
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          กพ.ทบ.          (กองจดัการฯ  โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๓)                                                  

ที ่   กห  ๐๔๐๑/๕๖๖ วันที่          ๒๕  ก.พ. ๖๕             

เรื่อง   การช่วยราชการของกำลังพล ทบ.  

เสนอ (ตามรายการแจกจ่าย)     

อ้างถงึ ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๔๙ ลง ๘ ส.ค. ๖๑ 
 ๒. วิทยรุาชการ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๕๑ ลง ๗ พ.ค. ๖๔ 
 ๓. วิทยรุาชการ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๒๖๐ ลง ๒๙ ต.ค. ๖๔ 

 ด้วยปรากฏว่าหน่วยต่าง ๆ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื ่อนในแนวทางการสนับสนุน 
กำลังพล ทบ. ไปช่วยปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทบ. และยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การดำเนินการ การช่วยราชการของกำลังพล ทบ. ตามอ้างถึง ๑ ซึ่งมีรายละเอียดให้หน่วยถือปฏิบัติและ
พิจารณาใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังพล ทบ. หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบตัร ข้าราชการกลาโหมต่ำกวา่ชั้นสัญญาบัตร พลทหารประจำการ 
ทหารกองประจำการ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  
ด้านหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน หมายถึง หน่วยงานภายใน ทบ. (ต่าง นขต.ทบ.) หน่วยงาน
ในโครงการพระราชดำริ หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ นอก ทบ. หน่วยงาน
เอกชน และข้าราชการการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และหน่วยงานอื่น ๆ ตามดำริของ
ผู้บังคับบัญชา ด้านแนวทางการพิจารณาสนับสนุน  ให้คำนึงถึงภารกิจ และปัจจัยในการพิจารณา  
ซึ่ง กพ.ทบ. ได้แจ้งเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้หน่วยทราบและยึดถือปฏิบัติ ตามอ้างถึง ๒ 
และ ๓ แล้วนั้น เพื่อให้การพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติให้กำลังพล ทบ. ไปช่วยราชการนอกหน่วย 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจและการรักษาสถานภาพกำลังพล 
ของหน่วยต้นสังกัด ตามเป้าหมายของ ทบ. ตลอดจนการปฏิบัติงาน ตามตำแหน่งหน้าที่ของกำลังพล 
กพ.ทบ. จึงขอเน้นย้ำเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. พิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการไปช่วย
ราชการของกำลังพล ทบ. เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปโดยเคร่งครัด สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ทบ. ไม่มีนโยบายให้กำลังพลที่บรรจุในตำแหน่งหลักไปช่วยราชการเว้นการช่วยราชการใน 
ศปก.ทบ., กอ.รมน. หรือหน่วยงานทำนองเดียวกันที่มีการจัดหน่วยและอัตรากำลังพลเฉพาะกิจ   
ซึ่งมีตำแหน่งอัตราเป็นที่ชัดเจนเพื่อรองรับกำลังพลช่วยราชการ หรือคณะทำงาน/สำนักงานของ ทบ.  
ซึ ่งจัดตั ้งตามนโยบายของ ทบ. แต่การให้กำลังพลตำแหน่งหลักไปช่วยราชการตามข้อยกเว้นนี้  
ต้องคำนึงถึงภารกิจและงานในหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัดเป็นสำคัญด้วย 
 ๒. ให้ นขต.ทบ. กวดขันกำลังพลให้ไปช่วยราชการน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึง 
ผลกระทบกระเทือนต่อภารกิจของหน่วย และ ทบ. เป็นสำคัญ โดยยึดถือสถานภาพการบรรจุจริง 
ของหน่วย หากหน่วยยังมีสถานภาพกำลังพลต่ำกว่าเกณฑ์ที ่ ทบ. กำหนด และอาจไม่เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งการให้กำลังพลในสังกัดไปช่วยราชการนอกหน่วย อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานได้ กรณีนี้ให้งดดำเนินการ 

 

(สำเนา) 
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 ๓. กรณีการขออนุมัติให้ข้าราชการไปช่วยราชการเพื่อรอการปรับย้าย หรือช่วยราชการ 
เนื่องจากความจำเป็นทางด้านส่วนตัวหรือครอบครัว ให้งดดำเนินการ 
 ๔. กรณีกำล ังพล ทบ. ไปช ่วยราชการนอก ทบ. ท ุกกรณีจะต ้องได ้ร ับอนุ ม ัติ 
จาก ทบ. ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่  
 ๕. กรณีไปช่วยราชการต่างสังกัดและเป็นหน่วยใน ทบ. ให้ นขต.ทบ. ซึ่งเป็นหน่วย 
ต้นสังกัด และหน่วยรับตัวช่วยราชการประสานกันให้ได้ข้อยุติก่อน แล้วจึงเสนอเรื ่องขออนุมัติ  
ช่วยราชการพร้อมหลักฐานความเห็นชอบถึง ทบ. (กพ.ทบ.) ทั้งนี้ หากหน่วยเสนอเรื่องโดยขาดหลักฐาน
การประสานทำความตกลง กพ.ทบ. จะไม่ดำเนินการต่อไปให้ และจะส่งเรื่องคืนหน่วย 
  ๖. กรณีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาช่วยราชการให้กลับมารายงานตัวที่หน่วยต้นสังกัด
ภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน ทำการ นับตั ้งแต่วันครบกำหนดตามห้วงระยะเวลาที่ขออนุมัติ ไว้ หรือ 
หมดความจำเป็นเนื่องจากภารกิจได้สำเร็จลุล่วงก่อนกำหนด หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่แล้วแต่กรณี 

 ขอให้แจ้งหน่วยรองถึงระดับกองพันหรือกองร้อยอิสระได้รับทราบข้อเน้นย้ำข้างต้น  
โดยทั่วถึงและกรุณากำกับดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องขออนุมัติให้กำลังพลในสังกัด
ไปช่วยราชการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป  
  
 

  (ลงชื่อ) พล.ต. นุกูล   โล่หป์ระเสริฐ 
 (นุกูล   โล่ห์ประเสริฐ) 

  รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 
  จก.กพ.ทบ.  

 
 
 
 
 
 
 

  

พ.อ......................................ร่าง/ ตรวจ..................ก.พ. ๖๕ 
น.ส. สุปรียา  มีเนียม     พิมพ์/ทาน...................ก.พ. ๖๕ 
พ.อ..............................................ตรวจ...................ก.พ. ๖๕ 
พ.อ.............................................. ตรวจ...................ก.พ. ๖๕ 
พ.อ.............................................. ตรวจ...................ก.พ. ๖๕ 
พล.ต........................................... ตรวจ...................ก.พ. ๖๕ 
 

สำเนาถูกต้อง 
           (ลงชื่อ) พ.อ. เกษตรพงศ์  สุทธคณุ 
                 (เกษตรพงศ ์ สุทธคุณ) 
                           ฝสธ.ประจำ กพ.ทบ. 
                               ๒๘ ก.พ. ๖๕ 



 
รายการแจกจ่าย 

ประกอบหนังสอื กพ.ทบ. ที ่กห 0401/566     ลง  25  ก.พ.  65  (แจกจ่ายเมื่อ.....................) 
 

ลำดับ หน่วย ผู้รับ ลำดับ หน่วย ผู้รับ 

1 กพ.ทบ.   22 พบ.  
2 ขว.ทบ.  23 พธ.ทบ.  
3 ยก.ทบ.  24 สส.  
4 กบ.ทบ.  25 ขส.ทบ.  
5 กร.ทบ.  26 ยย.ทบ.  
6 สปช.ทบ.  27 กส.ทบ.  
7 นรด.  28 วศ.ทบ.  
8 สบ.ทบ.  29 ทภ.1  
9 กง.ทบ.  30 ทภ.2  
10 สห.ทบ.  31 ทภ.3  
11 สก.ทบ.  32 ทภ.4  
12 จบ.  33 นสศ.  
13 สวพ.ทบ.  34 รร.จปร.  
14 สตน.ทบ.  35 ยศ.ทบ.  
15 ดย.ทบ.  36 ศบบ.  
16 สธน.ทบ.  37 สลก.ทบ.  
17 นปอ.  38 สสน.บก.ทบ.  
18 พล.ป.  39 ศซบ.ทบ.  
19 ขกท.  40 ศคย.ทบ.  
20 กช.  41 สง.ปรมน.ทบ.  
21 สพ.ทบ.     

 
 
 แจกจา่ยทั้งหมด 
 แจกจา่ย เฉพาะที่ วงกลม 
 แจกจา่ยแลว้ส่งคนื กองจัดการ กพ.ทบ. 


