
 
อนุผนวก ๑ 

ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจ  
เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

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

 
๑. ชื่อหน่วยรับตรวจ ................................................................ ผบ.หนว่ย ............................................................. 

ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้รับการตรวจ ............................................... ต าแหน่ง  ............................................................. 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้น าตรวจ ...................................................... ต าแหน่ง  ............................................................ 

๒. หน่วยรองของหน่วยรับตรวจขนาดกองร้อย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
๒.๑ ชื่อหน่วย  .............................................................. ผบ.หน่วย .................................................................. 

ผู้รับตรวจ .............................................................. ต าแหน่ง  ..................................................................   
๒.๒ ชื่อหน่วย  .............................................................. ผบ.หน่วย ..................................................................  

ผู้รับตรวจ .............................................................. ต าแหน่ง  ..................................................................   
๒.๓ ชื่อหน่วย  .............................................................. ผบ.หน่วย .......................................... ........................ 

ผู้รับตรวจ .............................................................. ต าแหน่ง  ..................................................................  
๒.๔ ชื่อหน่วย  .............................................................. ผบ.หน่วย .......................................... ........................ 

ผู้รับตรวจ .............................................................. ต าแหน่ง  ..................................................................   
๒.๕ ชื่อหน่วย  .............................................................. ผบ.หน่วย .......................................... ........................ 

ผู้รับตรวจ .............................................................. ต าแหน่ง  ..................................................................       
 

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

                                                    ตรวจถูกต้อง 

                                                              (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                                                         ( ....................................................... )  
                                                               ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                                          ............... /.................... /............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ก าลังพล ................ 



 
- ๒ - 

 
๑. ก าลังพล ตาม อจย./อฉก. หมายเลข ......................……............. ลงวันที่ ..................……………………… 
 

รายการ นายทหาร นายสบิ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง รวม หมายเหตุ 
  อัตราเต็ม 
  อัตราโครง 
  อัตราอนุมัติ (อัตราลด) 
  บรรจุจริง 
  จ าหน่าย 
  คงเหลือ 

       

  ความพร้อมรบที่ ทบ. ประจ าการ        
  ก าหนดคิดเป็น 

กองหนุน 
       

  เปอร์เซ็นต์        
  บรรจุจริงคิดเป็น ประจ าการ        
  เปอร์เซ็นต์ กองหนุน        
  อายุโดยเฉลี่ย        

 
๒. ข้อมูลสถานภาพผู้ปฏิบัติงานด้านก าลังพลของหน่วย 
 

ล าดับ ชั้นยศ 
จ านวนผูป้ฏิบัติงานดา้นก าลังพล 

ของหน่วย (นาย) 
(ก) 

จ านวนผูป้ฏิบัติงานดา้นก าลังพล 
ของหน่วยที่ผ่านการทดสอบความรู้ (นาย) 

(ข) 
๑. ส.ต. - ส.อ.   
๒. จ.ส.ต. - จ.ส.ท.   
๓. จ.ส.อ. - จ.ส.อ.(พ)   
๔. ร.ต. - ร.อ.   
๕. พ.ต. - พ.ท   
๖. พ.อ. - พ.อ.(พ)   

 รวม   
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบความรู้ = (ข) x 100 
                                                                        (ก) 

 

 
 
 
 
 

 
/๓. รายละเอียดการจ าหนา่ย ................ 



- ๓ - 

๓. รายละเอียดการจ าหน่าย 

ล าดับ รายการจ าหนา่ย นายทหาร นายสบิ พลทหาร พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง รวม 
๑.   ราชการ .....................................……. 

  ..............................................….....…. 
      

๒.   ศึกษาในประเทศ ....................……....       
๓.   ศึกษานอกประเทศ ....................…….       
๔.   ปุวย ...........................................…….       
๕.   ลา .............................................…….       
๖.   โทษ ...........................................…….       
๗.   ช่วยราชการ ...............................……       
๘.   ขาดราชการ ...............................……       
๙.   หนีราชการ ................................……       

๑๐.   ปลดก่อนก าหนด ........................…..       
๑๑.   ปลดพิการ ..................................…..       
๑๒.   เสียชีวิต       
๑๓.   ประจ าสถานทีี่นอกหน่วย       
๑๔.   อื่น ๆ เช่น บริการนอกหน่วย       
๑๕.   ยอดก าลังพลซึ่งจ าหนา่ยจากหน่วยแต่    

  สามารถเรียกเข้าปฏิบัติงานได ้๒๔ ชม. 
      

๑๖.   ยอดก าลังพลซึ่งจ าหนา่ยจากหน่วย 
  และไม่สามารถเรียกเข้าปฏิบัตงิาน 
  ได้ใน ๒๔ ชม. 

      

 รวมจ าหน่าย       
 
                                                     ตรวจถูกต้อง 

                                                              (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                                                         ( ....................................................... )  
                                                               ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                                          ............... /.................... /............... 
หมายเหต ุ

- หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าข้ึนไป รวบรวมข้อมูลของ นขต. 
(กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ามาสรุปยอดท้ังหมดพร้อมกับแนบข้อมูลของ นขต. ให้ผู้ตรวจ 

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการตามข้อเท็จจริง 
- ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนาม 
- ในช่องบรรจุจริง ประจ าการ และกองหนุน ให้คิดตามข้อมูลการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง ตามระเบียบ  

ทบ. ว่าด้วยการจัดท าบัญชีบรรจุก าลัง พ.ศ. ๒๕๓๑ และหรือ ตาม อจย./อฉก. ที่ ทบ. ก าหนด 
----------------------------------------- 

/อนุผนวก ๑ - ๑ ................ 



 
อนุผนวก ๑ - ๑ 

ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ  
เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

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

นามหน่วย ............................................................ ยศ, ชื่อ, สกุล ..................………...………..........….... (ผบ.หน่วย) 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้จัดท าข้อมูล ...................................................... ต าแหน่ง .......................………........……........……… 
วัน, เดือน, ปี ที่จัดท าข้อมูล .........................................................................................................……………………….. 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้รับการตรวจ ..................................................... ต าแหน่ง .........................…........……………………… 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้น าตรวจ ........................................................... ต าแหน่ง ........................................………………….. 
ผู้รับข้อมูล ................................................................................................................................................ (ผู้ตรวจ)     
                                    

ล าดับ รายการ นายทหาร นายสบิ พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง รวม 
๑.   หนังสือรับรองการเป็นทายาท      
๒.   หนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รบัเงิน  

  ช่วยพิเศษ 

๓.   หนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รบับ าเหน็จ 
  ตกทอด  

๔.   หนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รบัเงิน 
  อทบ. 

๕.   หนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผู้รบัเงิน 
  ค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต 

 
                                                     ตรวจถูกต้อง 

                                                               (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                                                         ( ....................................................... )  
                                                               ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                                          ............... /.................... /............... 
 
หมายเหตุ 

- หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมข้อมูลของ นขต.             
(กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ามาสรุปยอดรวมทั้งหมด 

-  กรอกข้อมูลจ านวนก าลังพลที่จัดท าหนังสือประเภทต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกรายการ 
-  ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรอืผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนาม 

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

                                           
               /อนุผนวก ๑ - ๒ ................ 



อนุผนวก ๑ - ๒ 
ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

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

นามหน่วย ........................................................... ยศ, ชื่อ, สกุล .................................…………............. (ผบ.หน่วย) 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้จัดท าข้อมูล .......................................................... ต าแหน่ง ........................................................... 
วัน, เดือน, ปี ที่จัดท าข้อมูล ..............................................................................................................…………………… 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้รับการตรวจ .......................................................... ต าแหน่ง ............................................………….. 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้น าตรวจ ................................................................ ต าแหน่ง ...............................................……….. 
 

๑. อัตราพลทหาร และนายสิบกองประจ าการ 
อัตราเต็ม ..................................... นาย 
อัตราบรรจุจริง ............................ นาย 

๒. วิธีการเลี้ยงดูทหาร ให้ลงเครื่องหมาย / (ถูก) ท้ายหัวข้อ 
๒.๑ หุงข้าว และท ากับข้าวเลี้ยงดูโดยตลอด 
๒.๒ หุงเฉพาะข้าวให้ 
๒.๓ ให้ทหารหารับประทานเอง 

๓. ในวันหนึ่งหน่วยจัดอาหารเลี้ยง .................... มื้อ 
กับข้าวมื้อเย็นจัด .......................................... อย่าง 
กับข้าวมื้อเช้าจัด ........................................... อย่าง 
กับข้าวมื้อกลางวัน ........................................ อย่าง 
ของหวานมีสัปดาห์ละ .................................. วัน  

๔. วงเงินค่าประกอบเลี้ยงในรอบ ๑ เดือน ประมาณ ............……............... บาท 
๕. บริการพิเศษที่หน่วยจัดบริการก าลังพล ได้แก่ ............................................................................... 
๖. การหักเงินเบี้ยเลี้ยงทหารเป็นค่าประกอบเลี้ยง 

ข้าว ......................................................................................................... บาท 
เชื้อเพลิง ................................................................................................. บาท 
กับข้าว .................................................................................................... บาท 
ซื้อข้าวสารกระสอบละ ............................................................................ บาท 
ซื้อเชื้อเพลิงเดือนละ ............................................................................... บาท                           
ก าไรค่าประกอบเลี้ยงเหลืออยู่ทั้งสิ้น ...................................................... บาท 
ก าไรค่าประกอบเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ  ...................................................... บาท 

 

 

 

 

 

/๗. การใช้เงินก าไร ................ 



 
- ๒ - 

๗. การใช้เงินก าไรค่าประกอบเลี้ยงเพ่ือบ ารุงขวัญทหาร ปีละ .................................. บาท 
๗.๑ ประกอบอาหารเลี้ยงพิเศษ ...................................................................….... บาท 
๗.๒ ซื้อสิ่งของแจก ........................................................................................…... บาท 
๗.๓ จ่ายเป็นเงินให้รับไป ................................................................................….. บาท 
๗.๔ จัดหาและซ่อมแซมของใช้ราชการ ............................................................… บาท 
๗.๕ จัดให้มีมหรสพต่าง ๆ .............................................................................….. บาท 
๗.๖ อ่ืน ๆ ............................................................................................................ 

๘. ประเภทกีฬาที่หน่วยจัดให้มีการฝึกและแข่งขันภายในหน่วย 
๘.๑ ประเภทกีฬา 

๘.๑.๑ กรีฑา                                     ๘.๑.๑๑ ฮอกกี ้
๘.๑.๒ แบดมินตัน                               ๘.๑.๑๒ มวยสากล 
๘.๑.๓ บาสเกตบอล                             ๘.๑.๑๓ ตะกร้อข้ามตาข่าย 
๘.๑.๔ ฟุตบอล                                   ๘.๑.๑๔ ดาบสากล  
๘.๑.๕ ว่ายน้ า                                    ๘.๑.๑๕ มวยปล้ า 
๘.๑.๖ ยกน้ าหนัก                               ๘.๑.๑๖ ยูโด                
๘.๑.๗ เทเบิลเทนนิส                            ๘.๑.๑๗ มวยไทย  
๘.๑.๘ วอลเลย์บอล                             ๘.๑.๑๘ รักบี ้
๘.๑.๙ จักรยาน                                  ๘.๑.๑๙ ปัญจกรีฑาทหาร 
๘.๑.๑๐ ยิงปืน                                   ๘.๑.๒๐ กายบริหาร 

                                                         ฯลฯ 
๘.๒ กีฬาที่หน่วยส่งเสริม .........................................................................……........ 
๘.๓ งบประมาณท่ีหน่วยจัดหาส าหรับเครื่องกีฬา ประจ าปี .................................. บาท 
๘.๔ เครื่องกีฬาที่หน่วยจัดหา ................................................................................ 

๘.๔.๑ ....................................         ๘.๔.๓ ................................... 
๘.๔.๒ ....................................         ๘.๔.๔ ...................................                                                       

                                                     ตรวจถูกต้อง 

                                                              (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                                                         ( ....................................................... )  
                                                               ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                                          ............... /.................... /............... 
หมายเหตุ 

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการตามข้อเท็จจริง 
- หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป สรุปรวบรวมของ 

นขต. (กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) พร้อมแนบข้อมูลของ นขต. ส่งให้ผู้ตรวจ 
- ตรวจถูกต้อง ผบ.หน่วย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนาม 

----------------------------------------- 
/อนุผนวก ๑ - ๓ ................  



 
 

อนุผนวก ๑ - ๓ 
ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการตรวจ  

เรื่อง การบริการก าลังพล การรักษาความปลอดภัย และการเลี้ยงดูทหาร 

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

นามหน่วย ......................................................... ยศ, ชื่อ, สกุล ............................................................ (ผบ.หน่วย) 
ยศ, ชื่อ, สกุล  ผู้จัดท าข้อมูล .............................................. ต าแหน่ง ..................................................................... 
วัน, เดือน, ปี ที่จัดท าข้อมูล ..................................................................................................................................... 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้รับการตรวจ ............................................... ต าแหน่ง .................................................................... 
ยศ, ชื่อ, สกุล ผู้น าตรวจ ..................................................... ต าแหน่ง .................................................................... 
 

๑. หน่วยได้รับเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการข้าราชการจากทางราชการ 
๑.๑ เงินจัดซื้อสินค้าราคาทุน       จ านวน ......................................... บาท 
๑.๒ เงินส ารองค่ารักษาพยาบาล   จ านวน ......................................... บาท 
๑.๓ เงินส ารองค่าเล่าเรียนบุตร     จ านวน ........................................ บาท 
๑.๔ เงินอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้ลงทุกรายการ 

๒. จ านวนสมาชิก อทบ.ฝาก ปัจจุบัน 
๒.๑ ข้าราชการต่ ากว่าสัญญาบัตร ................................ นาย 
๒.๒ ข้าราชการชั้นนายร้อย .......................................... นาย 
๒.๓ ข้าราชการชั้นนายพัน ........................................... นาย 
๒.๔ ข้าราชการชั้นนายพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ และชั้นนายพล ..................... นาย 

๓. จ านวนผู้กู้เงิน อทบ. 
๓.๑ ประเภทบ าบัดทุกข์   นายทหาร ......................... นาย         นายสิบ ..................... นาย 
๓.๒ ประเภทกู้พิเศษ       นายทหาร ......................... นาย         นายสิบ ..................... นาย 
๓.๓ ประเภทกู้เพ่ือการเคหสงเคราะห์ นายทหาร .............. นาย    นายสิบ ..................... นาย 

๔. หน่วยมีสถานที่ ดังต่อไปนี้หรือไม่ ถ้ามีให้ท าเครื่องหมาย + ใน     
๔.๑ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ               ........................... แห่ง 
๔.๒ สนามเด็กเล่น                           ........................... แห่ง 
๔.๓ สนามเด็กกีฬา                          ............................ แห่ง 
๔.๔ สถานที่พัฒนาจิตใจ                    ........................... แห่ง (ปฏิบัติศาสนกิจ) 
๔.๕ ร้านค้าสวัสดิการ                       ........................... แห่ง  

                                                                                        
 
 
       
 

/๕. สวัสดิการอื่น ๆ ................ 



 
- ๒ -  

 ๕. สวัสดิการอื่น ๆ ที่หน่วยจัดสนับสนุนสงเคราะห์ และบริการก าลังพลนอกเหนือจาก 
ที่ทางราชการก าหนด ได้แก่ 

๕.๑ .......................................... 
๕.๒ .......................................... 
๕.๓ ......................................... 

      ๕.๔ ......................................... 
 
                                                 ตรวจถูกต้อง 

                                                              (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                                                         ( ....................................................... )  
                                                               ต าแหน่ง ........................................................ 
                                                                          ............... /.................... /............... 
 

 
 

 
หมายเหตุ 

- หน่วยรับตรวจระดับกองพัน กองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวบรวมของ นขต. 
(กอง, แผนก, กองร้อย ฯ) แล้วน ามาสรุปทั้งหมดพร้อมกับแนบของ นขต. ให้ผู้ตรวจ 

 
 

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


