
 

ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วย การรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานยอดก าลังพล
ประจ าเดือน ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ของหน่วยต่าง ๆ ในระดับกองทัพบก มีความสะดวกรวดเร็ว มีระบบในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และครอบคลุมก าลังพลทุกประเภท รวมทั้งรองรับการด าเนินงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบก และสามารถน าไปใช้งานได้กับระบบการรายงานสถิติต่าง ๆ 
ทางด้านข้อมูลก าลังพล จึงก าหนดระเบียบปฏิบัตไิว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานสถานภาพก าลังพล
ประจ าเดือน พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการรายงานยอดก าลังพลประจ าเดือน 
พ.ศ.๒๕๔๖  
 ข้อ ๔ บรรดา ระเบียบ ค าสั่ง หรือค าช้ีแจงใด ๆ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๕ ให้ใช้การรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนด้วยโปรแกรมรายงาน
สถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และคู่มือการบันทึกโปรแกรมรายงาน
สถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดตาม ผนวก ก  
 ข้อ ๖ ความมุ่งหมายของการรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนกระท าเพื่อ 
   ๖.๑ ใช้ในการจัดท ารายงานข้อมูลสถานภาพก าลังพลของกองทัพบก ตาม
ห้วงระยะเวลา 
   ๖.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังพลของกองทัพบก 
   ๖.๓ ใช้ในการจัดท าสถิติข้อมูลก าลังพลของกองทัพบก 
 ข้อ ๗ การรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ตามระเบียบนี้ ประกอบด้วย 
   ๗.๑ การรายงานยอดก าลังพล 
   ๗.๒ การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ห้วงอายุ และการเกษียณอายุ ของ
ก าลังพลห้วง ๖ ปี  
   ๗.๓ การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหารกองประจ าการ 
ก่อนเข้ารับราชการ 
   ๗.๔ การรายงานข้อมูลการสูญเสียของก าลังพล (เฉพาะกรณีการเสียชีวิต) 
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 ข้อ ๘ ในระเบียบนี้ 
   ๘.๑ “การรายงานสถานภาพก าลังพล” หมายถึง การจัดท าบันทึกข้อมูล
ก าลังพลภายในหน่วย ที่ได้รับการบรรจุตามอัตราก าลังพลของหน่วย รวมทั้งก าลังพลในต าแหน่ง
ประจ าหน่วย/เหล่า ส ารองราชการ และพักราชการ ใน โปรแกรมรายงานสถานภาพก าลังพล
ประจ าเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตามที่กองทัพบกก าหนด 
   ๘.๒ “โปรแกรมรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ” หมายถึง ระบบงานสารสนเทศที่กองทัพบกพัฒนาขึ้นในลักษณะโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลก าลังพลของหน่วย ตามที่กองทัพบกก าหนด รายละเอียดตาม ผนวก ข 
   ๘.๓ “ก าลังพล” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน        
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม พลอาสาสมัคร ทหารกองประจ าการ
(อาสาสมัคร) ทหารกองประจ าการ อาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว นักเรียนทหาร นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน รวมทั้งก าลังพลอื่นๆ ตามที่
กองทัพบกก าหนดภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบนี้ 
   ๘.๔ “หน่วยรายงาน” หมายถึง หน่วยระดับกองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่า
กองพันขึ้นไป ที่กองทัพบกก าหนดให้เป็นหน่วยรายงาน โดยยึดถือตามโครงสร้างการจัดหน่วย 
และตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ(์อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ(อฉก.) รายละเอียดตาม ผนวก ค 
   ๘.๕ “หน่วยรับผิดชอบก ากับดูแล” หมายถึง หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก  
ที่กองทัพบกก าหนดให้รับผิดชอบในการก ากับดูแลการรายงานสถานภาพก าลังพลของหน่วย
รายงานโดยตรง เพื่อให้การจัดท าบันทึกข้อมูลในโปรแกรมรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน 
ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย รายละเอียด
ตาม ผนวก ค 
   ๘.๖ “อัตราเต็ม” หมายถึง จ านวนอัตราก าลังพล ตามอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ที่กองทัพบกได้ก าหนดขึ้นเป็นอัตราของหน่วยนั้นๆ  
   ๘.๗ “อัตราอนุมัติ” หมายถึง จ านวนอัตราก าลังพล ที่หน่วยได้รับอนุมัติให้
บรรจุก าลังพลได้ ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรือ อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของหน่วย 
ส าหรับหน่วยจัดต้ังใหม่ให้ใช้กรอบการบรรจุแต่ละปีเป็นอัตราอนุมัติจนกว่าจะส้ินสุดตามโครงการ
จึงจะใช้อัตราอนุมัติที่ ทบ. ก าหนดส าหรับหน่วยนั้น 
   ๘.๘ “บรรจุจริง” หมายถึง จ านวนก าลังพลที่บรรจุจริงตามอัตราของหน่วย 
รวมทั้งก าลังพลในต าแหน่งประจ าหน่วย/เหล่า ส ารองราชการ และพักราชการ ส าหรับหน่วยที่
กองทัพบกก าหนดให้มีก าลังพลประเภทนี้ได้   
   ๘.๙ “สาเหตุการเปล่ียนแปลง” หมายถึง การเปล่ียนแปลงจ านวนก าลังพล
ที่บรรจุจริงจากเดือนก่อนทั้งทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
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   ๘.๑๐ “จ าหน่ายต่าง ๆ” หมายถึง จ านวนก าลังพลที่บรรจุจริงตามอัตรา
ของหน่วย รวมทั้งก าลังพลในต าแหน่งประจ าหน่วย/เหล่า และส ารองราชการ ที่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ  
   ๘.๑๑ “ทหารบริการ” หมายถึง ทหารกองประจ าการที่บรรจุในต าแหน่ง
ทหารบริการ  
   ๘.๑๒ “อัตราพนักงานราชการ” หมายถึง จ านวนอัตราพนักงานราชการ  
ที่กองทัพบกไดก้ าหนดจ านวนอัตราไว้ตามหน่วยต่าง ๆ 
   ๘.๑๓ “ลูกจ้างช่ัวคราว” หมายถึง ลูกจ้างช่ัวคราวของหน่วยที่มีการบรรจุ 
ตามปีงบประมาณเป็นรายปีตามความจ าเป็น ซึ่งจ้างจากเงินรายรับของหน่วยประเภทต่าง ๆ เช่น 
เงินรายรับของสถานพยาบาล, กิจการสโมสร, กิจการร้านค้าสวัสดิการ เป็นต้น 
 ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรายงาน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของหน่วยในการจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ  
 ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรายงาน ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วย
ในการจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน จ านวน ๒ นาย ประกอบด้วย นายทหาร
ก าลังพลของหน่วย และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วย 
 ข้อ ๑๑ ให้หน่วยรายงานจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ด้วย
โปรแกรมรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  
 ข้อ ๑๒ การตัดยอด และขึ้นยอด ส าหรับการบรรจุใหม่ให้ถือวันรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติหน้าที่เป็นวันขึ้นยอด ส่วนการปรับย้ายให้ถือวันรายงานตัวออกจากหน่วยเป็นวันตัดยอด 
และให้หน่วยเดิมของก าลังพลที่ปรับย้ายแจ้งให้หน่วยใหม่ขึ้นยอดในวันเดียวกันกับวันที่ตัดยอด  
เพื่อป้องกันยอดก าลังพลคลาดเคล่ือน 
 ข้อ ๑๓ ผู้ครองต าแหน่งหลายต าแหน่งให้ถือต าแหน่งหลักเพียงต าแหน่งเดียว 
 ข้อ ๑๔ ให้หน่วยรายงานจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนของ   
หน่วย ส่งถึงกองทัพบก ภายในก าหนด ดังนี้ 
     ๑๔.๑ การรายงานยอดก าลังพล ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวันส้ินเดือน 
เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่งรายงานถึงกองทัพบก ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เช่น ยอดก าลังพล
ประจ าเดือนตุลาคม หน่วยจะต้องส่ง ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน เป็นต้น โดยส่ิงที่หน่วยต้องรายงาน
ประกอบด้วย อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง สาเหตุการเปล่ียนแปลง จ าหน่ายต่าง ๆ และ   
การแยกแหล่งก าเนิดของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน รวมทั้ง พลอาสาสมัคร 
อาสาสมัครทหารพราน ทหารกองประจ าการ(อาสาสมัคร) ทหารกองประจ าการ ทหารบริการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว นักเรียนทหาร นายทหารนักเรียน นายสิบ
นักเรียน ส าหรับหน่วยที่กองทัพบกก าหนดให้มีก าลังพลประเภทนี้ได้ 
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     ๑๔.๒ การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ห้วงอายุ และการเกษียณอายุ 
ของก าลังพลห้วง ๖ ปี ให้หน่วยรายงานปิดยอดในวันส้ินเดือน เวลา ๑๖๓๐ โดยยอดก าลังพลรวม
ในแต่ละประเภทจะต้องตรงกับการรายงานยอดก าลังพล แล้วส่งรายงานถึงกองทัพบก ภายในวันที่ ๕ 
ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกับการรายงานยอดก าลังพล 
     ๑๔.๓ การรายงานข้อมูลมาตรฐานการศึกษา และอาชีพของทหารกอง
ประจ าการ ก่อนเข้ารับราชการ ให้หน่วยรายงานที่มีทหารกองประจ าการ(อาสาสมัคร) หรือทหาร
กองประจ าการ รายงานตัวเข้าหน่วยในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน ปิดยอดในวันที่ ๕ 
ของเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน เวลา ๑๖๓๐ แล้วส่งรายงานถึงกองทัพบก ภายในวันที่ 
๑๐ ของเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน แล้วแต่กรณี โดยหน่วยรายงานจะต้องประสาน
ข้อมูลจากหน่วยฝึกทหารใหม่ที่รับตัวเข้าท าการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่  รวมทั้งต้องน า
ยอดไปรวมในการรายงานยอดก าลังพลประจ าเดือนพฤษภาคม หรือเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ยอด   
ก าลังพลมีความถูกต้องตรงกัน 
    ๑๔.๔ การรายงานข้อมูลการสูญเสียของก าลังพล (เฉพาะกรณีการ
เสียชีวิต) ให้หน่วยรายงานที่มีก าลังพลเสียชีวิต รายงานข้อมูลการสูญเสียของก าลังพล ภายใน  
๒๔ ช่ัวโมงหลังจากก าลังพลเสียชีวิต ส าหรับการรายงานอื่น ๆให้คงยึดถือตามระเบียบ ค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ ๑๕ ให้หน่วยรับผิดชอบก ากับดูแล รับผิดชอบในการก ากับดูแล และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลรายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนของหน่วยรายงาน โดยหน่วย
รายงานในความรับผิดชอบต้องส่งรายงานถึงกองทัพบก ทุกหน่วยภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป 
ยกเว้นการรายงานข้อมูลการสูญเสียของก าลังพล (เฉพาะกรณีการเสียชีวิต) ต้องส่งภายใน ๒๔ 
ช่ัวโมง เพื่อให้การจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือนของกองทัพบก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย 
 ข้อ ๑๖ ให้ กรมก าลังพลทหารบก ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามห้วงระยะเวลา และทุกคร้ังที่กองทัพบกมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้กรณีมีความ
คลาดเคล่ือนให้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ตรงกัน 
 ข้อ ๑๗ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับหน่วยได้กวดขัน เร่งรัด และก ากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของหน่วยในการด าเนินการจัดท ารายงานสถานภาพก าลังพลประจ าเดือน ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย 
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 ข้อ ๑๘ ให้ เจ้ากรมก าลังพลทหารบก เป็นผู้รักษาระเบียบ และให้มีอ านาจ
ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยในการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  
    ประกาศ    ณ    วันที่    ๒๐    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                                    
                       พลเอก   ธีรชัย     นาควานิช   

                       (  ธีรชัย     นาควานิช ) 
                                                      ผู้บัญชาการทหารบก 
 

กรมก าลังพลทหารบก 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.                          รา่ง/ตรวจ มิ.ย.๕๙ 
จ.ส.อ.หญิง สุภาภรณ์  อังคาวุธ พิมพ์/ทาน มิ.ย.๕๙ 
พ.อ.    ตรวจ  มิ.ย.๕๙ 
พ.อ.    ตรวจ  มิ.ย.๕๙ 
พ.อ.    ตรวจ  มิ.ย.๕๙ 
พล.ต.    ตรวจ    มิ.ย.๕๙ 
พล.ต.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙ 
พล.ท.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙
พล.ท.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙ 
พล.อ.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙ 
พล.อ.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙ 
พล.อ.    ตรวจ     มิ.ย.๕๙ 
 


