                                           ๒๑ ต.ค. ๖๒ 
                     (ลงชื่อ) พล.อ.   สุนัย ประภูชะเนย 
สุนัย ประภูชะเนย            ( สุนัย ประภูชะเนย ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                    ๒๒ ต.ค. ๖๒ 
                      (ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                ( ณัฐพล นาคพาณิชย ) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                                                                                ๒๔ ต.ค. ๖๒ 

สําเนาถูกตอง 

    เสนอ      

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 

  (ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรัชต  คงสมพงษ  
  (อภิรัชต  คงสมพงษ ) 
                           ผบ.ทบ. 
                          ๒๕ ต.ค. ๖๒ 

สําเนาถูกตอง 
         ร.ท.    สุเมธ  แจงเจริญ 
                ( สุเมธ  แจงเจริญ ) 
              ประจําแผนก กพ.ทบ. 
                         ๑ พ.ย. ๖๒ 



แนวทางการพิจารณาบ าเหน็จของข้าราชการทหารและลูกจ้างประจ า สังกัด ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 ๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบ าเหน็จประจ าปี ในภาพรวม ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินการดังนี ้
  ๑.๑ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบ าเหน็จประจ าปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัด ทบ.
ให้เลื่อนปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ๑.๑.๑ ครึ่งปีแรก ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๓ เลื่อนวันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ 
   ๑.๑.๒ ครึ่งปีหลัง ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ เลื่อนวันที่ ๑ ต.ค. ๖๓ 
  ๑.๒  การจัดกลุ่มข้าราชการของ นขต .ทบ. เพ่ือใช้ในการพิจารณาบ าเหน็จให้จัดเป็น  
๕ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ กลุ่มชั้นยศนายพล 
   ๑.๒.๒ กลุ่มชั้นยศ พ.อ. -พ.อ. อัตราเงินเดือน พ.อ.พิเศษ  
   ๑.๒.๓ กลุ่มชั้นยศ พ.ต. -พ.ท.  
   ๑.๒.๔ กลุ่มชั้นยศ ร.ต. -ร.อ.  
   ๑.๒.๕ กลุ่มชั้นยศต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร  
  ๑.๓  ก าลังพลที่มีเงินเดือนเต็มขั้นหรือใกล้เต็มข้ัน 
   ๑.๓.๑ ก าลังพลที่มีเงินเดือนเต็มขั้นให้ได้รับ “เงินตอบแทนพิเศษ” ในอัตราร้อยละ ๒
(กรณีได้รับครึ่งขั้น) หรือร้อยละ ๔ (กรณีได้รับหนึ่งขั้น) หรือร้อยละ ๖ (กรณีได้รับหนึ่งขั้นครึ่งเฉพาะในห้วง 
ครึ่งปีหลัง) ของเงินเดือน โดยจ่ายควบกับเงินเดือนเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ในแต่ละครึ่งปีและผู้ที่ได้รับ
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ (หนึ่งขั้น) ในครึ่งปีแรก ให้รวมยอดอยู่ในโควตาหนึ่งขั้น ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
ของก าลังพลในแต่ละกลุ่ม 
   ๑.๓.๒ ก าลังพลที่มีเงินเดือนใกล้เต็มขั้น (ครึ่งข้ันหรือหนึ่งขั้นก่อนเต็มข้ัน) ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนจนเต็มขั้นก่อน และให้ได้รับ “เงินตอบแทนพิเศษ” ในอัตราร้อยละ ๒ (กรณีเดิมเหลือครึ่งขั้นก่อนเต็มขั้น 
และได้รับรวมหนึ่งขั้น) หรือร้อยละ ๒ (กรณีเดิมเหลือหนึ่งขั้นก่อนเต็มขั้นและได้รับรวมหนึ่งขั้นครึ่ง เฉพาะใน
ห้วงครึ่งปีหลัง) หรือร้อยละ ๔  (กรณีเดิมเหลือครึ่งขั้นก่อนเต็มขั้นและได้รับรวมหนึ่งขั้นครึ่งเฉพาะในห้วงครึ่งปีหลัง)
โดยจ่ายควบกับเงินเดือนเป็นรายเดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ในแต่ละครึ่งปีและผู้ที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
ร้อยละ๒ (กรณีเดิมเหลือครึ่งขั้นก่อนเต็มขั้นและได้รับรวมหนึ่งขั้น เฉพาะในห้วงครึ่งปีแรก) ให้รวมยอดอยู่ใน
โควตาหนึ่งขั้น ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของก าลังพลในแต่ละกลุ่ม 
   ๑.๓.๓ ก าลังพลที่ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.๔, น.๕, น.๖
และ น.๗ ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนเกินกว่าชั้นสูงสุดตามบัญชีเงินเดือนทหาร พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร  
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเยียวยาอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร 
   ๑.๓.๔ ก าลังพลที่ได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑, ป.๒, ป.๓, น.๑, น.๒, น.๓, น.๔, น.๕, น.๖ 
และ น.๗ ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้น พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๑๐) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ หรือ
ร้อยละ ๖) ให้น าเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมาแปลงเป็นชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาฯ (๑ ต.ค. ๕๗) 
   ๑.๓.๕ ก าลังพลผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยาฯ จนถึงชั้นสูงสุดของระดับ
แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ หรือร้อยละ ๖) โดยพิจารณาในลักษณะเดียวกับ 
ข้อ ๑.๓.๑ และข้อ ๑.๓.๒ 
 
 
 
 



 - ๒ - 

  ๑.๔ ก าลังพลที่ไปช่วยราชการในคณะท างานหรือหน่วยงานนอกอัตราการจัดของ ทบ. เช่น 
บก.ทท., สป. ฯลฯ เป็นต้น (ยกเว้น ศปก.ทบ., กอ.รมน., นทพ., ศบท.บก.ทท., สง.ปรมน.ทบ.) ให้หน่วยต้นสังกัด 
เป็นหน่วยด าเนินการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้ ทั้งนี้ ให้หน่วยที่รับตัวไว้ช่วยราชการส่งผลการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงานของก าลังพลผู้นั้นให้กับหน่วยต้นสังกัด ก่อนที่จะมีการพิจารณาบ าเหน็จในแต่ละห้วง 
  ๑.๕ ผู้ปฏิบั ติ ราชการโดยต าแหน่ ง และผู้ ไปช่วยราชการ หรือผู้ ไปปฏิบั ติ ราชการ 
โดยขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยงานพิเศษ เช่น ศปก.ทบ., กอ.รมน., นทพ., ศบท.บก.ทท., สง.ปรมน.ทบ. 
หน่วย/กองก าลังเฉพาะกิจที่ปฏิบัติงานนอกประเทศ (ถ้ามี) หรือหน่วยงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคงให้จ าแนกก าลังพลออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๑.๕.๑ กลุ่มที่ ๑  ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานพิเศษเป็นประจ า และเต็มเวลาราชการ 
โดยไม่ปฏิบัติงานให้หน่วยต้นสังกัด ให้หน่วยต้นสังกัดตัดยอดจ านวนคนและอัตราเงินเดือนออกจากฐาน
ค านวณโควตาเลื่อนชั้นเงินเดือนของตนไปพิจารณาทางหน่วยงานพิเศษ ทั้งนี้  ก าลังพลดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า ๔ เดือน (นับถึงสิ้นเดือน ม.ีค. หรือ ก.ย. ในแต่ละครึ่งปี) 
   ๑.๕.๒ กลุ่มที่ ๒  ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงานพิเศษ และขณะเดียวกันก็ปฏิบัติงาน 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดด้วย ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาบ าเหน็จ โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานพิเศษมาประกอบการพิจารณา 
  ๑.๖ ก าลังพลที่ไปช่วยราชการ 
   ๑.๖.๑ กรณีก าลังพลไปช่วยราชการในหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ.ถ้า
นับเวลาที่ไปช่วยราชการในแต่ละครึ่งปีเกินกว่า ๓ เดือน (นับถึงสิ้นเดือน มี.ค. หรือ ก.ย.) ให้หน่วยที่รับตัวไว้
ช่วยราชการเป็นหน่วยด าเนินการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้ โดยให้หน่วยต้นสังกัดส่งผลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้กับหน่วยที่รับตัวไว้ช่วยราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   ๑.๖.๒ กรณีที่ช่วยราชการอันสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการก าลั งพล เช่น 
การปรับย้ายก าลังพลซึ่งสังกัดหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. เป็นก าลังพลในอัตราก าลังพลพิเศษ กอ.รมน. ฝาก ทบ. 
(ฝสธ.ประจ าผู้บังคับบัญชา, นายทหารประจ าผู้บังคับบัญชา หรือนายสิบประจ าผู้บังคับบัญชา) และยังคงช่วย
ราชการในหน่วยต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ได้รับการปรับย้ายให้หน่วยต้นสังกัดเดิมเป็นหน่วยด าเนินการพิจารณา
บ าเหน็จประจ าปี ทั้งนี้ ค าสั่ง ทบ. ที่ให้ได้รับบ าเหน็จประจ าปีในแต่ละครึ่งปีของก าลังพลดังกล่าวจะปรากฏ 
อยู่ในบัญชีของหน่วยต้นสังกัดเดิม 
  ๑.๗ หน่วย บทบ.ยว. ซึ่งจัด ชปบ.ทบ. ไปขึ้นการควบคุมทางยุทธการต่อ กกล.ป้องกันชายแดน 
ให้พิจารณาบ าเหน็จทาง ศบบ. ทางเดียว ตามที่ได้มีอนุมัติหลักการไว้แล้ว (หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๒๐๙ 
ลง ๑๔ พ.ค. ๔๔) 
  ๑.๘ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของผู้ที่ บรรจุ ในต าแหน่ งประจ า  และต าแหน่ ง 
นายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
   ๑.๘.๑ ผู้ที่บรรจุในต าแหน่งประจ าในหน่วยที่มีต าแหน่งประจ า เช่น ประจ าหน่วย 
ส่วนภูมิภาค, ประจ าหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ หรือประจ าหน่วย อ่ืน ๆ ให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาบ าเหน็จ 
ได้ครึ่งปีละไม่เกิน ๐.๕ ขั้น หากหน่วยจะพิจารณาให้ได้รับบ าเหน็จมากกว่าครึ่งปีละ ๐.๕ ขั้น ให้ใช้โควตา หรือ
วงเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากโควตาหรือวงเงินของต าแหน่งหลักในหน่วยนั้น 
   ๑.๘.๒ ผู้ที่บรรจุในต าแหน่งประจ าแต่ไป รรก. ในต าแหน่งใหม่ ให้หน่วยต้นสังกัด 
ในต าแหน่งใหม่ที่ไป รรก. นั้น เป็นผู้พิจารณาบ าเหน็จให้เช่นเดียวกับก าลังพลในต าแหน่งหลักของหน่วย 
   ๑.๘.๓ ผู้ที่บรรจุในต าแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย ให้หน่วยต้นสังกัด 
เป็นผู้พิจารณาบ าเหน็จให้ในลักษณะเช่นเดียวกับก าลังพลในต าแหน่งประจ าของหน่วย 
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  ๑.๙ ผู้ที่หน่วยส่งไปศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรต่าง ๆ และในแต่ละครึ่งปีก าลังพลดังกล่าว
เหลือเวลาปฏิบัติราชการในหน่วยงานในแต่ละครึ่งปีนั้นน้อยกว่า ๔ เดือน (นับถึงสิ้นเดือน มี.ค. หรือ ก.ย. ในแต่ละครึ่งปี)
ให้พิจารณาบ าเหน็จได้ไม่เกินครึ่งปีละ ๐.๕ ขั้น ทั้งนี้ แนวทางในการรายงานขอบ าเหน็จประจ าปีตามผลการศึกษา 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑.๙.๑ ยศ.ทบ./ หน่วยต้นสังกัดของก าลั งพลที่ สั งกัดในห้วงเวลาการศึกษา รายงาน  
ขอบ าเหน็จประจ าปีตามผลการศึกษา โดยเสนอเรื่องถึง กพ.ทบ. ภายใน ๑ เดือน นับจากวันรายงานตัวกับ
หน่วยต้นสังกัด หลังจากสิ้นสุดการศึกษา 
   ๑.๙.๒ ในกรณีที่ก าลังพลยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่กลับมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยต้นสังกัด
เต็มเวลา โดยมีเวลาปฏิบัติงาน ณ หน่วยต้นสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา บ าเหน็จประจ าปี  
ให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีให้กับก าลังพลผู้นั้น ต่อจากบ าเหน็จที่ได้รับก่อนไปศึกษา และเมื่อ
การศึกษาสิ้นสุด ให้ด าเนินการตามข้อ ๑.๙.๑  
    ๑.๙.๓ ส าหรับผู้ที่หน่วยส่งไปศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรหลักของกองทัพบกให้พิจารณา
บ าเหน็จรวมทั้งปีได้ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยน าผลการศึกษามาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ที่เป็นต าแหน่งประจ า 
  ๑ .๑๐ยอดก าลังพลในหน่วยที่จะได้รับบ าเหน็จรวมทั้งปี เป็น ๒ ขั้น หรืออย่างอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจ านวนก าลังพลของหน่วยนั้น ๆ ณ ๑ มี.ค. ๖๓ 
  ๑.๑๑ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของนายทหารชั้นนายพล 
   ๑.๑๑.๑ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของนายทหารชั้นนายพลในแต่ละครึ่งปี  
ทบ. จะด าเนินการเป็นส่วนรวมโดยมีคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของนายทหารชั้นนายพล ของ ทบ.
เป็นผู้พิจารณา 
     ๑.๑๑.๒ นายทหารชั้นนายพลต าแหน่ง ผทค.ทบ. และ ผทค.พิเศษ ทบ. ที่มิได้ 
ช่วยราชการหน่วยใด ให้ สลก.ทบ. จัดท าบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีละ ๐.๕ ขั้น ส าหรับผู้ที่ไปช่วยราชการ นขต.ทบ. 
ให้หน่วยรับตัวช่วยราชการจัดท าบ าเหน็จ ประจ าปี ครึ่งปีละ ๐.๕ ขั้น หากหน่วยจะพิจารณาให้ได้รับบ าเหน็จ
มากกว่า ๐.๕ ขั้น ให้ใช้โควตาหรือวงเงินของต าแหน่งหลักในหน่วยนั้น โดยเสนอ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) เพ่ือรวบรวม
เสนอคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีนายทหารชั้นนายพลของ ทบ. ต่อไป 
 ๑.๑๒ ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ทั้งที่มีคุณวุฒิ
และไม่มีคุณวุฒิให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑๒.๑ กรณีเลื่อนฐานะฯ หลัง ๑ มี.ค. ๖๓ ให้หน่วยส่งผลการพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนเป็นบ าเหน็จห้วง ต.ค.๖๒ (ขณะเป็นนายทหารประทวน) และ เม.ย. ๖๓ ให้ สบ.ทบ. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
     ๑.๑๒.๒ กรณีเลื่อนฐานะฯ หลัง ๑ ก.ย. ๖๓ ให้หน่วยส่งผลการพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนเป็นบ าเหน็จห้วง เม.ย.๖๓ (ขณะเป็นนายทหารประทวน) และ ต.ค. ๖๓ ให้ สบ.ทบ. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
     ๑.๑๒.๓ กรณเีลื่อนฐานะฯ ก่อน ๑ มี.ค. ๖๓ หรือ ๑ ก.ย. ๖๓ ให้หน่วยน าไปพิจารณา
บ าเหน็จในกลุ่มชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. ในห้วง เม.ย. ๖๓ หรือ ต.ค. ๖๓ ตามล าดับ 
  ๑.๑๓ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้นขึ้นไปในแต่ละครึ่งปี ต้องมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน
ในครึ่งปีนั้นแต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการลาดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑๓.๑ ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
    ๑.๑๓.๒ ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน 
    ๑.๑๓.๓ ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกิน ๖๐ วันท าการ 
    ๑.๑๓.๔ ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่  หรือในขณะเดินทางไป 
หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
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    ๑.๑๓.๕ ลาพักผ่อน 
    ๑.๑๓.๖ ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
  การนับจ านวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน ส าหรับวันลากิจและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย  
ตามข้อ ๑.๑๓.๔ ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  ๑.๑๔ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากโควตาปกติ  
ให้เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. ที่ก าหนดเฉพาะกรณ ี
 ๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จในครึ่งปีแรกด าเนินการได้ ๔ ลักษณะ คือ งดเลื่อน 
ชั้นเงินเดือน,ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน (๐ ขั้น), ๐.๕ ขั้น และ ๑ ขั้น 
  ๒.๑ การพิจารณาบ าเหน็จ ๑ ขั้น ให้แก่ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์
ของงานดีเด่นก าหนดโควตาไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจ านวนข้าราชการแต่ละกลุ่มที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยนั้น 
ณ วันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ชั้นนายพล ให้ นขต.ทบ. พิจารณาจัดล าดับผู้ที่สมควรได้รับบ าเหน็จ ๑ ขั้น  
ตามโควตาไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของหน่วย เสนอมาที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) เพ่ือรวบรวมน าเสนอคณะกรรมการ  
ตามข้อ ๑.๑๑.๑ พิจารณาต่อไป ส่วน ผทค.ทบ., ผทค.พิเศษ ทบ. ให้ด าเนินการ ตามข้อ ๑.๑๑.๒   
   ๒.๑.๒ ชั้นยศ พ.อ. ไม่เกินร้อยละ ๓๐ แต่ให้หน่วยเสนอขอได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
โควตาที่เหลือให้อยู่ในอ านาจของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้น ผบ .พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จะเสนอให้แก่ 
ก าลังพลในชั้นยศนี้หรือชั้นยศต่ ากว่าที่จะพิจารณาเห็นสมควร 
   ๒ .๑ .๓ ชั้นยศ พ .ต . -พ .ท . ไม่ เกินร้อยละ ๓๐ แต่ให้หน่วยเสนอขอได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๒๐ โควตาที่เหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับข้อ ๒.๑.๒ 
   ๒.๑.๔ ชั้นยศ ร.ต. -ร.อ. และต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร แต่ละกลุ่ม ให้หน่วยเสนอขอได้ 
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ส าหรับลูกจ้างประจ าให้หน่วยด าเนินการโดยยึดถือแนวทางเดิม คือ จ านวนที่เสนอขอได้ 
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนลูกจ้างประจ า 
  ๒.๒ การโอนโควตาหนึ่งขั้นของนายทหารสัญญาบัตรจากกลุ่มชั้นยศสูงซึ่งมิได้เสนอ 
ขอให้กับผู้ใดให้แก่นายทหารสัญญาบัตรในกลุ่มชั้นยศต่ ากว่าในอัตราส่วน ๑ : ๑ หรือการโอนระหว่าง นขต.ทบ. 
สามารถกระท าได้ โดยให้หน่วยหมายเหตุไว้ในบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จและบัญชี บ าเหน็จทั่วไป 
ในแต่ละครึ่งปีด้วยว่า ได้โอนโควตาจากชั้นยศใดไปให้ชั้นยศใด หรือได้โอน/รับโอน, ไป/จาก หน่วยใด 
  ๒.๓  ห้ามโอนโควตาระหว่างนายทหารสัญญาบัตรกับนายทหารประทวน 
  ๒.๔  ห้ามหน่วยน าก าลังพลที่บรรจุในต าแหน่งประจ าหรือก าลังพลที่บรรจุใหม่  ซึ่งมีเวลา 
รับราชการนับตั้งแต่วันรายงานตัวไม่ครบสี่เดือน ไปนับยอดรวมเพ่ือค านวณโควตาหนึ่งขั้นของครึ่งปีแรก 
  ๒.๕  การโอนโควตาระหว่างหน่วยนั้นให้ลงรายละเอียดในบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป 
ให้ตรงกันระหว่างหน่วยโอนกับหน่วยรับโอนและแจ้งการโอนโควตาให้ กพ.ทบ. และ สบ.ทบ. ทราบ รวมทั้ง 
การโอนโควตาระหว่างหน่วยให้โอนได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งย้ายออกจากหน่วยเดิม
ไปสังกัดในหน่วยใหม่หรือผู้ที่ช่วยราชการหน่วยในรอบครึ่งปีนั้น ทั้งนี้ การโอนโควตาระหว่างหน่วยใน ทบ.
นอกจากจะลงรายละเอียดในบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไปแล้ว จะต้องแยกรายงานในลักษณะที่มีข้อมูลต่าง ๆ 
ตรงกันทั้งหน่วยโอนและหน่วยรับโอน 
 ๓.  หลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จในครึ่งปีหลัง ด าเนินการได้ ๕ ลักษณะ คือ งดเลื่อน ชั้นเงินเดือน, 
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน (๐ ขั้น), เลื่อนชั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น, เลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และเลื่อน ชั้นเงินเดือน ๑.๕ ขั้น 
  ๓.๑ การจัดกลุ่มข้าราชการเพ่ือค านวณวงเงินในครึ่งปีหลังให้จัดเป็นกลุ่มตามข้อ ๑.๒ 
  ๓.๒ ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๖ ของเงินเดือนรวมในแต่ละกลุ่มชั้นยศ 
ณ ๑ ก.ย. ๖๓ โดยให้น าวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนชั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของแต่ละกลุ่มชั้นยศ เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๓ 
มาหักออกก่อนแล้วให้น าวงเงินทีเ่หลือดังกล่าว มาใช้ส าหรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษ 
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  ๓.๓  เมื่อใช้เงินส าหรับเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษของแต่ละกลุ่มชั้นยศแล้ว 
เงินที่เหลือสามารถโอนให้กลุ่มชั้นยศต่ ากว่าได้ การโอนวงเงินให้หน่วยหมายเหตุไว้ในบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จ 
และบัญชีบ าเหน็จทั่วไปด าเนินการตามข้อ ๒.๒ แต่ห้ามโอนระหว่างนายทหารสัญญาบัตรกับนายทหารประทวน 
  ๓.๔  กรณีที่ก าลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก 
๑ ขั้น แต่ไม่อาจขอเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน หากใน
ครึ่งปีหลังก าลังพลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับจ านวนเงินและโควตาที่ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ก าลังพลผู้นั้นรวมทั้งปี 
เป็น ๒ ขั้นได้ ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้น ภายในหน่วยจะต้อง 
ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของยอดก าลังพลที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา ภายในหน่วยณ ๑ มี.ค. ๖๓ 
  ๓.๕ หลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ก าลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามข้อ ๓.๔
โดยจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้น จะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของยอดก าลังพล 
ณ ๑ มี.ค. ๖๓ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ คือ  
   ๓.๕.๑ กรณีที่หน่วยพิจารณาบ าเหน็จในครึ่งปีแรกให้แก่ก าลังพล ๑ ขั้นตามโควตา
ของหน่วยแล้วหากก าลังพลที่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จ ๑ ขั้นดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จ ๑ ขั้น 
อีกในครึ่งปีหลังหน่วยสามารถพิจารณาบ าเหน็จ ๑.๕ ขั้น ให้แก่ก าลังพลอ่ืน ๆ ได้ตามจ านวน ที่ลดลงจากครึ่งปีแรก 
   ๓.๕.๒ กรณีก าลังพลของหน่วยที่ได้รับบ าเหน็จ ๑ ขั้นในครึ่งปีแรก และได้ลาออก, 
ตาย หรือปรับย้ายออกนอก ทบ. หน่วยสามารถพิจารณาบ าเหน็จ ๑.๕ ขั้น ให้แก่ก าลังพลอื่น ๆ ได้ตามจ านวน 
ที่ลาออก, ตาย หรือปรับย้ายออกนอก ทบ. ทั้งนี้  หากเป็นการปรับย้ายภายใน ทบ. ข้าม นขต.ทบ. ห้ามพิจารณา 
บ าเหน็จ ๑.๕ ขั้น ให้ก าลังพลอื่น ๆ ทดแทน 
   ๓.๕.๓ การรายงานตามข้อ ๓.๕.๑ และข้อ ๓.๕.๒ นอกจากจะลงรายละเอียด 
ในบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไปแล้ว จะต้องแยกรายงานโดยให้ระบุว่า ผู้ที่ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จ ๑.๕ ขั้นในครึ่ง
ปีหลังดังกล่าว ได้รับแทนก าลังพลผู้ใดที่ได้รับ ๑ ขั้นในครึ่งปีแรก(หากเป็นกรณีตามข้อ ๓.๕.๒ ให้ระบุด้วยว่า
ลาออก, ตาย หรือปรับย้ายออกนอก ทบ. เมื่อใด) 
  ๓.๖  การพิจารณาบ าเหน็จนายทหารชั้นนายพลในครึ่งปีหลังให้ นขต.ทบ. พิจารณาในขั้นต้น
แล้วจัดล าดับผู้ที่สมควรได้รับบ าเหน็จ ๑ ขั้น ตามผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีเสนอมาที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.)  
เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑.๑๑.๑ ต่อไป ส าหรับ ผทค.ทบ., ผทค.พิเศษ ทบ. ให้ด าเนินการ 
ตามข้อ ๑.๑๑.๒  
  ๓.๗  กรณีที่ก าลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
ในครึ่งปีแรก ๑ ขั้น และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นครองต าแหน่งในอัตราชั้นยศสูงขึ้นก่อน ๑ ก.ย. ๖๓ รวมทั้ง
เปลี่ยนกลุ่มชั้นยศในการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีครึ่งปีหลังหากในครึ่งปีหลังก าลังพลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินและโควตาที่ใช้ 
ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ก าลังพลผู้นั้นรวมทั้งปีเป็น ๒ ขั้นได้ โดยใช้ยอดโควตา 
ทั้งปี ๒ ขั้นในชั้นยศเดิม แต่ส าหรับการคิดวงเงินที่ใช้ในการค านวณในครึ่งปีหลังให้จัดอยู่ในกลุ่มชั้นยศใหม่  
ทั้งนี้ จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้นภายในหน่วยจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ 
ของยอดก าลังพลที่มสีิทธิได้รับการพิจารณาภายในหน่วย ณ ๑ มี.ค. ๖๓ 
  ๓.๘ ส าหรับก าลังพลผู้ปฏิบัติราชการโดยต าแหน่ง และผู้ไปช่วยราชการ หรือผู้ไปปฏิบัติ
ราชการโดยขึ้ นควบคุมทางยุทธการกับหน่ วยงานพิ เศษ เช่น ศปก .ทบ., กอ.รมน., นทพ ., ศบท .บก.ทท ,  
สง.ปรมน.ทบ., หน่วย/กองก าลังเฉพาะกิจที่ปฏิบัติงานนอกประเทศ (ถ้ามี) หรือหน่วยงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงาน 
ด้านความมั่นคง โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานพิเศษเป็นประจ าเต็มเวลาราชการ และไม่ปฏิบัติงานให้หน่วย 
ต้นสังกัด พร้อมทั้งหน่วยต้นสังกัดตัดยอดจ านวนคนและอัตราเงินเดือนออกจากฐานค านวณโควตา 
เลื่อนชั้นเงินเดือนของตนไปพิจารณาทางหน่วยงานพิเศษ ตามข้อ ๑.๕.๑ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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   ๓.๘.๑ กรณีที่ก าลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
ในครึ่งปีแรก ๑ ขั้นจากหน่วยต้นสังกัด และต่อมาได้ปรับย้ายไปปฏิบัติในหน่วยงานพิเศษและตัดยอดค านวณโควตา
เลื่อนชั้นเงินเดือนไปพิจารณาทางหน่วยงานพิเศษในครึ่งปีหลังหากในครึ่งปีหลังก าลังพลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินและโควตาที่ใช้ใน
การเลื่อนชั้นเงินเดือน สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ก าลังพลผู้นั้นรวมทั้งปีเป็น ๒ ขั้นได้ โดยใช้ยอดโควตา 
ทั้งปี ๒ ขั้นของหน่วยต้นสังกัดเดิม ซึ่งหน่วยต้นสังกัดจะต้องไม่พิจารณาบ าเหน็จ ๑.๕ ขั้น ให้แก่ก าลังพลอ่ืน ๆ 
ทดแทนในครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้หน่วยงานพิเศษที่ก าลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ท าหนังสือสอบถามหน่วยต้นสังกัด
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้นในภาพรวม
ของ ทบ. เกินร้อยละ ๓๐ ของยอดก าลังพลที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาภายในหน่วย ณ ๑ มี.ค. ๖๓ แต่ส าหรับ
การคิดยอดวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปีหลังให้ใช้วงเงินทางหน่วยงานพิเศษ 
   ๓.๘.๒ กรณีที่ก าลังพลมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน
ในครึ่งปีแรก ๑ ขั้นจากหน่วยงานพิเศษ และต่อมาได้ปรับย้ายกลับไปปฏิบัติในหน่วยงานต้นสังกัดเดิมและตัดยอด
ค านวณโควตาเลื่อนชั้นเงินเดือนไปพิจารณาทางหน่วยงานต้นสังกัดเดิมในครึ่งปีหลัง หากในครึ่งปีหลังก าลังพลผู้นั้น 
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑ ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงิน
และโควตาที่ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน สามารถเลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก่ก าลังพลผู้นั้นรวมทั้งปีเป็น ๒ ขั้น 
ได้โดยใช้ยอดโควตาทั้งปี ๒ ขั้นของหน่วยงานพิเศษที่ไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหน่วยงานพิเศษจะต้องไม่พิจารณา
บ าเหน็จ ๑.๕ ขั้น ให้แก่ก าลังพลอ่ืน ๆ ทดแทนในครึ่งปีหลัง พร้อมทั้งให้หน่วยต้นสังกัดที่ก าลังพลไปปฏิบัติ
หน้าที่ท าหนังสือสอบถามหน่วยงานพิเศษเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้จ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อน 
ชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีเป็นบ าเหน็จ ๒ ขั้นในภาพรวมของ ทบ. เกินร้อยละ ๓๐ ของยอดก าลังพลที่มีสิทธิได้รับ
การพิจารณาภายในหน่วย ณ ๑ มี .ค . ๖๓ แต่ส าหรับการคิดยอดวงเงินที่ ใช้ในการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
ในครึ่งปีหลังให้ใช้วงเงินทางหน่วยต้นสังกัด 
  ๓.๙ ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงานพิเศษ (ศปก.ทบ.) และขณะเดียวกันก็ปฏิบัติงานให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดด้วย ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาบ าเหน็จ โดยน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานพิเศษ (ศปก.ทบ.) มาประกอบการพิจารณา ตามข้อ ๑.๕.๒ นั้น หากผลการปฏิบัติงานของก าลังพลดังกล่าว 
ได้ผลอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น โดยส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานพิเศษและสมควรที่จะได้รับการพิจารณา 
บ าเหน็จเป็น ๑ ขั้น ในแต่ละครึ่งปี และทางหน่วยงานพิเศษ (ศปก.ทบ.) มีโควตาหรือวงเงินเหลือสามารถพิจารณา
เพ่ิมเติมให้ได้จึงให้สามารถโอนโควตาหรือวงเงินให้แก่ก าลังพลดังกล่าวได้โดยให้ส่งบัญชีผลการพิจารณาบ าเหน็จ 
และรายละเอียดหลักฐานการโอนโควตาหรือวงเงินให้กับหน่วยต้นสังกัดของก าลังพลดังกล่าวทราบ ตามแนวทางใน
ข้อ ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕ และข้อ ๓.๓ โดยอนุโลม 
  ๓.๑๐ ส าหรับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปีครึ่งปีหลังของก าลังพลที่จะเกษียณอายุราชการตามปกติได้ตามผลการปฏิบัติงานคือ ไม่เลื่อนชั้น
เงินเดือน, งดเลื่อนชั้นเงินเดือน, ๐.๕ ขั้น, ๑ ขั้น หรือ ๑.๕ ขั้น ทั้งนี้ โควตาและวงเงินของหน่วยจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบ ทบ.ฯ และแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีที่เกี่ยวข้องให้ นขต.ทบ. รวบรวมผลการพิจารณา
บ าเหน็จ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายในเดือน ๑ ส.ค. ๖๓ ของปีเกษียณอายุราชการ เพ่ือน าเรียนขออนุมัติและออก
ค าสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน 
 ๔. การรายงานและการออกค าสั่ง 
  ๔.๑ นายทหารชั้นนายพล 
   ๔.๑.๑ ในครึ่งปีแรกให้  นขต .ทบ . ด าเนินการ ตามข้อ ๒ .๑.๑ โดยจัดท าบัญชี 
ขอบ าเหน็จทั่วไป ๑ ชุด เสนอมาที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓ ส่วนครึ่งปีหลัง ให้ด าเนินการตามข้อ ๓.๖ 
โดยจัดท าบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป ๑ ชุด เสนอมาที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ 
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   ๔.๑.๒ ให้ สลก.ทบ. ด าเนินการตามข้อ ๑.๑๑.๒ โดยจัดท าบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป 
ของ ผทค.ทบ. และ ผทค.พิเศษ ทบ. จ านวน ๑ ชุด เสนอมาที่ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีแรก
และภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีหลัง 
  ๔.๒ นายทหารสัญญาบัตร (เว้นชั้นนายพล) ให้ นขต.ทบ., ศปก.ทบ.(ฝกพ.ศปก.ทบ.) ด าเนินการ
ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ โดยจัดท าบัญชีแยกส่งให้ กพ.ทบ., สบ.ทบ. และ สปช.ทบ. (ศปกม.) ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓ 
ส าหรับครึ่งปีแรก และภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีหลัง ในส่วนของบัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ได้รับ
การเลื่อนชั้นเงินเดือน ให้ส่งภายใน ๒ ต.ค. ๖๓ ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการและก าหนดส่งเป็นไป
ตามเอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ (หากหน่วยระดับ นขต.ทบ. มีหน่วยรองหลายหน่วย  
ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. จัดท าบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จระดับ นขต.ทบ. ด้วย) 
  ๔.๓ นายทหารประทวน, พลอาสาสมัคร และลูกจ้างประจ า ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๔.๓.๑ ให้หน่วยที่ เป็นผู้ พิจารณาบ าเหน็จจัดท าบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จ 
และบัญชีขอบ าเหน็จทั่ วไปส่ งตามสายการบั งคับบัญชาจนถึงหน่วยระดับ นขต .ทบ . เพ่ือรวบรวมส่ ง  
กพ .ทบ ., สปช.ทบ. (ศปกม.) หน่ วยละ ๑ ชุด  โดยบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จส่ ง ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓   
(รวมกับนายทหารสัญญาบัตร) และบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป ส่งภายใน ๑ มี.ค. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีแรก ในส่วนของ
ครึ่งปีหลังบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จ ส่งภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ (รวมกับนายทหารสัญญาบัตร) และบัญชี 
ขอบ าเหน็จทั่วไปส่งภายใน ๑ ก.ย. ๖๓ ในส่วนของบัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
ให้ส่งภายใน ๒ ต.ค. ๖๓ (รวมกับนายทหารสัญญาบัตร) ทั้งนี้ รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการและก าหนด 
ส่งเป็นไปตามเอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ (หากหน่วยระดับ นขต.ทบ. มีหน่วยรองหลายหน่วย  
ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. จัดท าบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จระดับ นขต.ทบ. ด้วย) 
   ๔.๓.๒ นขต.ทบ. รวบรวมส าเนาค าสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือน , งดเลื่อนชั้นเงินเดือน ,  
ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือน และค าสั่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ส่งให้ กพ.ทบ., สบ.ทบ. ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๓
ส าหรับครึ่งปีแรก และภายใน ๒๙ ก.ย. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีหลัง 
  ๔.๔ ในครึ่งปีหลัง ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ ได้รับ
บ าเหน็จ ๒ ขั้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียงตามล าดับหน่วยและกลุ่มชั้นยศ ตามบัญชีล าดับที่ ๑๕  
ครึ่งปีหลัง 
 ๕. การของดเลื่อนชั้นเงินเดือนและการขอปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการให้หน่วย
รายงานเหตุผลที่ถูกงดเลื่อนชั้นเงินเดือนและ/หรือปลดออกจากราชการเป็นรายบุคคลโดยให้มีรายละเอียด
สมบูรณ์ที่สุดตามแบบฟอร์มที่ ทบ .ก าหนดรวมทั้งแนบส านวนการสอบสวนไปด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ ประจ าปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้หน่วยแยกส่งรายงานนี้ 
ไปยัง สบ.ทบ. และ กพ.ทบ. หน่วยละ ๑ ชุด ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีแรกและภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ ส าหรับ 
ครึ่งปีหลัง 
 ๖. ให้ ศปก.ทบ. (ฝกพ.ศปก.ทบ.) ส่งบัญชีประกอบการขอบ าเหน็จของนายทหารสัญญาบัตร,
นายทหารประทวน และลูกจ้างประจ า ให้ กพ.ทบ. ภายใน ๑ มี.ค. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีแรก และภายใน ๑ ก.ย. ๖๓ 
ส าหรับครึ่งปีหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ 
 ๗. ในกรณีที่มีการจัดหน่วย/กองก าลังเฉพาะกิจออกปฏิบัติงานนอกประเทศให้จัดท าบัญชี
ประกอบการขอบ าเหน็จของนายทหารสัญญาบัตร ส่งให้ สบ.ทบ., กพ.ทบ. และ สปช.ทบ. (ศปกม.) หน่วยละ ๑ ชุด
ภายใน ๑ ก.พ. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีแรก และภายใน ๑ ส.ค. ๖๓ ส าหรับครึ่งปีหลัง ในส่วนของนายทหาร
ประทวนให้จัดท าบัญชีขอบ าเหน็จทั่วไปและบัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จส่งให้ กพ .ทบ., สปช.ทบ.(ศปกม.) 
 



 - ๘ - 

  
หน่วยละ ๑ ชุด ทั้งนี้ เพ่ือให้ กพ.ทบ. ท าการตรวจสอบและส่งผลการพิจารณาบ าเหน็จให้หน่วยระดับกองพล
หรือเทียบเท่าด าเนินการออกค าสั่งต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จ 
 ๘. ให้ สบ.ทบ. และ กพ.ทบ. ตรวจสอบการพิจารณาบ าเหน็จของนายทหารสัญญาบัตร 
ที่ นขต.ทบ. เสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ให้  สบ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลพร้อมยกร่างค าสั่ง 
หลังจากการพิจารณาบ าเหน็จได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีแล้ว 
 ๙. แบบบัญชีท่ีใช้ในการรายงานเสนอขอบ าเหน็จให้ใช้ตามตัวอย่างบัญชีท่ีแนบท้ายแนวทาง
ด าเนินการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ๒๕๖๓ โดยยังคงข้อมูลหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนต่อจากหมายเลข
ประจ าตัวข้าราชการทหาร ท้ังนี้สามารถ Download ได้ท่ีเว็บไซต์ http://dop.rta.mi.th/ 
 ๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ยึดถือตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
ก าลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๑๑. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี  ๒๕๖๓ ในครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง
สบ.ทบ. จะเป็นหน่วยแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ๑๒. ข้อเน้นย้ าเพ่ิมเติม 
  ๑๒.๑ ยอดก าลังพลที่ใช้ในการพิจารณาบ าเหน็จ ให้ตัดยอดก าลังพลที่ไปช่วยราชการ 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยรับตัวช่วยราชการเป็นผู้พิจารณา ห้ามน ายอดมารวมกันโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะท าให้
ฐานข้อมูลในการพิจารณาโควตาและวงเงินคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งตรวจสอบรายชื่อก าลังพลที่ไปช่วยราชการ ทั้งใน  
ทบ. และ นอก ทบ. ให้ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ และห้ามน ารายชื่อก าลังพลที่ไปช่วยราชการมาใส่รวม 
ในบัญชีทั่วไป 
  ๑๒.๒ กรณีที่มีการตัดยอดจ านวนคนและอัตราเงินเดือนออกจากฐานค านวณโควตา 
เลื่อนชั้นเงินเดือนของหน่วยงานปกติไปพิจารณาทางหน่วยงานพิเศษแล้ว การพิจารณาบ าเหน็จให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานพิเศษ ห้ามน ามาพิจารณาบ าเหน็จทางหน่วยงานปกติอีกรวมทั้งไม่ต้องน าเข้า 
พิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ยกเว้นในกรณีข้อ ๓.๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการโดยต าแหน่ง
และมีการปรับย้ายไป - กลับ ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานพิเศษกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
  ๑๒.๓ การโอนโควตาบ าเหน็จให้กับผู้ที่ไปช่วยราชการนั้นผู้ที่ไปช่วยราชการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
  ๑๒.๔ การโอนโควตาระหว่างหน่วยนั้น ห้ามให้หน่วยโอนโควตา ๑ ขั้น ในครึ่งปีแรก และ
วงเงินในครึ่งปีหลัง ให้กับก าลังพลหน่วยอ่ืน ที่มิได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งย้ายออกจาก
หน่วยเจ้าของโควตาหรือวงเงินไปสังกัดในหน่วยใหม่หรือผู้ที่มิได้ช่วยราชการหน่วยเจ้าของโควตาหรือวงเงินในรอบ
ครึ่งปีนั้น เพ่ือไม่ให้ขัดกับจุดมุ่งหมายของการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี พร้อมทั้งสร้างขวัญก าลังใจและท าให้เกิด
ความยุติธรรมกับก าลังพลของหน่วย 
  ๑๒.๕ ก าลังพลผู้ใดที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องระบุไว้ในหมายเหตุของบัญชี
ขอบ าเหน็จ เพ่ือมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการด าเนินการ 
  ๑๒.๖ ก าลังพลผู้ใดที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค. ๖๓ ให้แยกบัญชีขอบ าเหน็จในครึ่งปี
หลังออกจากก าลังพลรายอื่น เนื่องจาก สบ.ทบ. จะแยกด าเนินการส าหรับกรณีเกษียณอายุ 
  ๑๒ .๗ หน่วยใดที่มีก าลังพลในต าแหน่งประจ า และนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
ให้แยกสรุปยอดการขอบ าเหน็จในแต่ละครึ่งปีจากก าลังพลในต าแหน่งหลักด้วยบัญชีล าดับที่ ๒ (แบบฟอร์มที่ ๒) 
ส าหรับครึ่งปีแรก และบัญชีล าดับที่ ๒ (แบบฟอร์มที่ ๙) ส าหรับครึ่งปีหลัง 
  ๑๒.๘ บัญชีล าดับที่ ๑ บัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จประจ าปีฯ ต าแหน่งหลัก (ใช้แบบฟอร์ม 
ที่ ๑) ส าหรับครึ่งปีแรก และใช้แบบฟอร์มที่ ๘ ส าหรับครึ่งปีหลัง) ในช่องที่ (๒) ให้ระบุยอดทั้งสิ้นที่บรรจุใน
อัตราของหน่วย ทั้งต าแหน่งหลักและประจ า และเมื่อจ าหน่ายยอดต าแหน่งประจ าแล้ว ยอดต าแหน่งประจ า 
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ที่จ าหน่ายจะต้องเท่ากับช่องที่ (๒) ของบัญชีล าดับที่ ๒ บัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จประจ าปีฯ ต าแหน่ง
ประจ าหน่วย และนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
  ๑๒.๙ บัญชีขอบ าเหน็จทั่วไป ให้แยกเป็นบัญชีล าดับที่ ๓ - ๘ (ใช้แบบฟอร์มที่ ๓ ส าหรับ
ครึ่งปีแรก และใช้แบบฟอร์มที่ ๑๐ ส าหรับครึ่งปีหลัง) ทั้งนี้ บัญชีล าดับที่ ๓, ๕ และ ๗ เป็นบัญชีส าหรับต าแหน่ง
หลัก ส่วนบัญชีล าดับที่ ๔, ๖ และ ๘ เป็นบัญชีส าหรับต าแหน่งประจ า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑๒.๙.๑ บัญชีล าดับที่ ๓ ต าแหน่งหลัก 
    ๑๒.๙.๒ บัญชีล าดับที่ ๕  ต าแหน่งหลักผู้ที่ไปช่วยราชการ โดยไม่ตัดยอดไปพิจารณา
บ าเหน็จที่หน่วยรับตัวช่วยราชการ 
    ๑๒.๙.๓ บัญชีล าดับที่ ๗ ต าแหน่งหลัก ผู้ที่มาช่วยราชการ โดยตัดยอดมาพิจารณา
บ าเหน็จที่หน่วยทั้งนี้ ยอดรวมของบัญชี ล าดับที่ ๓, ๕ และ ๗ (ซึ่งบางหน่วยอาจมีไม่ครบทุกบัญชี) จะต้อง
เท่ากับจ านวนที่มีสิทธิพิจารณาในช่องที่ (๓) ของบัญชีล าดับที่ ๑ บัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จประจ าปี ต าแหน่ง
หลักฯ(แบบฟอร์มที่ ๑ ส าหรับครึ่งปีแรก และแบบฟอร์มที่ ๘ ส าหรับครึ่งปีหลัง) 
    ๑๒.๙.๔ บัญชีล าดับที่ ๔  ต าแหน่งประจ าหน่วยและนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
    ๑๒.๙.๕ บัญชีล าดับที่ ๖ ต าแหน่งประจ าหน่วยและนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
ผู้ที่ไปช่วยราชการ โดยไม่ตัดยอดไปพิจารณาบ าเหน็จที่หน่วยรับตัวช่วยราชการ 
    ๑๒.๙.๖ บัญชีล าดับที่ ๘ ต าแหน่งประจ าหน่วยและนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วย 
ผู้ที่มาช่วยราชการ โดยตัดยอดมาพิจารณาบ าเหน็จที่หน่วย 
  ๑๒.๑๐ทั้งนี้ ยอดรวมของบัญชี ล าดับที่ ๔, ๖ และ ๘ (ซึ่งบางหน่วยอาจมีไม่ครบทุกบัญชี) 
จะต้องเท่ากับจ านวนที่มีสิทธิพิจารณาในช่องที่ (๓) ของบัญชีล าดับที่ ๒ บัญชีสรุปยอดการขอบ าเหน็จ 
ประจ าปี ต าแหน่งประจ าหน่วย และนายทหารปฏิบัติการประจ าหน่วยฯ (แบบฟอร์มที่ ๒ ส าหรับครึ่งปีแรก 
และแบบฟอร์มที่ ๙ ส าหรับครึ่งปีหลัง) 
  ๑๒.๑๑ การแก้ไขบัญชีหน่วยระดับ กองพัน หรือ กรม จะต้องด าเนินการแก้ไขบัญชีทั่วไป
ผ่านตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับ กองพล หรือ กองทัพภาค (นขต.ทบ.) แล้วให้หน่วยระดับ กองพล หรือ 
กองทัพภาค (นขต.ทบ.) เป็นผู้รวบรวมบัญชีที่ขอแก้ไขจัดส่งถึง สบ.ทบ. 
  ๑๒.๑๒ บัญชีล าดับที่ ๑๖ บัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่งให้ กพ.ทบ. ภายใน ๒ ต.ค. ๖๓ 
  ๑๒.๑๓ บัญชีล าดับที่  ๑๗ บัญชีขอบ าเหน็จทั่ วไป กรณี เยียวยาของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ครึ่งปีแรก (แบบฟอร์มที่ ๑๔) 
  ๑๒.๑๔ บัญชีล าดับที่  ๑๘ บัญชีขอบ าเหน็จทั่ วไป กรณี เยียวยาของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ครึ่งปีหลัง (แบบฟอร์มที่ ๑๕) 
  ๑๒.๑๕ ส าหรับก าลังพลที่ได้รับการพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีเยียวยาให้ลง
ข้อมูลในบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน อีกทั้งให้แยกลงข้อมูลในบัญชีล าดับที่ ๑๗ (ครึ่งปีแรก) และบัญชีล าดับที่ ๑๘ 
(ครึ่งปีหลัง) 

**************************** 


