
การตรวจแนะน า ประจ าปี ๒๕๖๖
เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย 

และการเล้ียงดูทหาร

โดย พ.อ. ณรงค์   ขยันคิด
นายทหารจเรประจ า จบ.



พล.ต. นุกูล  นรฉันท์
จก.จบ. 

ผู้บังคับบัญชา กรมจเรทหารบก



พ.อ. ณรงค์   ขยันคิด
นายทหารจเรประจ า จบ. 

084 – 9031 - 989

ผู้บรรยาย/ผู้ตรวจ กรมจเรทหารบก



๑. การเตรียมการรับตรวจ           ๒. การรับ - ส่งหน้าที่
๓. การรักษายอดก าลังพลและการทดสอบความรู้
๔. ประวัติรับราชการ                 ๕. อทบ. และการฌาปนกิจ
๖. ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ
๗. อาคาร เรือนโรง                   ๘. การรักษาความปลอดภัย

๙. การเลี้ยงดูทหาร

หัวข้อการบรรยาย



การด าเนินการตามบันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ.
- แก้ไขข้อบกพร่องเรียบรอ้ย
- รายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- จัดท าส าเนาบันทึกผลการตรวจ  และรายงานการแก้ไขแนบไว้กับ

ข้อมูล

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๑๕.๒ หน่วยรับการตรวจระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป เมื่อได้รับบันทึกผล     
การตรวจแล้วให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่อยู่ในอ านาจของตนทันที โดยไม่ต้องรอ     
ให้หน่วยเหนือสั่งการส าหรับเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง           
ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป

การเตรียมการรับตรวจ 



การเตรียมการรับตรวจ 

ส าเนาบันทึกผลการตรวจนายทหารจเรครั้งหลังสุด

จบ. และจเร ของหน่วย

แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๕-๐๐๙ แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๕-๐๐๙-๑ แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๕-๐๐๙-๒



อนุผนวก ๑ เรื่อง ชื่อหน่วยรับการตรวจ – ยอดก าลังพล –
สถานภาพผู้ปฏิบัติงานด้านก าลงัพล

การเตรียมการรับตรวจ 

ส่งให้ผู้ตรวจทาง e-mail : Lt.col.narong1251002@gmail.com อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้าตรวจหน่วย

mailto:cgsc89149@gmail.com


การเตรียมการรับตรวจ 

ส่งให้ผู้ตรวจทาง e-mail : Lt.col.narong1251002@gmail.com อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้าตรวจหน่วย

อนุผนวก ๑ เรื่อง การบริการก าลงัพล
การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

mailto:cgsc89149@gmail.com


การเตรียมการรับตรวจ 

อนุผนวก ๑ - ๑ เรื่อง การบริการก าลังพล
การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

(หนังสือแสดงเจตนา)

ส่งให้ผู้ตรวจทาง e-mail : Lt.col.narong1251002@gmail.com อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้าตรวจหน่วย

mailto:cgsc89149@gmail.com


การเตรียมการรับตรวจ 

อนุผนวก ๑ - ๒ เรื่อง การบริการก าลังพล ฯ  (การเลี้ยงดูทหาร/กีฬา)

ส่งให้ผู้ตรวจทาง e-mail : Lt.col.narong1251002@gmail.com อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้าตรวจหน่วย

mailto:cgsc89149@gmail.com


การเตรียมการรับตรวจ 

อนุผนวก ๑ - ๓ เรื่อง การบริการก าลังพล ฯ (การสวัสดิการ)

ส่งให้ผู้ตรวจทาง e-mail : Lt.col.narong1251002@gmail.com อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเข้าตรวจหน่วย

mailto:cgsc89149@gmail.com


• หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ข อ ง  น ข ต . (ก อ ง ,  แ ผ น ก ,ก อ ง ร้ อ ย  ฯ )
แล้วน ามาสรุปยอดทั้งหมดพร้อมกับแนบข้อมูลของ นขต.ให้ผู้ตรวจ

• กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการตามข้อเท็จจริง

• ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนาม

การเตรียมการรับตรวจ 



การเตรียมการรับตรวจ 

การเตรียมเอกสารรับตรวจ 

ถูกต้อง

ครบถ้วน

เหมาะสม
จัดผู้ช่วยเหลือ
สารบัญแฟ้ม
ดัชนีสืบค้น



การเตรียมการรับตรวจ 

การเตรียมเอกสารรับตรวจ หลักฐานเตรียมการรับตรวจ ประจ าปี

เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร

------------------------------------

๑. ระเบียบปฏิบัติประจ า ทบ. ว่าด้วยการก าลังพล พ.ศ.๒๕๔๔
๒. ส าเนา อจย., อฉก. หรือ อจย.,อฉก.ของหน่วยท่ี ทบ.อนุมัติให้ใช้ปัจจุบัน
๓. ท าเนียบก าลังพล  หรือบัญชีบรรจุ
๔. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรับ - ส่งหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๐
๕. ค าชี้แจง ทบ.ที่ ๑๖/๑๑๑๗ เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ

๒๔๙๐
๖. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๓๙ ลง ๒ ก.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้หน่วยทหารทุกหน่วยใน ทบ.  ตรวจสอบและบันทึก 
PDX.
๗. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๐๓ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล    ก าลังพลอิเลกทรอนิกส์ ระบบ PDX
ประจ าปี ๒๕๕๘ และขออนุมัติก าหนดแผนงานพัฒนาระบบ ประจ าปี ๒๕๕๙ ลง ๕ พ.ย.๕๘
๘. ค าสั่ง ทบ.(ค าชี้แจง) ที่ ๑๕๔/๑๒๕๘๙ เรื่อง ให้ใช้แบบรายงานยอดก าลังพลประจ าวัน (แบบ กร.๓) 

ลง ๑ พ.ค.๙๘
๙. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรายงานสถานภาพก าลังพล ปี ๒๕๕๙
๑๐. แบบประวัติรับราชการ และเอกสารประกอบของข้าราชการ
๑๑. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยประวัติ พ.ศ.๒๕๖๔ ลง ๓๑ พ.ค.๖๔

วิธีการตรวจ
- เอกสาร
- สถานที่



การเตรียมการรับตรวจ 

การเตรียมเอกสารรับตรวจ 

วิธีการตรวจ
- เอกสาร
- สถานที่

๓๓. ค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลง ๓ ก.พ.๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ

๓๔. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลง ๒ ต.ค.๖๒ เรื่อง การด าเนินการต่อก าลังพลที่กระท าผิดวินัยทหาร และประพฤติตนไม่เหมาะสม

๓๕. หลักฐานการรายงานกระท าผิดวินัยทหาร และการลงโทษ

๓๖. หลักฐานการรายงานกระท าผิดเรื่องยาเสพติด หรือกระท าผิดกฎหมายอ่ืน ๆ และการลงโทษ
๓๗. ข้อบังคับทหารที่ ๒/๑๓๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร ลง ๑๒ ก.พ.๙๐

๒๔๙๐

๓๘. ข้อบังคับทหารที่ ๓/๖๗๑๓ เรื่อง กิจการก่อสร้าง  ลง ๔ มิ.ย.๙๑

๒๔๙๑

๓๙. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ

๔๐. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑  ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล

๔๑. ค าสั่ง ทบ.ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ ลง ๖ ต.ค.๒๖ เรื่อง การด าเนินการป้องกันและก าจัด หรือศัตรูท าลายเนื้อไม้ต่าง ๆ

๔๒. ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก าจัดปลวกของหน่วย

๔๓. รายงานผลการตรวจและก าจัดปลวก

๔๔. ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ ส.ค.๕๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย 
เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจ าตัว  

๔๕. ค าสั่ง ทบ.ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานโต๊ะหมู่บูชาเครื่องพร้อม ประจ าหน่วยทหาร

๖๖  
รายการ



การเตรียมการรับตรวจ 

หัวข้อการตรวจ

จบ. ส่งให้ข้อมูล CD
ก่อนเข้ารับการตรวจหน่วย

อย่างน้อย ๓๐ วัน 
หน่วยจัดท า จ านวน ๒ ชุด  

๙ + ๑ หัวข้อใหญ่  ๑๘๒ ตัวชี้วัด , ข้อบกพร่องส าคัญ (*) ๑๐ ตัวชี้วัด, ข้อบกพร่องส าคัญมาก  (**) ๑ ตัวชี้วัด



การเตรียมการรับตรวจ 

เจ้าหน้าที่รับตรวจ
ยานพาหนะ

ครบถ้วน
มีความรู้    เหมาะสม

นายทหารน าตรวจ 
ต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่
เหมาะสม

ใช้ยานพาหนะทหาร เป็นหลัก



การเตรียมการรับตรวจ 

สถานที่รับตรวจ

New 
Normal



การรับ - ส่งหน้าที่



- หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่
- หลักฐานการรายงานการรับ-ส่งหน้าที่

(ฉบับจริงทั้งหมด)

การรับ - ส่งหน้าที่ 



๑. หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.หน่วย และ จนท.  เมื่อมีการย้าย เลื่อน ลด ปลด บรรจุ
๒. หน่วยได้จัดให้มีการรับ – ส่งหน้าที่ หรือไม่
๓. ผู้ส่งจัดท าบัญชีส่งหน้าที่เฉพาะในกองบังคับการ หรือเฉพาะ ในส่วนที่รับผิดชอบ เช่น 

บัญชีก าลังพล บัญชีอาวุธ บัญชีการเงิน บัญชี สป. ตามสายยุทธบริการต่าง ๆ และบัญชีอื่นๆ 
เฉพาะที่จ าเป็น (สป.๓ ตามอัตราพิกัด,บัญชีหมายเลขทะเบียนยานพาหนะทุกคัน , ที่ดิน ของ ทบ.)

๔. เมื่อมีค าสั่งให้ย้ายหรือให้ออกจากราชการ ให้ ผบ .ชา จัดให้มีการรับ-ส่งหน้าที่กัน
โดยเร็ว โดยให้เริ่มออกเดินทางไป รับ-ส่งหน้าที่ซึ่งกันและกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค าสั่งอย่างเป็นทางการ

๕. ถ้ามีการคลาดเคลือ่นให้บันทกึไว้ในบัญชีนั้น และลงชื่อผู้รับ ผู้ส่ง กับ จนท. ซึ่งเกี่ยวข้อง  
๖. ตรวจดูบัญชีและการลงนาม

การรับ - ส่งหน้าที่ 



ก าหนด 
เวลารับ-ส่ง

หน้าที่

ผบ.มว. 
๒ วัน

ผบ.ร้อย.   
๓ วัน

ผบ.พัน.,

ผบ.กรม  ๕ วัน
ผบ.พล.     
๗ วัน

จนท. คลัง   
๑๕ วัน

การรับ - ส่งหน้าที่ 



การรับ - ส่งหน้าที่

ล าดับ รายการ อัตรา ได้รับ จ าหน่าย คงมี หมายเหตุ

ไป
ราชการ

ให้หน่วย
อื่นยืม      

ออกท า
การฝึก

ส่งซ่อม
ขั้นเหนือ

อยู่ระหว่าง
ส่งคืน

อยู่ระหว่าง
จ าหน่าย

ตรวจถูกต้อง
...............................
(............................)

ต าแหน่ง............................

- ได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว
................................................ผู้ส่ง

(.....................................)
.............../............/...........

................................................ผู้รับ
(.......................................)
........./........../..........



ตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป

ทบ.๔๖๘-๒๐๔ (คส.๔)

หน้าละ ๒๕ กระบอก

หลักฐาน : ค าชี้แจง ทบ. 

ที่ ๑๖/๑๑๑๑๗/๒๔๙๐  

ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐ 

เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ

ตรวจถูกต้อง
...............................
(............................)

ต าแหน.่...........................

- ได้ท าการตรวจนับแล้วข้อมูลถกูต้อง
...............................................ผู้ส่ง

(.....................................)
.............../............/...........

................................................ผู้รับ
(.......................................)

........./........../..........



ตั้งแต่ระดับกองพันลงไป

ใบแจ้งชุดสรรพาวุธ       
แบบ ย.๕๗  

หน้าละ ๑๐๐ กระบอก

หลักฐาน : ค าชี้แจง ทบ. 

ที่ ๑๖/๑๑๑๑๗/๒๔๙๐  

ลง ๑๗ ต.ค. ๙๐ 

เรื่อง การบัญชีสรรพาวุธ

ตรวจถูกต้อง
...............................
(............................)

ต าแหน.่...........................

- ได้ท าการตรวจนับแล้วข้อมูลถกูต้อง
...............................................ผู้ส่ง

(.....................................)
.............../............/...........

................................................ผู้รับ
(.......................................)

........./........../..........



๑. เก็บไว้ ณ ที่ท าการเป็นหลักฐาน จ านวน ๑ ชุด

๒. ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ จ านวน ๑ ชุด

๓. อีก ๑ ชุด ผู้รับน าเสนอ ผบ.ชาโดยตรงทราบ ภายใน ๗ วัน

(นับตั้งแต่รับ-ส่งหน้าที่แล้วเสร็จ)

บัญชีรับ-ส่งหน้าที่ จัดท า ๓ ชุด

การรับ - ส่งหน้าที่



การรักษายอดก าลังพลและการทดสอบความรู้



- เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดท าสถิติก าลังพล  และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของหน่วย

- ทุกหน่วยจัดท ารายงานยอดก าลังพล จะต้องท าเป็น
วันๆ ไป  ส าเนาของรายงานที่ส าเร็จแล้วส าหรับวันที่ ๑๕ 
กับวันสิ้นเดือนให้เสนอไปตามสายการบังคับบัญชา 

การรักษายอดก าลังพล



การรักษายอดก าลังพล



- รายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนด้วยโปรแกรม
รายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนผ่านเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ

- หน่วยรายงาน หมายถึง หน่วยระดับกองร้อยอิสระ 
หรือเทียบเท่ากองพันขึ้นไป ที่ ทบ.ก าหนดให้เป็นหน่วยรายงาน 
โดยยึดถือตามโครงสร้างการจัดหน่วย อจย.หรือ อฉก. 

การรักษายอดก าลังพล



- การรายงานยอดก าลังพล ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวันสิ้นเดือน       
เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่งรายงานถึง ทบ.ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ได้แก่
๑. การรายงานยอดก าลังพล
๒. การรายงานข้อมูลคณุวุฒิการศึกษา ฯลฯ
๓. การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหารกองประจ าการก่อนเข้ารับราชการ
๔. การรายงานข้อมูลการสูญเสยีของก าลังพล(เฉพาะการเสยีชีวิต)

การรักษายอดก าลังพล



ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรายงาน ออกค าสั่ง               
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน      
จ านวน ๒ นาย ได้แก่ 

นายทหารก าลังพลของหน่วย 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วย

การรักษายอดก าลังพล



การรักษายอดก าลังพลและการทดสอบความรู้



การทดสอบและประเมินความรู้ในการปฏิบัติงานของก าลังพล

การทดสอบความรู้ด้านก าลังพล



เอกสารหลักฐานรับรองความรู้ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้งานด้านก าลังพล

การทดสอบความรู้ด้านก าลังพล



การน าผลการทดสอบความรูไ้ปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพงานด้านก าลังพล

การทดสอบความรู้ด้านก าลังพล



ประวัติรับราชการ



ประวัติรับราชการ หมายถึง ข้อมูลแสดงรายการประวัติ        
รับราชการของก าลังพลรายบุคคล ซึ่งจัดท าด้วยรูปแบบเอกสารตาม

แบบพิมพ์ของ ทบ. หรือจัดท าด้วยระบบสารสนเทศ

ทบ.๑๐๐ – ๐๑๐             ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
ทบ.๑๐๐ – ๐๑๐ – ๑        ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕              ทหารกองประจ าการ

ประวัติรับราชการ



- ข้อมูลในการเล่ือน ลด ปลด ย้าย
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- การขอรับเงินเบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ    

บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอด

ประวัติรับราชการ



ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า หน่วยเก็บรักษา

ข้าราชการชั้นสัญญาบตัร
- นักเรียนทหารภายในประเทศ
- บุคคลพลเรือน หรือทหาร
กองหนุน
- บุคคลที่โอนมารับราชการที่ 
ทบ.

สถานศึกษา

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

ประวัติรับราชการ



ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า หน่วยเก็บรักษา

ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสญัญาบัตร
๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ
๒. นักเรียนช่างฝมีือทหาร
๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน

๓.๑ สอบคัดเลือกโดยหน่วยสังกัด และ
เหล่าสายวิทยาการ

๓.๒ พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารประทวน

๓.๓ ลูกจ้างประจ า/ทหารกองประจ าการ

สถานศึกษา
หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด
หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

หน่วยต้นสังกัด

ประวัติรับราชการ



ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า

ข้าราชการชั้นสัญญาบตัร
๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ
๒. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน

๒.๑ สอบคัดเลือกโดย ยศ.ทบ.
๒.๒ สอบคัดเลือกโดยเหล่าสายวิทยาการ
๒.๓ บุคคลที่โอน/ย้ายมารับราชการที่ ทบ.

สถานศึกษา

กรมสารบรรณทหารบก
หน่วยเหล่าสายวิทยาการ
หน่วยต้นสังกัดระดับกองพล
หรือเทียบเท่าขึน้ไป

ประวัติรับราชการ



ประเภทก าลังพล หน่วยจัดท า

ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสญัญาบัตร
๑. นักเรียนทหารภายในประเทศ
๒. นักเรียนช่างฝีมือทหาร
๓. บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน

๓.๑ สอบคัดเลือกโดยหน่วยต้นสังกัด และ
เหล่าสายวิทยาการ

๓.๒ สอบคัดเลือกในสายงานสัสดี
๔. บุคคลที่โอน/ย้ายมารับราชการที ่ทบ.

สถานศึกษา
กรมสารบรรณทหารบก

หน่วยต้นสังกัดระดับกองพล
หรือเทียบเท่าขึน้ไปที่ออกค าสัง่
นรด.
หน่วยต้นสังกัดระดับกองพล
หรือเทียบเท่า

ประวัติรับราชการ



กประวัติรับราชการด้วยรูปแบบเอกสาร
ให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าประวัติ  

รับราชการของก าลังพลแต่ละประเภท 
จ านวน ๑ ชุด 

เสร็จแล้วส่งตามสายงานไปยังหน่วยเก็บรักษา

ประวัติรับราชการ



ประวัติรับราชการ

ให้ หน่วยต้นสังกัด ด าเนินการจัดสถานที่ในการเก็บรักษา    
ประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของก าลังพลทุกประเภท           

ที่รับผิดชอบ  พร้อมท าหลักเกณฑ์  วิธีการ และค าแนะน าการ 
ปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดมาตรการ รปภ. และการป้องกันอัคคีภัย     

ที่อาจเกิดขึ้นได้กับเอกสารส าคัญดังกล่าว



ประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสารของก าลังพลกองทัพบก 
เมื่อออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม โดยหลังจากด าเนิน
กรรมวิธีในเรื่องสิทธิก าลังพลแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้

ประวัติรับราชการ



ประวัติรับราชการ

ประเภทนายทหาร หน่วยเก็บรักษา

ชั้นนายพล
ชั้นสัญญาบัตร

- นายทหารกองหนุน และนายทหารนอกราชการ
- นายทหารพ้นราชการ

ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร

กรมเสมียนตรา

มทบ.ตามที่ระบุในค าสั่งออกจากราชการ
กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก หรือ มทบ.ตามที่ระบุในค าสัง่
ออกจากราชการ

ก าลังพล     
ออกจากราชการ

กรณีก าลังพลถึงแก่กรรม และตั้งเรื่องขอรับบ าเหนจ็ตกทอด และหรือ
บ านาญพิเศษ ให้เก็บไว้ที่หน่วยต้นสังกัด



๑. ให้หน่วยต้นสังกัดเก็บรักษาประวัติรับราชการ ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติรับราชการ
ของหน่วย ในการบันทึกในรูปแบบเอกสาร และตรวจสอบประวัติรับราชการในระบบสารสนเทศให้
ถูกต้องตรงกัน ประกอบด้วยข้าราชการชั้นสัญญาบัตร อย่างน้อย ๑ นาย

๒. การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสาร และระบบสารสนเทศ ให้บันทึกข้อมูลของก าลังพล
ตั้งแต่เป็นนักเรียนทหาร หรือบรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนกระทั่งออกจากราชการ 
หรือเสียชีวิต ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล กระท าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น  เมื่อได้ท า
การบันทึกรายการในประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่บันทึกลงลายมือช่ือด้วย
ตัวบรรจง และวัน เดือน ปี ก ากบัไว้ด้วยทุกคร้ัง

ประวัติรับราชการ



๓. การบันทึกประวัติรับราชการรูปแบบเอกสารของก าลังพลรายบุคคล  ให้
แนบหลักฐานประกอบประวัติรับราชการ ตาม ผนวก  ก และ ข ท้ายระเบียบ

ผนวก ก  ค าชี้แจงการบันทึกข้อความลงในประวัติรับราชการ  
จ านวน ๒๙ หัวข้อ

ผนวก ข   เอกสารประกอบประวัติรับราชการ  จ านวน ๗ หัวข้อ  
๑๙ รายการ

ประวัติรับราชการ



๑. ชื่อตัว สกุล 
๒. วัน เดือน ปีเกิด ตรงกับหลักฐานของทางราชการ
๓. ชื่อบิดา มารดา ภรรยา และบุตร
๔. ที่เกิด
๕. ชื่อปู่ ย่า ตา ยาย ให้ลงจากหลักฐานของทางราชการ
๖. ชื่อภริยา หรือสามี 
๗. บุตรธิดา

ประวัติรับราชการ



๘. ภูมิล าเนาปัจจุบัน
๙.  อาชีพก่อนเข้ารับราชการ
๑๐. คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ
๑๑. วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว
๑๒. ความรู้พิเศษ
๑๓. ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
๑๔. ลาอุปสมบท
๑๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประวัติรับราชการ



๑๖. ความชอบพิเศษ
๑๗. ต าแหน่งหรือราชการพิเศษ
๑๘. ปฏิบัติราชการมีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ
๑๙. สมรรถภาพของร่างกาย
๒๐. ความช านาญในการใช้อาวุธ
๒๑. ความช านาญทางทหาร
๒๒. ความผิด
๒๓. ยศทหาร

ประวัติรับราชการ



๒๔. ต าแหน่ง
๒๕. เงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ
๒๖. ออกจากราชการ หรือย้ายประเภท
๒๗. รายงานสมรรถภาพ
๒๘. หมายเหตุ
๒๙. รายการเปลี่ยนแปลง

ประวัติรับราชการ



ค าอธิบายเพิ่มเติม
๑. การบันทึกข้อความในประวัติรับราชการ ให้บันทกึด้วยหมึกสีน้ าเงิน  หรือสีด า เว้นการบันทึก ยศ

ต าแหน่ง ในปกประวัติรับราชการ และหน้าอื่นๆ ในประวัติรับราชการให้บันทึกด้วยดินสอด า             
ส่วนการบันทึกยศที่มุมขวา หน้าเลขคี่ หน้า ๓ – ๑๓ จะไม่บันทึกก็ได้ หากบันทึกให้บันทึกด้วย  
ดินสอด าเช่นกัน

๒.  ให้บันทึกเลขประจ าตัวประชาชนของเจ้าของประวัติด้านบนเลขประจ าตัวทหาร ในปกประวัติ       
รับราชการและประวัติรับราชการหน้าแรก

๓. รูปถ่าย ให้ใช้รูปถ่ายสี  ขนาด ๓ ซม.x ๔ ซม. หรือขนาด ๑.๕ นิ้ว  แต่งกายชุดเครื่องแบบ          
หน้าตรงไม่สวมแว่นด า  

ประวัติรับราชการ



๑. ส าเนาทะเบียนทหารกองประจ าการ (สด.๓)
๒. ส าเนาค าสั่งการบรรจุครั้งแรก
๓ .บัญชีรับรอง เวลาราชการทวีคูณ ต้องแยกรับรอง        

เป็นรายบุคคล ใช้ฉบับจริง
๔. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร หรือต ารวจ 

(แบบ “ส” ข.๗) 

ประวัติรับราชการ



๕. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินประเภทต่าง ๆ
๕.๑ เงินช่วยพิเศษ
๕.๒ บ าเหน็จตกทอด
๕.๓ ค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต
๕.๔ เงิน อทบ.

๖. ส าเนาหนังสือแสดงการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
๗. เอกสารอื่น ๆ

๗.๑ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของเจ้าของประวัติ
๗.๒ ส าเนาใบส าคัญทะเบียนการสมรส หรือส าเนาทะเบียน   การหย่า

ของเจ้าของประวัติ

ประวัติรับราชการ



๗.๓ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของเจ้าของประวัติ
๗.๔ ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และบุตร
๗.๕ ส าเนาสูติบัตร,ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร ส าเนาทะเบียนการ 

รับบุตรบุญธรรม หรือส าเนาค าสั่งศาล ที่จ่าศาลรับรอง
๗.๖ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
๗.๗ ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการสมรสของบิดามารดา
๗.๘ ส าเนาใบส าคัญ หรือทะเบียนการหย่าของบิดามารดา
๗.๙ ส าเนามรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนคนตายของทายาท
๗.๑๐ ใบรับรองการเป็นทายาท

ประวัติรับราชการ



๑. เรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้แล้ว ให้น า
เอกสารที่สั่งพมิพ์จากฐานขอ้มูล มาใช้เป็นหลักฐานทดแทนการใช้ส าเนาเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าที่
ธุรการก าลังพลระดับนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้รับรองส าเนา
๒. ส าเนาหลกัฐานต่าง ๆ ให้ถ่ายส าเนาจากฉบับจริง และให้นายทหารธุรการก าลงัพลของหนว่ย
เป็นผู้รับรองส าเนา
๓. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสาร ต้องรายงานขอแก้ไขทุกครัง้ 
๔. ส าเนาใบมรณบัตรของบดิามารดาของเจ้าของประวัติ ถ้ามีใบมรณบัตร ให้ถ่ายเอกสารจาก  
ฉบับจริง ถ้าไม่มีและถึงแก่กรรมเกิน ๑๐ ปี ให้ ผบช.ในขณะนั้นรับรอง หรือให้อ าเภอหรือเขต
สอบสวนและออกหนังสือรบัรองให้ 
๕. แบบ “ส”ข.๗ กรณีโอนมาจากต่างเหล่าทัพหรอืเป็นพลเรอืน จะต้องมีหลักฐานรายการรับ งด.

ถึงแม้ว่าเจ้าของประวัติจะยืนยันไม่ประสงคฯ์ ก็ตาม

ประวัติรับราชการ



ประวัติรับราชการ

ก าลังพลทุกนาย มีหน้าที่ตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเอง
ทั้ง ๒ รูปแบบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย อย่างต่อเนื่อง 

หากมีการเปลี่ยนแปลง  หรือพบว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน     
ให้น าหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการบันทึก       

หรือแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ประวัติรับราชการ

- เอกสาร “ลับ”
- ห้ามมิให้ผู้อื่นท าการตรวจสอบ หรือขอดู 
- ห้ามน าออกจากส านักงานที่เก็บประวัติ
- ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง

เจ้าของประวัติ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ



ประวัติรับราชการ

กรณีก าลังพลเสียชีวิต
- ให้หน่วยต้นสังกัดปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรมระบบ PDX เมื่อด าเนินกรรมวิธี

ในเรื่องสิทธิในการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เรียบร้อยแล้ว
- การท าลายประวัติรับราชการในรูปแบบเอกสาร เมื่อหน่วยด าเนินกรรมวิธีในเรื่องสิทธิ

ก าลังพลเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน ๑ ปี หลังจากวันที่ได้รับการสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดหรือบ านาญ
พิเศษ ทายาทไม่แจ้งความประสงค์หรือติดต่อขอรับ ให้หน่วยเก็บรักษาแต่งตั้งคณะกรรมการ    
ขออนุมัติท าลายประวัติรับราชการ



ประวัติรับราชการ

กรณีก าลังพลย้าย ออกนอก ทบ.หรือ กห.
รูปแบบเอกสาร 

ให้หน่วยต้นสังกัดเดิม จัดส่งประวัติให้หน่วยต้นสังกัดใหม่  ภายใน ๑๕ วัน        
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง

- ชั้นสัญญาบัตร ส่งให้ สม. หรือ สบ.ทหาร
- ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัด



ประวัติรับราชการ

ระบบสารสนเทศ 
ให้หน่วยที่จัดท าค าสั่งหรือบัญชีรายชื่อก าลังพลที่สูญเสียเป็นผู้รับผิดชอบ

ปรับข้อมูลก าลังพลออกจากโปรแกรม PDX
- นายพล                           กพ.ทบ.
- ชั้นสัญญาบัตร                  หน่วยต้นสังกัดเดิม ระดับ

กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร         หน่วยต้นสังกัด ระดับกองพล

หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ออกค าสั่ง



ประวัติรับราชการ

กรณีก าลังพล โอนออกนอก ทบ.หรือ กห.
รูปแบบเอกสาร 

ให้หน่วยต้นสังกัดเดิม จัดส่งประวัติให้หน่วยต้นสังกัดใหม่ ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง

- ชั้นสัญญาบัตร ส่งให้ สม. หรือ สบ.ทหาร
- ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ส่งไปยังหน่วยต้นสังกัด



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต (ทบ.)

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน     
ในการประกันชีวิต ส าหรับก าลังพลของกองทัพบก
ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ (พิทักษพ์ล) พ.ศ.๒๕๖๕



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต

การฝึก/การใช้อากาศยาน ทบ./เสี่ยงภัย
- ข้าราชการสัญญาบัตร และลูกจ้างประจ าชั้นสัญญาบัตร รายละ ๗๕๐,๐๐๐.-บาท
- ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจ าต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร และพลอาสาสมัคร  ราย

ละ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
- พลอาสาพิเศษอาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ 

และลูกจ้างชั่วคราว  รายละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต

ปกติ
- ข้าราชการสัญญาบัตร และลูกจ้างประจ าชั้นสัญญาบัตร  รายละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
- ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจ าต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร และพลอาสาสมัคร     
รายละ ๖๐,๐๐๐.-บาท

- พลอาสาพิเศษอาสาสมัครทหารพราน อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ   
และลูกจ้างชั่วคราว  รายละ ๓๐,๐๐๐.-บาท



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต

การฝึก  
- นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล ทบ. 
รายละ  ๗๕๐,๐๐๐.-บาท

- นักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของ ทบ.   
รายละ   ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

- ทหารกองประจ าการ รายละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต

ปกติ 
- นักเรียนนายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนพยาบาล ทบ. 
รายละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

- นักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลของ ทบ.     
รายละ   ๖๐,๐๐๐.-บาท

- ทหารกองประจ าการ รายละ ๓๐,๐๐๐.-บาท



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
ตัวอย่างหนังสือเจตนา

- พยานจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
อย่างน้อย ๑ คน                                      
- เก็บหลักฐานไว้ในสมุดประวัติ
- การเปลี่ยนแปลงผูร้ับเงนิสนิไหม ให้จัดท าใหม่



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน

ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการจนถึง ผบ.พล.หรือเทียบเท่า 
แล้วจึงเสนอเรื่องมาที่ กพ.ทบ. เพื่อให้ตรวจสอบขั้นต้น และขอรับอนุมัติ     
ให้ถูกต้อง ก่อนเสนอเรื่องให้ สก.ทบ. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน                        

ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
หน่วยต้นสังกัดเร่งด าเนินการภายในเวลา ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ก าลังพลเสียชีวิต หรือวันที่ปลดออกจากประจ าการ 
หรือเลิกจ้าง 



เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต

๑. ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการกระท าของตนเอง

๒. การเสพยาเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายก าหนด 

อันเป็นเหตุได้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

๓.ปรากฏโรคซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการ หรือบรรจุที่ขัดต่อการรับราชการ  

(กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔(พ.ศ.๒๕๔๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๖(พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๔. กระท าผิดกฎหมาย หรือผิดวินัยร้ายแรงจนท าให้เสื่อมเสียต่อ ทบ.



เงินช่วยพิเศษ

- ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ จ านวน ๓ เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน รวมเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา  
เงินประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ  เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ

- ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการ ได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้ได้รับเงินช่วยพิเศษ ไว้เป็น
หนังสือยื่นต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด

- กรณีที่ข้าราชการไม่ได้แสดงเจตนาฯ ไว้ ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับ ได้แก่ คู่สมรส  
บุตร  บิดา - มารดา



เงินช่วยพิเศษ
ตัวอย่างหนังสือเจตนา

- พยานจะต้องเป็นขา้ราชการต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ประจ าแผนก หรือเทียบเท่า                                       
- เก็บหลักฐานไว้ในสมุดประวัติ
- การเปลี่ยนแปลงผูร้ับเงนิสนิไหม ให้จัดท าใหม่



บ าเหน็จตกทอด



บ าเหน็จตกทอด



ระบบฐานข้อมูลก าลังพล PDX.

สบ.ทบ. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติก าลังพลในระบบ
ฐานข้อมูลก าลังพลอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ PDX)

- ข้อมูลบัญชีก าลังพลของหน่วย

- ข้อมูลบัญชีท าเนียบก าลังพล

- ข้อมูลประวัติย่อก าลังพล



ระบบฐานข้อมูลก าลังพล PDX.

ผลกระทบต่อสิทธิก าลังพลที่พึงมี พึงได้
- งานปรับย้าย
- งานประเมินค่า
- งานทดสอบร่างกาย
- งานบรรจุก าลังพล     



ระบบฐานข้อมูลก าลังพล PDX.

การด าเนินการของหน่วยต่างๆ

๑. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  พร้อมก าหนด

หน้าที่รับผิดชอบ admin, user

๒. บันทึกข้อมูลประวัติก าลังพลเป็นรายบุคคล

๓. การรายงานทางเอกสาร ตามวงรอบ     



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.และการฌาปนกิจ



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

- ต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร   เดือนละ  ๑๐๐ บาท 

- ชั้นนายร้อย              เดือนละ   ๒๐๐ บาท

- ชั้นนายพัน               เดือนละ   ๓๐๐ บาท

- พันเอก(พิเศษ) ขึ้นไป  เดือนละ   ๕๐๐ บาท 



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

สั่งการของ ผบ.ทบ.เมื่อ ๑๕ ก.ค.๖๔
ส่งเสริมการประหยัดและการออม

สร้างวินัยให้กับก าลังพลพึง่พาตนเอง ลดปัญหาหนี้สินไม่ก่อให้เกิดรายได้
- เพิ่มอัตราเงินฝาก อทบ.ให้มากขึ้น (มีผลตั้งแต่ ม.ค.๖๕ ใช้อัตราใหม)่ 

- จ ากัดวงเงินกู้ อทบ.บ าบัดทุกข์ โดยให้กู้ไม่เกินวงเงิน อทบ.ฝาก
- ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงนิกู้ลง ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ให้ นขต.ทบ.และหน่วยรอง ปรับปรุงการปลอ่ยเงนิกู้สหกรณอ์อมทรัพย์ของหนว่ยให้รัดกุม            
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยเฉพาะการกู้เงินเพื่อน าไปใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ซื้อรถยนต์       

สิ่งของฟุ่มเฟือย พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

- ส.ต.- จ.ส.อ. เงินฝากประจ า ๒๐๐ บาท เงินฝากสมทบ ๑,๓๐๐ บาท  รวมแล้วไม่เกิน  ๑,๕๐๐ บาท

- ร.ต. - ร.อ. เงินฝากประจ า ๓๐๐ บาท เงินฝากสมทบ ๑,๒๐๐ บาท  รวมแล้วไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท

- พ.ต. - พ.อ.  เงินฝากประจ า ๕๐๐ บาท เงินฝากสมทบ ๑,๐๐๐ บาท  รวมแล้วไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท

-พ.อ.(พ.)–พล.ต. เงินฝากประจ า ๑,๐๐๐ บาท เงินฝากสมทบ ๕๐๐ บาท รวมแล้วไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

- ยกเลิก การกู้เงิน อทบ.พิเศษ และ อทบ.เคหะ



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

๑. เมื่อผู้ฝากย้ายออกนอกสังกัด ทบ.

๒. ออกจากประจ าการ

๓. ถึงแก่กรรม

๔. เป็นคนสาบสูญ

๕. ก่อนเกษียณายุราชการ ๑ ปี

๖. ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกระงับการจ่ายเงินเดือน



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

๑. ย้ายออกนอกสังกัด ทบ.

๒. ออกจากประจ าการ

๓. ถึงแก่กรรม

๔. เป็นคนสาบสูญ 

๕. ก่อนเกษียณอายุราชการ ๑ ปี

๖. ถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกระงับการจ่ายเงินเดือน และ      

ข้าราชการผู้นั้นมีหนี้เงินกู้ อทบ.



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

- ให้หน่วยด าเนินการถอนเงิน อทบ.ฝากทันทีที่ได้รับเรื่องขอถอนเงิน

- เมื่อ สก.ทบ. โอนเงินเข้าบัญชีของหน่วยแล้ว

ให้เบิกจ่ายให้แก่เจ้าของเงิน ภายใน ๓ วันท าการ



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

๑. เป็นข้าราชการ ทบ. ประจ าการ มีเงิน อทบ.ฝาก

๒. มีเงินได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักแล้ว เหลือเพียงพอส าหรับการด ารงชีพ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท

๓. ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ อทบ.พิเศษ และเคหสงเคราะห์ค้างช าระ เว้นผู้กู้ยินยอม
ให้หักเงินกู้เพื่อช าระหนี้ อทบ.ค้างช าระ

๔. กรณีมีหนี้เงินกู้ อทบ.บ าบัดทุกข์  และผู้กู้ได้ผ่อนช าระหนี้เงินกู้เกิน        
๑๐ งวด สามารถขอกู้เงินใหม่ได้

หลักเกณฑ์



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

ยึดถือ หนังสือแจ้งโอนพร้อมรายละเอียดประกอบการขอกู้จาก สก.ทบ.
เข้าที่ ทะเบียนรับเอกสารทั่วไป ของหน่วย   

ตรวจสอบจากเว็บไซต์ว่าเงินเข้าบัญชีของหน่วยแล้ว ให้ด าเนินการ
จ่ายเงินให้ผู้กู้ได้โดยไม่ต้องรอหนังสือจาก  สก.ทบ.

ให้หน่วยจ่ายให้กับผู้กู้ภายใน ๓ วันท าการ



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

๑. หน่วย เขียนเช็คส่ังจ่ายในนามผู้กู้

๒. หน่วยแจ้งให้ สก.ทบ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้โดยตรง

๓. ผู้กู้ท าหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับแทน



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

- ข้าราชการ ทบ.ประจ าการ อายุไม่เกิน ๕๕ ปี  มีเงินอทบ.ฝาก และ    ไม่
มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ประเภทเพื่อการเคหะสงเคราะห์

- ผู้กู้จะต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ ฯ 
แล้ว 

เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน

หลักเกณฑ์



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

- ข้าราชการ ทบ.ประจ าการ รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

อายุไม่เกิน ๕๕ ปี

- มีเงิน อทบ.ฝาก  และไม่มีหนี้เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.ประเภท     
เพื่อการเคหะสงเคราะห์

- ผู้กู้จะต้องมีเงินรายได้รายเดือนสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ ฯ แล้ว   

เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของเงินได้รายเดือน

หลักเกณฑ์



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

ทบ. สั่งการ ให้ด าเนินการผ่านธนาคาร

เนื่องจากธนาคารมีวิธีการประเมินสินทรัพย์ และระเบียบการกู้เงิน
ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดการก่อหนี้เสียค้างนานของก าลังพล



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

สิ่งที่หน่วยต้องด าเนินการ

- เอกสารอนุมัติการกู้เงินของก าลังพล

- หลักฐานการตรวจสอบเงินได้รายเดือนก่อนกู้ 
และ หลังกู้

- ทะเบียนคุมลูกหนี้ อ.๖



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

การส่งเงิน เงิน อทบ.ฝาก และการส่งช าระคืน  
เงินกู้ออมทรัพย์ทุกประเภทของหน่วยใน ทบ.     

ก่อนถึงก าหนดวันจ่ายเงินเดือน ๗ วันท าการ ให้ จนท. ออมทรัพย์ จัดท า
บัญชีรายละเอียด รายชื่อ และจ านวนเงินออมทรัพย์ เงินกู้ออมทรัพย์      
ทุกประเภท โดยแยกแต่ละรายการให้ชัดเจนอย่างละ ๓ ชุด ให้ ส านักงาน
การเงินของหน่วย จ านวน ๒ ชุด, เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด เมื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้วให้ส่งคืน จนท.ออมทรัพย์ เพื่อส่งให้ สก.ทบ. 
ภายในสิ้นเดือน 



การออมทรัพย์ข้าราชการ ทบ.(อทบ.)

การส่งเงิน เงิน อทบ.ฝาก และการส่งช าระคืน  
เงินกู้ออมทรัพย์ทุกประเภทของหน่วยใน ทบ.     

การน าส่งเงิน อทบ . และเงินกู้ออมทรัพย์ทุกประเภท ให้ส านักงาน
การเงินของหน่วยในส่วนกลางที่เบิกเงินจาก กง .ทบ. และหน่วยที่เบิกเงินจาก
คลังในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ด าเนินการ โดยส านักงานการเงินของหน่วยที่ไม่ได้เบิก
จากคลัง และ กง.ทบ. จัดท าใบน าส่ง (กง.๔) ให้ส านักงานการเงินของหน่วยที่
เบิกเงินจาก กง.ทบ. และหน่วยที่เบิกเงินจากคลังในส่วนภูมิภาค ภายในวันจ่าย
เงินเดือน



หนังสือเจตนาระบุผู้รับเงิน อทบ.

การจัดท าหนังสือ
ระเบียบปฏิบัติประจ า(รปจ.) กองทัพบก 

ว่าด้วย

การก าลังพล พ.ศ.๒๕๔๙ 

ข้อ ฉ  ระบุไว้ว่า หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน 
อทบ.ซึ่งข้าราชการของ ทบ.ทุกคนจะต้องท าหนังสือฉบับนี้
ติดไว้กับสมุดฝากเงิน อทบ .  ถ้าหากยังไม่ได้จัดท าควร
ด าเนินการให้เรียบร้อย



ตัวอย่างหนังสือเจตนา

หนังสือเจตนาระบุผู้รับเงิน อทบ.

- หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิ อทบ.
ให้จัดท าขึ้นจ านวน  ๒ ฉบับ 
ฉบับที่ ๑  ติดไว้กับสมุดฝากเงิน อทบ.
ฉบับที่ ๒  เก็บไว้ในสมุดประวัติรับราชการ
-พยาน ๒ นาย ต้องเป็นนายทหาร และเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นสัญญาบัตร อย่างน้อย 
๑ นาย



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

เงินที่สมาชิกร่วมกันออกเงินช่วยเหลือ

เป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว     

ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม   

ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๓



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

เพื่อท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพหรือจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ที่ถึงแก่ความตาย และมิได้ประสงค์
จะหาก าไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
นักเรียนทหาร ตลอดจนครอบครัวได้มีเงินไว้ใช้จ่าย ในการจัดการศพ     
โดยสมเกียรติตามสมควรแก่ฐานะ



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

๑ . เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ต้องมีอายุไม่ เกิน ๔๐ ปี 
ส าหรับนักเรียนทหาร ต้องมีอายุ ๑๕ ปี ในวันยื่นใบสมัครซึ่ง
ได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

๒. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของข้าราชการ ลูกจ้าง 
และ บิดา มารดา ของคู่สมรส ยกเว้นนักเรียนทหาร เฉพาะ บิดา 
มารดา ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก 



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

หน่วยต้นสังกัดตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

ส านักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ วัดโสมนัสวิหาร

มณฑลทหารบก หรือสัสดีมณฑลทหารบก



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้สมัครหรือผู้น าเข้า ตั้งแต่ระดับกองพัน   
หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรหรือเจ้าหน้าที่ที่
ฐานะเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ นาย เป็นคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครและตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

๑ .  การน าส่ ง เงินสงเคราะห์ที่ หน่วยได้หัก ไว้  ณ ที่ จ่ าย          
ของสมาชิกให้หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ไม่ได้เบิกเงิน
จากคลังจัด จัดท าใบน าส่งภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน เพื่อส่งให้        
ส่วนราชการที่ เบิก เงินจากคลั งด า เนินการส่ ง เงินสง เคราะห์             
ให้ส านักงาน ผ่านธนาคารฯ ถึง สก.ทบ.



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

๒. ให้หน่วยทหารระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป จัดท าบัญชีรายละเอียด
การน าส่งเงินสงเคราะห์เป็นรายบุคคลเฉพาะเดือน มกราคม ของทุกปี นอกนั้นให้จัดท า
บัญชีรายละเอียดในการน าส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก เป็นบัญชีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละเดือนที่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 
จ านวน ๓ ชุด ส่งให้ส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลัง จ านวน ๒ ชุด ส่วนอีก ๑ ชุด ให้เก็บ
ไว้เป็นหลักฐานของหน่วยและให้ส่วนราชการ  ที่เบิกเงินจากคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมส่งให้ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด พร้อมส าเนาเอกสาร

การน าส่งเงินภายใน วันท าการสุดท้ายของเดือน (วันเงินเดือนออก)



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือ
ผู้จัดการศพ แจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบทันที

ในกรณีที่ผู้รับการสงเคราะห์มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็น
ค่าจัดการศพอย่างรีบด่วน ให้ ผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ในการสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์

กรณีสมาชิกมิได้สังกัดหน่วยใดเมื่อเสียชีวิต ให้ยื่นเรื่องผ่าน 
มณฑลทหารบก หรือสัสดีมณฑลทหารบก 



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ส านักงานจ่ายเงินสงเคราะห์ 
ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัครหรือที่ได้แสดงเจตนาไว้ 
ขั้นต้นไม่เกิน ๙๕ % ที่เหลือจะจ่ายภายใน ๑๒๐ วัน

การจ่ายเงินสงเคราะห์ ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์มิใช่ผู้จัดการศพ          
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพเท่าทีใ่ช้จ่ายจริง                     

แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๕ ของเงินสงเคราะห์



การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

เมื่อหน่วยได้รับทราบการโอนเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเข้า      
บัญชีของหน่วย ให้ด าเนินการจ่ายเงินแก่ทายาท และผู้จัดการศพ 
ภายใน ๗ วัน

ด าเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันการรับเงินค่าจัดการศพของทายาทให้ 
สก.ทบ. ภายใน ๗ วัน เช่นเดียวกัน



การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ
๑. ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ 
๒. ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศขอข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑      
๓. ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร ฉบับที่ ๓ 

พ.ศ.๒๕๕๐
๔. ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร ฉบับที่ ๔ 

พ.ศ.๒๕๕๐
๕. ระเบียบ กห ว่าด้วยก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๒
๖.  หนังสือ สม.ด่วนมากที่ กห ๐๒๐๑/๓๙๖๒ ลง ๑๐ พ.ย.๔๗
๗. ค าสั่ง ทบ.๑๘๗/๒๕๓๐ เรื่องให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ   

กลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร 



การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ
๘. ค าสั่ง ทบ.๑๘๘/๒๕๓๐ เรื่องให้ใช้ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการ       

กลาโหมพลเรือน ชั้นประทวน 
๙. วิทยุราชการ สบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๒๑/๒๗๐๓ ลง ๑๐ พ.ค.๖๕
๖.  หนังสือ สม.ด่วนมากที่ กห ๐๒๐๑/๓๙๖๒ ลง ๑๐ พ.ย.๔๗



ขวัญ และวินัย 

ด้วยขณะนี้มีทหารเป็นส่วนมากได้ประพฤติตนไปในทางที่ผิด
กฎหมายและศีลธรรม ส่อให้เห็นว่าไม่มีวินัยอันดีเป็นการเสื่อมเสีย
เกี ยรติของทหาร เมื่ อก่อคดีความผิดขึ้ นก็ปรากฏในข่ าว
หนังสือพิมพ์ ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนท าให้เกิด
ความ  เกลียดชัง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทรามลง



ขวัญ และวินัย 

- ทบ. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการทหาร และ
ทหารกองประจ าการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในด้านการบริการ การ
สวัสดิการ และการฝึกวิชาชีพ เพื่อน าไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลด
ประจ าการแล้ว

- หน่วยจะต้องด าเนินการ ระมัดระวัง และควบคุมในด้านขวัญ และ
วินัยทหาร โดยการจัดการอบรมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม อย่าง
สม่ าเสมอ



ขวัญ และวินัย 

- มีก าลังพล ขาด หนีราชการ หรือป่วยเป็นจ านวนมาก
- มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต เช่น คุมวิน คุมบ่อน 
คุมผับ/บาร์
- บกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ



ขวัญ และวินัย 

- พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น เสพสุราขณะสวมเครื่องแบบ  หรือในเวลา
ราชการ
- กระท าตนเป็นผู้มีอิทธิพล ข่มขู่ เรียกรับผลประโยชน์   
- ซ้อมพลทหารกองประจ าการ
- ใช้ยานพาหนะตราจักร/ติดป้ายนามหน่วยในยามวิกาล และไม่ใช่งานของ
ทางราชการ  



ขวัญ การแต่งตั้งยศ เลื่อนยศ และการสวัสดิการ

ทบ. ให้หน่วยต่าง ๆ ของ ทบ.จัดท าใบจ่ายเงินเดือนประจ าเดือนให้กับ      
ทหารกองประจ าการ 

- โปร่งใสน าไปแสดงต่อครอบครัวได้ 
- ทหารโอนเงินเดือนให้กับครอบครัว
- การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว
- ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทบ.

หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๒๔๖ ลง ๑๘ ก.ย.๖๓



ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ

ให้ทุกหน่วยเปิดบัญชีเงินเดือนส าหรับทหารกองประจ าการทุกนาย โดยไม่มีข้อยกเว้น        
ได้ทุกธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์เท่านั้น ห้ามเพิ่มสิทธิพิเศษ หรือบริการเสริมทุกกรณี

การหักหนี้สิน หรือรายการหักจากเงินเดือนทหารกองประจ าการ ให้ด าเนินการเฉพาะหนี้สิน
ของทางราชการเท่านั้น  ส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอื่นๆ จะต้องมีหนังสือได้รับอนุมัติจาก ผบ .หน่วย ระดับ     
ผบ.พัน. ขึ้นไป

สมุดเงินฝาก และบัตร ATM จะต้องอยู่ประจ าตัวทหารตลอดเวลา ห้ามเก็บไว้ที่หน่วย          
หากตรวจพบ ถือว่าเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย

หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๙๐๔ ลง ๒๑ ธ.ค.๖๑



ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ

กลุ่ม เป้าหมาย เป็นก าลังพลที่มี รายได้ เหลือไม่ถึง  ๑ใน ๓              
หรือไม่ถึง  ๕ ,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ก าลังพลที่บรรจุ เข้ารับ           
ราชการใหม่ และก าลังพลหรือครอบครัวที่มีความสนใจที่จะ    
สร้างรายได้เสริม



ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ

บูรณาการสวัสดิการของหน่วย เป็นมาตรการเสริมให้กับการแก้ปัญหา
หนี้สินของก าลังพลเพื่อช่วยเหลือก าลังพลที่มีรายได้น้อย แก้ไขปัญหาร่วมกัน   
โดยหน่วยเป็นพี่เลี้ยง ยืนด้วยล าแข้ง/ศักยภาพของตนเองได้

- โครงการลดรายจ่าย
- โครงการสร้างรายได้
- โครงการสร้างอาชีพเสริม

(หนังสือ กพ.ทบ.ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย.๕๙)

งานที่ต้องกระท า
๑. บัญชีข้าราชการที่มีรายได้ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. กิจกรรมที่หน่วยให้การช่วยเหลือ
๓. ติดตามผล  และรายงาน



ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ท ห า ร    
กองประจ าการได้ศึกษาต่อ
นอกระบบโรงเรียน (กศน.)



ขวัญ การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการสวัสดิการ



อาคาร เรือนโรง

- ค าชี้แจง ทบ. ที่ ๓/๒๑๗๓ ลง ๑๓ ก.พ. ๒๔๘๕ เรื่อง การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ 
- ข้อบังคับ ทบ. ที่ ๒/๑๓๕๗ ลง ๑๒ ก.พ. ๒๔๙๐ ว่าด้วยการจัดระเบียบการภายในกรมกองทหาร
- ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๑ ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติการสุขาภิบาลในที่ตั้งปกติ
- ค าสั่ง ทบ. ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๑ ลง ๑๘ พ.ค. ๖๑ เรื่อง วิธีการตรวจและรายงานการปฏิบัติการสุขาภิบาล
- ค าสั่ง ทบ. ที่ ๖๒๗/๒๕๒๖ ลง ๖ ต.ค. ๒๖ เรื่อง การด าเนินการป้องกันและก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่น ๆ
- ค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๓ ลง ๑๗ ส.ค. ๕๓  และที่ ๓๙๖/๒๕๖๓ ลง ๑๔ ก.ย.๖๓ เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภท
เครื่องแต่งกาย  เครื่องประกอบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจ าตัว
- ค าสั่ง ทบ. ที่ ๖๕/๒๕๔๒ ลง ๓ ก.พ. ๔๒ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ



อาคาร เรือนโรง

เพื่อให้การสุขาภิบาลของหน่วยทหารใน ทบ. 
มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทันสมัย และเพื่อให้
ก าลังพลและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่ดี 



อาคาร เรือนโรง



อาคาร เรือนโรง

๑. ผบ.หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการสุขาภิบาลในหน่วยและก าหนดเขต 
พร้อมแบ่งมอบความรับผิดชอบให้หน่วยขึ้นตรง โดยการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ของ
หน่วย 

๒. ทหารทุกชั้นยศต้องได้รับการอบรมให้รู้ถึงหลักการสุขาภิบาล และมีหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๓. ผู้บังคับบัญชาทหารทุกระดับชั้น ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เหล่าทหารแพทย์ ท าการอบรม
ชี้แจงให้ทหารทุกนายในความบังคับบัญชาของตนให้มีความรู้และเข้าใจ เรื่องการสุขาภิบาลในหน่วย 
และ สุขศาสตร์ส่วนบุคคลพร้อมทั้งก ากับดูแลควบคุมให้ทหารปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



อาคาร เรือนโรง

๔. ผบ.หน่วยแพทย์ ==> จัดท า และเสนอแผนการปฏิบัติงาน ให้ ผบ.หน่วยทหาร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเรื่องการสุขาภิบาล
ในหน่วย  ได้แก่ การตรวจคุณภาพน้ าอุปโภคและบริโภค วิธีการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและควบคุมโรค การปลูก
ภูมิคุ้มกันโรค การอบรมสุขศาสตร์ส่วนบุคคล การก าจัดหนูและแมลงพาหะน าโรค แนะน าในเรื่องการ ออกค าสั่งหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาล และเป็นผู้ตรวจพร้อมทั้งรายงานผลให้ ผบ.หน่วยทหาร ทราบทุกครั้ง หากมีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันที 

๕. จนท.เหล่าทหารพลาธิการของหน่วย ==> การเลี้ยงดูทหาร การอบรม จนท.สูทกรรม การซักรีด การก าจัดเหา และการ
แจกจ่าย สป. เช่น เครื่องแต่งกาย รองเท้า ถุงเท้า เครื่องนอน ให้เพียงพอแก่ก าลังพลของหน่วย

๖. จนท.เหล่าทหารช่าง หรือ จนท.ยย. ของหน่วย ==> ด าเนินการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ส านักงาน อาคารโรงนอน ส้วม 
ห้องอาบน้ า ห้องส้วม โรงเลี้ยง โรงประกอบอาหาร และระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ของหน่วยให้ถูกต้อง
ถูกสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข



อาคาร เรือนโรง

การจัดสถานที่และพื้นที่   มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ท าผัง หรือ
เครื่องหมายไว้ มีรั้วเขต และก าหนดเส้นทางเข้า-ออก โดยแน่ชัด หน่วยก าหนดระเบียบการ
ผ่านเข้า-ออก 

ที่อยู่/พักอาศัยของทหาร
๑. สะดวกสบาย และถูกสุขลักษณะ  อากาศโปร่ง  มีที่นอน ห่างกันพอสมควร
๒. จัดสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวม เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น
๓. อาคาร ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด มีการระบายน้ าที่ดี ปราศจากกลิ่นเหม็น



อาคาร เรือนโรง

โรงนอนทหาร
๑. ผังการนอน  รายชื่อและจ านวนทหารประจ าโรงนอน
๒. บัญชีรายการสิ่งของและจ านวนสิ่งของประจ าตัวทหารติดไว้ที่ข้างฝาหรือผนังห้อง
๓. เตียงนอน ตู้ทหารจัดระเบียบการเก็บรักษาสรรพสิ่งของต่างๆ ให้เรียบร้อย สะอาด

อยู่เสมอ
๔.  มีป้ายติดหัวนอน และตู้ทหาร
๕ .  ควรจัดให้มีพระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ           

พระเจ้าอยู่หัวฯ



อาคาร เรือนโรง

ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ประจ าตัว

๑. เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ที่ได้รับแจกจ่าย  
ครบถ้วน  มีความเหมาะสมกับร่างกาย

๒. อุปกรณ์และสถานที่ส าหรับซักรีดเสื้อผ้าแก่ทหาร
๓. ร้านจ าหน่ายเครื่องหมายในราคาถูก  เป็นธรรม 



อาคาร เรือนโรง

ด้านสุขภาพร่างกาย
๑. ต้องจัดให้มีตู้ยา และเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจ าหน่วย
๒. สร้างเสริมสุขภาพ  ปลุกเร้าให้ทหารสนใจเล่นกีฬา และ

ออกก าลังกาย
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

๑. ไม่ยุ่งเกี่ยวและมั่วสุมอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกประเภท
๒. การออม 



อาคาร เรือนโรง



อาคาร เรือนโรง

พร้อมใช้งาน
ช ารุด ต้องมี

รายงาน และได้รับ
การปรับปรุง แก้ไข



อาคาร เรือนโรง
- ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, มุ้ง มีครบ ตามที่
ได้รับการแจกจ่าย

- เตียงนอน และที่นอนสะอาด ปราศจากฝุ่น และขยะ
- เครื่องนอนสะอาด อยู่ในสภาพใช้งานได้

มีครบ

สะอาด ระเบยีบ 
เรียบร้อย

New 
Normal



อาคาร เรือนโรง
- ผ้าปูที่นอน, หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, มุ้ง มีครบ ตามที่
ได้รับการแจกจ่าย

- เตียงนอน และที่นอนสะอาด ปราศจากฝุ่น และขยะ
- เครื่องนอนสะอาด อยู่ในสภาพใช้งานได้



อาคาร เรือนโรง

อย่าหาท า  ต้องช่วยกันดู ก ากับดูแล
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี 
ใช้การไม่ได้ เกย์ตก



อาคาร เรือนโรง

แห้ง

หอม

สะอาด



อาคาร เรือนโรง



อาคาร เรือนโรง



อาคาร เรือนโรง



อาคาร เรือนโรง

- ให้ ผบ.หน่วย แบ่งมอบความรับผิดชอบอาคารทุกหลัง   
ในความรับผิดชอบ ให้กับหน่วยรอง

- ให้  ผบ .หน่วย แต่ งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบ       
ตรวจปลวก  และศัตรูท าลายไม้ ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน



อาคาร เรือนโรง

- มีรายงานผลการตรวจและก าจัดปลวก ภายใน
หน่วยเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ครบทุกอาคาร

- มีรายงานผลการตรวจและก าจัดปลวก ให้ ผบ.ชา 
ทราบ เป็นหลักฐานทุกรอบ ๑ เดือน



อาคาร เรือนโรง

หากปรากฏจากผลการตรวจของ จบ. หรือหน่วยตรวจเยี่ยมว่า “อาคาร   
สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินของหน่วยปราศจากการเอาใจใส่ดูแลรักษา ท าให้ถูก
ปลวก หรือศัตรูท าลายเนื้อไม้อื่นๆ ท าลายเสียหาย  หรือปรากฏในภายหลังว่า 
หน่วยยังคงของบประมาณในการก าจัดปลวกหรือศัตรูท าลายเนื้อไม้มาเป็นจ านวน
มากแล้ว”

ทบ. จะถือเป็นความบกพร่องของ ผบ.หน่วย นั้น ๆ 



การรักษาความปลอดภัย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รธน.๒๕๔๐ ม. ๒๙ และ ม. ๕๘

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒๕๔๐

ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ ๒๕๔๔

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ๒๕๕๒ 

ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก ๒๕๖๓

11 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 40.pdf
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง/11 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 40.pdf
12 การรักษาความลับของทางราชการปี 44.pdf
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง/12 การรักษาความลับของทางราชการปี 44.pdf
13 รปภ.52.pdf
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง/13 รปภ.52.pdf
9 ระเบียบ กห ว่าด้วยการปฏิบัติด้านข่าวกรองฯ 53.pdf
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง/14 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ รปภ. 63.pdf


การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



การรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยขึ้นตรง ทบ.ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 



การรักษาความปลอดภัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยขึ้นตรง ทบ.ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 



การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย
ค าจ ากัดความ

“สิ่งที่เป็นความลับของ ทบ.” หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ 
ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่
ถือว่าเป็นความลับของ ทบ.



การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย

ประเภทของการรักษาความปลอดภัย ของ ทบ.

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมลับ



การรักษาความปลอดภัย
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย และการแต่งตั้ง √

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยทหาร
นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย (น.คปภ.)/ผู้ช่วยฯ

นายทหารรักษาความปลอดภัย (น.รปภ.)/ผู้ช่วยฯ
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ/ผู้ช่วยฯ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ 



การรักษาความปลอดภัย

ให้หน่วยขึ้นตรง ทบ. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยที่
ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” 
เป็น “น.คปภ.นามหน่วยขึ้นตรง ทบ.”



การรักษาความปลอดภัย

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หมายถึง นายทหารที่ได้รับการ
แต่งตั้งและมอบหมายจาก ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ. เพื่อท าหน้าที่ควบคุม 
รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย

ใหห้น่วยทหาร ส่งรายชื่อและลายมือชื่อลายมือชื่อนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย
ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” ถึง      
ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.ของตน เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
ของหน่วย  พร้อมทั้งส่งลายมือชื่อให้แก่หน่วยทหารและส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป



การรักษาความปลอดภัย

นายทหารการรักษาความปลอดภัย   “น.รปภ.” หมายถึง 
นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก ผบ.หน่วยไม่ต่ ากว่า
ระดับกองพันหรือเทียบเท่า เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการ ควบคุม ก ากับ
ดูแล ตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วย
ทหารที่มีฐานะต่ ากว่าหน่วยขึ้นตรง ทบ. โดยให้ขึ้นตรงต่อ น.คปภ.ของ
หน่วยขึ้นตรง ทบ.



การรักษาความปลอดภัย

- ให้หน่วยทหาร ส่งรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วย ที่ได้รับความ
ไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” ถึงผู้บังคับ
หน่วยทหารที่ตนสังกัด เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็น “น.รปภ .” และ/หรือ 
“ผช.น.รปภ.” ของหน่วยทหาร

- ส่งส าเนาค าสั่ง ให้ น.คปภ.ของหน่วยขึ้นตรง ทบ.”ที่ตนสังกัด ทราบด้วย



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายถึง บรรดาเจ้าหน้าที่        
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของหน่วยทหาร

การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย

สรุปการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง จนท.รปภ. และนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ √



การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย

ก าลังพล หรือบุคคลใดจะเข้าถึงข้อมูลสารลับในชั้นความลับใด หรือปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและ
พฤติการณ์บุคคคล และได้รับมอบหมายความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าถึง   
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้เฉพาะเรื่อง หรือชั้นความลับที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

โดยยึดหลักจ ากัดให้ทราบเท่าที่จ าเป็น 



การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล ปฏิบัติดังนี้.-
- ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
- รับรองความไว้วางใจบุคคล เพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็น

ความลับของทางราชการ



การรักษาความปลอดภัย

ให้ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทบ. ท าการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียด 
- ก าลังพล หรือบุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้น “ลับมาก” หรือ  

“ลับที่สุด” หรือการรหัส
- ก าลังพล หรือบุคคลที่มีพฤติการณ์ หรือปรากฏข่าวสาร หรือติดต่อกับบุคคลหรือองค์กร

ภายในและภายนอกประเทศ ท่ีจะเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของ ทบ.
- ก าลังพล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส าคัญ       

หรือต าแหน่งที่ส าคัญในหน่วยทหารหรือที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีค่า   
ของ ทบ.
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ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล แล้ว จะต้องด าเนินการ
๑. จัดท าใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๔)
๒. จัดท าทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.๕)
๓. บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่    

ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ (รปภ.๖)
๔. บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่        

ในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ (รปภ.๗)
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เอกสารที่ใช้ในการ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
รปภ.๑    ประวัติบุคคล และบันทึกประวัติบุคคลเพิ่มเติม
รปภ.๒    บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล
รปภ.๓    บันทึกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงบันทึกประวัติบุคคล
รปภ.๔    ใบรับรองความไว้วางใจ
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เอกสารที่ใช้ในการ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
รปภ.๕    ทะเบียนความไว้วางใจ
รปภ.๖    บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหรือหน้าที่
รปภ.๗    บันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นต าแหน่งหรือหน้าที่
รปภ.๘    ประวัติย่อ
รปภ.๙    บันทึกของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติบุคคลเบื้องต้น   
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ให้หน่วยทหารจัดท าประวัติย่อบุคคลของทหารกองประจ าการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน หรือบุคคลพลเรือน        
ที่สังกัด ทบ. รวมถึงคนงานหรือบุคคลของเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยทหารและ
ปฏิบัติงานในหน่วยทหารเป็นเวลา ๓๐ วันขึ้นไป เก็บไว้เป็นหลักฐาน  ไม่น้อยกว่า 
๕ ปี นับจากวันที่พ้นจากการปฏิบัติงานในหน่วย
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“ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๔ 
หรือมาตรา ๑๕ แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ ทบ . ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของส่วนราชการ หรือที่เกี่ยวกับเอกชน หรือ
บุคคล ซึ่งก าหนดให้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ 
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ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ. ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนด
ชั้นความลับได้ทุกชั้นความลับ และให้ ผบ.หน่วยทหารมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ก าหนดชั้นความลับ

- ผบ.พล. หรือ ผอ.ส านัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท าการแทน 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง  ตั้งแต่ชั้น ลับที่สุด ลงมา  

- ผบ.กรม  หรือ ผอ.กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท าการแทน 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง  ตั้งแต่ชั้น ลับมาก ลงมา
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- ผบ.ร้อย หรือ หน.แผนก หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ท าการแทน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องชั้น ลับ

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ
เป็นการชั่วคราวได้    และให้รีบเสนอต่อผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ  เพื่อสั่งการ
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๑. ความส าคัญของเนื้อหา
๒. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
๓. วิธีการน าไปใช้ประโยชน์
๔. จ านวนบุคคลที่ควรรับทราบ
๕. ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
๖. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ
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- ให้ผู้ก าหนดชั้นความลับ หรือผู้ท าการแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วย ซึ่งเป็น
เจ้าของเรื่อง บันทึกเหตุผล ฯ
- แบบบันทึกให้ใช้ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๓ หน้า ๕๖
- แนบเก็บไว้กับคู่ฉบับของข้อมูลข่าวสารลับนั้น
- นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของหน่วย บันทึกในช่องการด าเนินการ ท้ายทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)
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นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ต้องจัดให้มีทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ประกอบด้วย ทะเบียนรับ (ทขล.๑) ทะเบียนส่ง (ทขล.๒) และทะเบียน
ควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓) แยกต่างหากจากทะเบียนงานสารบรรณ
ตามปกติของหน่วย 

ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้ถือว่าเป็น ข้อมูลข่าวสาร “ลับ”
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ทขล.๑
ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของข้อมูล
ข่าวสารลับที่หน่วยงานได้รับไว้  
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ทขล.๒
ใช้ส าหรับบันทึกรายละเอียดของ
ข้อมู ลข่ าวสารลับที่ ส่ งออกนอก
บริเวณหน่วยงาน  



การรักษาความปลอดภัย

ทขล.๓
ใช้ส าหรับบันทึกทางทะเบียนเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารลับที่หน่วยงานจัดท าขึ้น    
ใช้งาน หรือได้ส่งออก หรือได้รับมารวมทั้ง
บันทึกการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารลับนั้น
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ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ทบ. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการปฏิบัติและการมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของหน่วยขึ้นตรง ทบ.เป็นประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ผ่าน
การรับรองความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับไม่ต่ ากว่าข้อมูลข่าวสารลับที่ตรวจสอบ    
อีกไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและการมีอยู่ของข้อมูล
ข่าวสารลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  
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อย่างน้อยทุก ๖ เดือน (ม.ค. – มิ.ย. และ ก.ค. – ธ.ค.)  

น าเสนอรายงานการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้       
ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ. ทราบและสั่งการต่อไป           
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ให้หน่วยทหารจัดท าแผนการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ เช่น ภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ จลาจล อัคคีภัย 

ประกอบด้วย 
แผนการเคลื่อนย้าย                   แผนการพิทักษ์รักษา 

แผนการท าลายข้อมูลข่าวสารลับ 
เพื่อน ามาปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจ 
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ข้อมูลข่าวสารลับของ ทบ.สูญหาย หรือสงสัยว่าบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่  ได้รู้หรือ
อาจรู้ถึงข้อมูลข่าวสารลับ หรือเมื่อมีการละเมิดการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร
ลับของ ทบ. 

- รายงานการสูญหายให้ ผบ .หน่วยของตนทราบโดยทันที เพื่อลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

- ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทบ.ตามข้อ ๕.๒ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการสูญหายของข้อมูลข่าวสารลับ
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- สอบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งการสูญหาย หรือการละเมิด
- แจ้งหน่วยเจ้าของเรื่องเดิม เพื่อแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลข่าวสารลับนั้น
-ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ซ้ าอีก
- พิจารณาลงโทษทางวินัย และทางกฎหมาย ต่อก าลังพลและผู้เก่ียวข้อง

นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ จัดท า“รายงานข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย” จดบันทึก   
การสูญหายลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ (ทขล.๓)       
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ตามหนังสือ ขว.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๒/๒๑๓๒    

ลง ๑๒ เม.ย.๔๕ เรื่อง แนวทาง และการวางแผน
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ให้ จบ. เพิ่มเติมการตรวจด้านการรักษาปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่ให้ครอบคลุม

ให้ จบ. ใช้แบบส ารวจตามสิ่งที่ส่งมาด้วย             
ตรวจด้านการรักษาความปลอดภัย นขต.ทบ.
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ให้ผู้บังคับหน่วยทหาร ก าหนดมาตรการเพื่อพิทักษ์ รักษา     
ให้ความปลอดภัยแก่บุคคลส าคัญ ก าลังพล บุคคล สิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการ สถานที่ หรือทรัพย์สินของหน่วยทหาร
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่ กระท าการใด ๆ อันจะท า
ให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยของตน 
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บทเรียน
ราคาแพง
ของ ทบ.
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จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ถูกต้อง ครบถ้วน            
เช่น  เวรยามในสถานที่ราชการ หรือตามคลังที่เก็บอาวุธต่างๆ

ท าการส ารวจการรักษาความปลอดภัย
จัดท าแผนเผชิญเหตุ ในกรณีที่หน่วยถูกบุกรุกโดยบุคคลภายนอก หรือ      

เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ อันอาจเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน และสถานที่ราชการ 
ฝึกซ้อมการปฏิบัติในแผนเผชิญเหตุสามารถปฏิบัติได้จริง อย่างน้อยปีละ     

๑ ครั้ง
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กรณี มีหน่วยทหารหลายสังกัดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ให้ผู้บังคับ
หน่วยทหารที่มีต าแหน่งสูงสุดในพื้นที่เดียวกันนั้น เป็นผู้จัดท า 
หรือมอบหมายให้จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยสถานท่ีของ
หน่วยทหารเป็นส่วนรวม
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ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่ พัน.สพ.กระสุน ที่ ๒๒ และห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 
โคราช  เมื่อ ก .พ.๖๓  ทบ.ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ทบทวน ปรับปรุง       
แผนเผชิญเหตุของหน่วยในกรณีปล้นคลังอาวุธ คลังกระสุน และการ รปภ.
ที่ตั้งหน่วย ว่าสามารถปฏิบัติได้จริง หมั่นฝึกซ้อมให้เป็นอัตโนมัติเพียงใด
หรือไม่ รวมทั้งแผนการติดต่อสื่อสารกับ ผบ.ชา และส่วนราชการอื่นๆ มีความ
รวดเร็ว หรือไม่อย่างไร 

“ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ เรียบร้อยหรือยัง”
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การป้องกัน และปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติ

เมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๐๓
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ผบ.หน่วยทุกขนาด มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
อัคคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคาร สถานที่ 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนั้น ๆ



แต่งตั้งนายทหารขึ้น ๑ นาย เป็น ผอ.ดับเพลิง มีหน้าที่อ านวยการดับเพลิง 
ตรวจการป้องกันอัคคีภัยภายในหน่วย รวมทั้งเป็นผู้เสนอแนะการป้องกันอัคคีภัย 
และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่ ผบ.หน่วย

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่หน่วยแต่งตั้งขึ้น จะต้องมีค าสั่งก าหนดหน้าที่ และการปฏิบัติ
ไว้โดยแน่นอน

ทุกหน่วยจัดเตรียมแผนการป้องกันอัคคีภัย ขนย้าย  เมื่อเกิดอัคคีภัย ตามความ
เหมาะสม

การรักษาความปลอดภัย



การรักษาความปลอดภัย

• ห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ  (ก.พ. – พ.ค.)

• มีการรายงานผลการซักซ้อมไปยังหน่วยเหนือ

• มีการปฏิบัติจริง   (เครื่องดับเพลิง ๑๐%)

ระเบียบ ทบ. แก้ไข ปี ๓๘ ลง ๑๒ ม.ค.๓๘ ข้อ ๗.๗



การรักษาความปลอดภัย

การตรวจและการรายงาน

การตรวจโดย ผบ.หน่วย
▪ ผบ.ร้อยหรือเทียบเท่า  อย่างน้อย

๒ สัปดาห์ต่อครั้ง

▪ ผบ.พันหรือเทียบเท่า   เดือนละ ๑ ครั้ง

▪ หน่วยตั้งแต่กรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ตามแต่พิจารณาเห็นสมควร

▪ รายงาน ผบ.หน่วยเหนือ

การตรวจโดยผู้อ านวยการดับเพลิง

▪ กองพันหรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
เทียบเท่าขึ้นไป 

▪ รายงาน ผบ.หน่วยนั้นๆ



การรักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการท าการตรวจอย่างจริงจัง

อุปกรณ์ดับเพลิงที่จัดหาด้วยงบประมาณของหน่วย
ที่ ทบ.ก าหนด ได้แก่

น้ า ทราย บันได ขวานใหญ่ พลั่ว 

ถังน้ า ถังดับเพลิงเคมี ไฟฉาย 

ป้ายแสดงทางออกฉุกเฉิน

มีครบ   ใช้การได้  



การรักษาความปลอดภัย

คณะกรรมการท าการตรวจอย่างจริงจัง

อะไรที่มันไม่เกิด ก็ดี

ถ้าเกิดแล้วจะท า  เช่นไร

“เสียน้อยเสียยาก

เสียมากเสียง่าย”



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

เพื่อให้การประกอบเลี้ยงให้แก่ก าลังพลของ ทบ. 
โดยใช้เงินจากเบี้ยเลี้ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
มีมาตรการควบคุมเท่าที่จ าเป็น ลดขั้นตอนทาง
ธุรการ และด้านการเงินให้น้อยที่สุด เพื่อให้เจ้าของ
เงินเบี้ยเลี้ยงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกอบ
เลี้ยง รวมทั้งได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการและถูกสุขอนามัย โปร่งใส ตรวจสอบได้



การเลี้ยงดูทหาร

หมายถึง หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป หน่วยระดับกองร้อย      
หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานโดยอิสระ หรือหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่า   
ซึ่งเป็น นขต. ของหน่วยตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป ที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่  
สิ่งอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดูทหาร และได้รับการอนุมัติให้ท าการเลี้ยงดู
ทหารจากหน่วยบังคับบัญชาที่เป็น นขต.ทบ.



การเลี้ยงดูทหาร

หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของหน่วยประกอบเลี้ยง ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

หมายถึง หน่วยทหารที่จัดทหารในบังคับบัญชาของหน่วย
เข้ารับการเลี้ยงดูจากหน่วยประกอบเล้ียง 



การเลี้ยงดูทหาร

หมายถึง จนท. ที่ผู้บังคับหน่วยประกอบเลี้ยง มอบหมาย ให้ท าหน้าที่
ประกอบอาหาร และจัดการเลี้ยงดูทหารในหน่วยประกอบเลี้ยง 

หมายถึง จนท.ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง ให้มีหน้าที่
ด าเนินการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร สนับสนุนการเลี้ยงดูทหาร 



การเลี้ยงดูทหาร

หมายถึง จนท.ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  ผบ.หน่วยประกอบเล้ียง    
ให้มีหน้าที่ด าเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการเงินในการเลี้ยงดูทหาร 



การเลี้ยงดูทหาร

ความรับผิดชอบ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องรับผิดชอบในกิจการเลี้ยงดูทหาร        

ในหน่วยของตน ให้เป็นไปตามระเบียบ มีความรัดกุม โดยค านึงถึง  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นผลดีแก่ทหารมากที่สุด 

และรับทราบผลการด าเนินการอยู่เสมอ 
ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยงเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติทั้งปวงในการเลี้ยงดูทหาร
ของหน่วยประกอบเลี้ยง ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของระเบียบนี้



ผบ .หน่วยประกอบเลี้ ย งอาจแต่ งตั้ งนายทหารที่ มี ความรู้
ความสามารถเป็น นายทหารก ากับการเลี้ยงดู เพื่อให้สอดส่องดูแลการเลี้ยงดู
ทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอาจออกค าสั่งภายในของหน่วย เพื่อ
แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้แต่ละบุคคลท าหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

หน่วยรับการเลี้ยงดู  เสนอความต้องการข้าวสาร และเชื้อเพลิง ไปยัง        
จนท.ประกอบเลี้ยง (ผ่าน จนท.ตรวจสอบยอดก าลังพลที่รับการเลี้ยงดูของ  

หน่วยประกอบเลี้ยง) ล่วงหน้า ก่อนถึงวันที่รับการเลี้ยงดูวันแรก               
อย่างน้อย ๕ วันท าการ โดยประมาณการเป็นจ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดู 

ในรอบ ๑ เดือน ตามแบบ ก



การเลี้ยงดูทหาร

หน่วยรับการเลี้ยงดู เสนอความต้องการ
ข้าวสาร/เชื้อเพลิง ตามแบบ ก

ข้าวสาร - เชื้อเพลิง                
เดือนละ ๑ ครั้ง

(๑ - ๒๘, ๒๙, ๓๐ หรือ ๓๑)



การเลี้ยงดูทหาร

แบบเสนอความต้องการข้าวสาร
และเชื้อเพลิง (แบบ ก)

ตรวจถกูตอ้ง
........................
(......................)
ฝอ.๑ ของหนว่ย



การเลี้ยงดูทหาร

หน่วยรับการเลี้ยงดู เสนอความต้องการอาหารไปยัง จนท .ประกอบเลี้ยง 
(ผ่าน จนท.ตรวจสอบยอดก าลังพลที่รับการเลี้ยงดูของหน่วยประกอบเลี้ยง ) 
ล่วงหน้าก่อนถึ งวันที่ รับการ เลี้ ยงดูวันแรก อย่ างน้อย ๕ วันท าการ 
โดยประมาณการเป็นจ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดูในทุกห้วงวันที่ ๑ - ๑๐,    
วันที่ ๑๑ - ๒๐, วันที่ ๒๑ – ๒๘, ๒๙, ๓๐ หรือ ๓๑ ของเดือน ตามแบบ ข 



ก่อน 5 วนั 
ท าการ

ก่อน ๕ วนั 
ท าการ

ก่อน ๕ วนั 
ท าการ ก่อน ๕ วนั 

ท าการ



การเลี้ยงดูทหาร

แบบเสนอความต้องการ
รับการเล้ียงดูประจ าวัน 

(แบบ ข)
ตรวจถกูตอ้ง

........................
(......................)
ฝอ.๑ ของหนว่ย



การเลี้ยงดูทหาร

เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยง รวบรวมความต้องการและค านวณความต้องการ 
ปริมาณข้าวสาร และเชื้อเพลิง (ตามแบบ ค)  และอาหาร (ตามแบบ ง) 
จากเกณฑ์ความสิ้นเปลือง/วัน/คน โดยต้องค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ
และถูกหลักอนามัย  มีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และความ       
พึงพอใจของทหาร เสนอให้ จนท.จัดหาด าเนินกรรมวิธีจัดหาต่อไป 



การเลี้ยงดูทหาร

เสนอให้จัดหาในปริมาณความต้องการ
ในรอบ ๑ เดือน โดยค านวณจากเกณฑ์
ความสิ้นเปลืองเฉลี่ ย /วัน/คน หักด้วย
จ านวนข้าวสารคงเหลือจากเดือนที่แล้ว 
ตามแบบ ค 



การเลี้ยงดูทหาร

แบบเสนอความ
ต้องการ 

ข้าวสารและเชื้อเพลิง 
(แบบ ค)

เกณฑ์สิ้นเปลือง : หน่วยนับ/วัน/คน
ข้าวสาร ๐.๕ – ๐.๗ กก. (ไม่ตายตัว)

เชื้อเพลิง ๐.๑๐ – ๐.๑๕ กก. 

อย่าลืมหัก สป.
ที่เหลือ นะจ๊ะ

กก.



การเลี้ยงดูทหาร

เสนอให้จัดหา โดยระบุรายการอาหาร   
ที่ เ หมาะสมกั บฤดู ก าล  และท้ อ งถิ่ น         
ในห้วงนั้น  ๘, ๙, ๑๐ วัน หรือ ๑๑ วัน 
แล้วแต่กรณี    ตามแบบ ง 



การเลี้ยงดูทหาร

แบบเสนอ
ความต้องการ

อาหารสด 
(แบบ ง)



การเลี้ยงดูทหาร

เจ้าหน้าที่จัดหา  ด าเนินการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง ตามแบบ ค      
และอาหารสดตามแบบ ง  ตามที่ จนท.ประกอบเลี้ยง เสนอความต้องการมา

- ข้าวสารและเชื้อเพลิง จัดหาโดยออกใบสั่งซื้อ ตามจ านวนที่เสนอ
ความต้องการ ภายในวงเงินที่ค านวณได้จากจ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดู 
ตามแบบ จ



การเลี้ยงดูทหาร

- อาหาร จัดหาโดยออกใบสั่งซื้อ ตามประเภท ชนิด และ จ านวน    
ของอาหาร ซึ่งพิจารณาจากรายการอาหารตามสูตรอาหารทั่วไป ประกอบกับ
ราคาอาหารสดในท้องถิ่น ณ ห้วงเวลานั้น ภายในวงเงินที่ค านวณได้จาก
จ านวนทหารที่รับการเลี้ยงดู ตามแบบ จ



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง จัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับการจัดหา      
ข้าวสาร เชื้อเพลิง และอาหาร ประกอบด้วย

๑. นายทหารที่ได้รับการแต่งตั้ง                   ๒. จนท. ประกอบเลี้ยง
๓. ผู้แทนพลทหารกองประจ าการที่รับการเลี้ยงดู

*** ส่งมอบของที่ตรวจรับให้ จนท. ประกอบเลี้ยง***
**รายงานผลการตรวจรับให้ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยงทราบในวันท าการถัดไป**



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

ข้าวสาร และเชื้อเพลิง ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน  หลังจากหน่วยรับ     
การเลี้ยงดู น าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด หรือ

ในงวดสุดท้ายของเดือนแล้ว

อาหาร ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกเงินหลังจาก         
หน่วยรับการเลี้ยงดู น าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยง                  

ในแต่ละงวดแล้ว



การเลี้ยงดูทหาร

มีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้



• ข้าวสาร/
เชื้อเพลิง

• อาหาร
วันที่ ๕

• ข้าวสาร/
เชื้อเพลิง

• อาหาร

วันที่ ๑๕
• ข้าวสาร/

เชื้อเพลิง

• อาหาร
วันที่ ๒๕

จนท.จัดหา ขออนุมัติเบิกเงินต่อ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง 
หลังจากหน่วยรับการเลี้ยงดูน าส่งเงินค่าประกอบเลี้ยงในแต่ละงวด 



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

ฝอ.๑

จนท.การเงิน
หน่วยประกอบเลี้ยง



การเลี้ยงดูทหาร

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน



การเลี้ยงดูทหาร

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงิน



การเลี้ยงดูทหาร

ทะเบียนคุม
ค่าประกอบเลี้ยง(แบบ ซ)



การเลี้ยงดูทหาร

ตัวอย่าง



การเลี้ยงดูทหาร

ทะเบียนคุม
ค่าประกอบเลี้ยงเหลือ 

(แบบ ฌ)



การเลี้ยงดูทหาร

ตัวอย่าง



การเลี้ยงดูทหาร

สรุปรายงานสถานภาพการเงินหน่วยประกอบเลี้ยง

หนังสือสรุปรายงานสถานภาพการเงินของหน่วยประกอบเลี้ยง 
ลงนามโดย จนท.การเงินของหน่วยประกอบเลี้ยง
- ส าเนาทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยง แบบ ซ

- ส าเนาทะเบียนคุมค่าประกอบเลี้ยงเหลือ แบบ ฌ
- ส าเนาบุ๊คแบงค์บัญชีค่าประกอบเลี้ยง ฯ ในเดือนนั้น



เมื่อได้รับเรื่องขออนุมัติเบิกเงินส าหรับการจัดหา ข้าวสาร เชื้อเพลิง และ
อาหาร จาก จนท. จัดหา ให้ด าเนินการขออนุมัติ ผบ.หน่วยประกอบเลี้ยง 
หรือผู้มีอ านาจสั่งจ่าย สั่งจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารให้คู่สัญญาต่อไป 

การเลี้ยงดูทหาร

ให้หน่วยปิดทะเบียนคุม “เงินค่าประกอบเลี้ยง” โอนเข้าทะเบียนคุม  
“ค่าประกอบเลี้ยงเหลือ” อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

ณ สิ้นเดือน มีนาคม และสิ้นเดือน กันยายน 



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

ใบรับรองการจ่ายเงิน 
(บก.๑๑๑)



การเลี้ยงดูทหาร

ยอดเงินบัญชีค่าประกอบเลี้ยง

ตรวจสอบได้ ยอดตรงกัน
ผลรวมของค่าประกอบเลี้ยง แบบ ซ

และ
ค่าประกอบเล้ียงเหลือ แบบ ฌ 

ต้องเท่ากับยอดเงินในบัญชีในวันเข้าตรวจ



หน่วยรับการเลี้ยงดู
เสนอความต้องการ

- แบบ ก 
- แบบ ข

หน่วยรับการเลี้ยงดู
เสนอความต้องการ

- แบบ ก
- แบบ ข

หน่วยรับการเลี้ยงดู
เสนอความต้องการ

- แบบ ก
- แบบ ข

จนท.
ประกอบ

เลี้ยง
รวบรวม/
ค านวณ
ความ

ต้องการ
- แบบ ค
- แบบ ง

จนท.
จัดหา

- ใบสั่งซื้อ 
แบบ จ

- หน้างบ
ใบส าคัญ 
คู่จ่ายเงิน 
(กง.๑๐.๑)

แบบ ช

จนท.
การเงิน
- แบบ ซ 
- แบบ ฌ

ใบน าส่งเงิน (กง.๔) แบบ ฉ

ผู้จ่ายเงิน
==>

ใบรับรอง
การจ่ายเงิน 
(บก.๑๑๑)

ผู้ประกอบการ ==>
ใบเสร็จรับเงิน        
(นิติบุคคล/

บุคคลธรรมดา)

จนท.ตรวจสอบยอดก าลังพลฯ



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

คลังเก็บข้าวสาร



การเลี้ยงดูทหาร

เพิ่มอีกช่อง.....จะดีมาก
“พยานผู้รู้เห็น”



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

คุณภาพดี  สะอาด หน้าตาอาหาร
น่ารับประทาน รสชาดดีอร่อย



การเลี้ยงดูทหาร

ทุกวันพุธ   
ของสัปดาห์

คุณภาพดี  สะอาด หน้าตาอาหาร
น่ารับประทาน รสชาดดีอร่อย



การเลี้ยงดูทหาร

ให้บันทึกภาพอาหารแต่ละมื้อ 
ส่งให้ ผบช.ทราบ เพื่อประเมิน    

และสั่งการ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม



การเลี้ยงดูทหาร

New 
Normal



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร

อย่างแท้จริง ต่อเนื่อง



การเลี้ยงดูทหาร



การเลี้ยงดูทหาร



การตรวจและประเมินผล

ยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่
นายทหารจเร ประจ าปี ๒๕๕๒

- กรมจเรทหารทหารบก จะมีหนังสือแจ้งห้วงการตรวจ      
ให้หน่วยทราบ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมแผ่น CD.



กระท าผิดไปจากที่ทางราชการก าหนด ก่อให้เกิด          
ความเสียหาย และ/หรือเกิดผลกระทบน้อย ไม่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วย

การตรวจและประเมินผล



กระท าผิดไปจากที่ทางราชการก าหนด ก่อให้เกิด          
ความเสียหาย และ/หรือเกิดผลกระทบมาก ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วย แต่ยัง         

ไม่ถึงขั้นร้ายแรง ตัดข้อละ    
๓ คะแนน

การตรวจและประเมินผล



กระท าผิดไปจากที่ทางราชการก าหนด ก่อให้เกิด          
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วย และกองทัพบก

ตัดข้อละ    
๕ คะแนน

การตรวจและประเมินผล



ได้แก่ ข้อบกพร่องเล็กน้อย ข้อบกพร่องส าคัญ หรือข้อบกพร่องส าคัญมาก 
ที่ตรวจพบซ้ ากับการตรวจครั้งก่อน

- กรณีพบข้อบกพร่องเล็กน้อยซ้ า ให้นายทหารจเรบันทึกลักษณะ
ข้อบกพร่องหลักฐานอ้างอิงไว้ในบันทึกผลการตรวจ ตัดข้อละ    

๕ คะแนน

การตรวจและประเมินผล



- กรณีพบข้อบกพร่องส าคัญซ้ า ให้นายทหารจเรบันทึกลักษณะของข้อบกพร่อง
หลักฐานอ้างอิงไว้ในบันทึกผลการตรวจ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับตรวจได้ทราบ  

- กรณีพบข้อบกพร่องส าคัญมากซ้ า ให้นายทหารจเรบันทึกลักษณะของข้อบกพร่อง
หลักฐานอ้างอิงในบันทึกผลการตรวจ และต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือของหน่วยรับตรวจได้ทราบ                                      
และรายงานให้เจ้ากรมจเรทหารบกทราบโดยเร็ว 

การตรวจและประเมินผล



ผู้รับตรวจ เมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้ แก้ไขข้อบกพร่อง    
ที่อยู่ในอ านาจของตนทันที โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

ส าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออ านาจของตน  
ที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพื่อด าเนินการต่อไป และให้เก็บ

บันทึกผลการตรวจและการด าเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องไว้เป็น
หลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป

การตรวจและประเมินผล



ข้อบกพร่องส าคัญ ข้อบกพร่องส าคัญมาก ให้เจ้ากรมจเรทหารบก มีอ านาจสั่งการ   
ให้หน่วยบังคับบัญชาของหน่วยที่ปรากฏข้อบกพร่องดังกล่าว สอบสวนข้อเท็จจริง 
และหากผลการสอบสวน ปรากฏว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงทัณฑ์ ทางวินัยตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖         
แก่ผู้ที่บกพร่อง และผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น รวมถึงฝ่ายอ านวยการ และ            

ผู้บังคับหน่วยทางการส่งก าลังด้วย ในฐานะที่ไม่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 
แล้วให้รายงานผลให้เจ้ากรมจเรทหารบกทราบ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่สั่งการ 

การตรวจและประเมินผล



การตรวจและประเมินผล



การประเมินผล
ดีมาก  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป และไม่ปรากฏข้อบกพร่องส าคัญมาก ส าคัญ และซ้ า

ดี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และไม่ปรากฎข้อบกพร่องส าคัญ
พอใช้ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ไม่พอใช้ ต่ ากว่า ๗๐
- มีการประกอบเลี้ยง
- ไม่มีการประกอบเลี้ยง

การตรวจและประเมินผล



โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานทหาร ก าลังพลของกองทัพบก และประชาชน



แบบประเมินผล


