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บทที่ ๑
การจัดกองทัพบก
ตอนที่ ๑ กล่าวนา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้เล็งเห็นความสาคัญในการให้ความรู้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายร้อย
และชั้นนายพัน ป. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องภารกิจและการจัดกองทัพบกโดยละเอียดพอสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาเรื่องอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางเพื่อการประสานกับส่วนราชการต่าง ๅ ของกองทัพบกได้
อย่างถูกต้องอีกด้วย

ตอนที่ ๒ ภารกิจกองทัพบก
๑. กล่าวทั่วไป
ขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกองทัพบกพอสังเขป การจัดและแบ่งส่วนราชการในกองทัพบก ได้
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามลาดับ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้มีการปรับปรุง ทบ.ด้วยการลดอัตรา
“กระทรวงยุทธนาธิการ” ลงเป็น “กรมยุทธนาธิการ” และให้มีหน้าที่เกี่ยวกับ “ทหารบก” อย่างเดียวขณะนั้น
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีการปรับปรุงการจัดกองทัพบกขึ้นมาใหม่ เพราะอิทธิพลจากการที่ประเทศไทยได้รับ
การช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ ตามโครงการช่วยเหลือและปูองกันร่วมกัน อย่างไรก็ดี ในระยะเวลาต่อมา
กองทัพบกได้พิจารณาเห็นว่า อัตราการจัดกองทัพบกยังไม่สามารถที่จะใช้ปฏิบัติการยุทธ์ในสงคราม เพื่อเผชิญภัย
คุกคามได้เหมาะสม เพราะความคล่องแคล่วของหน่วยมีไม่เพียงพอ และสาเหตุอื่นๆ อีกหลายประการ จึงได้มีการ
ปรับปรุงอัตราการจัดอีกหลายครั้ง จนกระทั่งกองทัพบกมีรูปแบบการจัดที่ถือเป็นมู ลฐานการจัด ทบ. ต่อมาจนถึง
ยุคปัจจุบันนี้
๒. บทบาทหน้าที่ของทหารตามกฎหมาย
ทหารมีบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายหลักอยู่ ๒ ประการ คือ
๒.๑ บทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ได้กาหนดไว้ใน สรุปได้ดังนี้
มาตรา ๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีทที่ ันสมัย จาเป็นและเพียงพอ
เพื่อพิทักษ์
- รักษาเอกราช อธิปไตย
- ความมั่นคงของรัฐ
- สถาบันพระมหากษัตริย์
- ผลประโยชน์แห่งชาติ
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเพื่อพัฒนาประเทศ
๒.๒ บทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ กาหนดอานาจและหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหม และหน้าที่ของกองทัพบก ดังนี้
มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาเอกราชและความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน
ราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้กาลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกาหนด

๑-๒
(๒) พิทักษ์รักษา ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๓) ปกปูอง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ
พัฒนาประเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดาเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมัน่ คงของประเทศ
(๕) ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการดาเนินการตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใน
กระทรวงกลาโหม หรือหน่วยงานอื่นในกากับของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดาเนินการก็ได้หรืออาจร่วมงาน ร่วมทุน
หรือดาเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ได้
มาตรา ๑๙ กองทัพบกมีหน้าที่ เตรียมกาลังกองทัพบก การป้องกันราชอาณาจักร และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้กาลังกองทัพบกตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบก
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
จากหน้าที่ที่กาหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทบ. ได้กาหนดเป็นพันธกิจ และภารกิจของ ทบ.ซึ่งเป็น
แนวทางการใช้กาลัง ดังนี้
๑. พันธกิจ ๒ ประการ คือ
๑.๑ การเตรียมกาลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกาลังทั้งปวง ในส่วนของกองทัพบก และ
ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดเตรียมกาลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ ด้วยการพัฒนา
เสริมสร้างกาลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกาลังความพร้อมรบ ความ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
๑.๒ การใช้กาลัง : ใช้กาลังทีไ่ ด้จัดเตรียมไว้ หรือที่จะระดมสรรพกาลัง เพื่อปูองกัน
ราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ
การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ
๒. ภารกิจของ ทบ.ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้กาลัง ๕ ประการ คือ
๒.๑ การปูองกันประเทศ : พิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล
๒.๒ การรักษาความมั่นคงภายใน : การดาเนินการ เพื่อปูองกัน ควบคุมและแก้ไข ฟื้นฟู
สถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัย อันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทาลาย หรือทา
ให้เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ ให้กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
๒.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ : สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทาให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ
หรือการสงคราม ซึ่งจาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดารงชีวติ โดยปกติสุขของประชาชน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการปูองปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
จากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
๒.๔ การพัฒนาประเทศ : พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐใน
การพัฒนาประเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน
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๒.๕ การปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่การสงคราม

ตอนที่ ๓ การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม และกองทัพบก
๑.การแบ่งส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมตาม
พระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒ ก.พ.๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๖ ก ลง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓
(๒) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๙
(๕) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๗) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการทหาร” หมายความว่า ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“ข้าราชการพลเรือนกลาโหม”หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รบั การบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ในกระทรวงกลาโหมในตาแหน่งที่มิใช่อัตราทหารและไม่มีชนั้ ยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทตี่ ้องใช้ความชานาญเฉพาะทาง
“ทหารกองประจาการ” หมายความว่า ทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร
“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
“เจ้าหน้าที่ทางทหาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมแต่งตัง้ โดยความเห็น
ชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้
“การใช้กาลังทหาร” หมายความว่า การใช้ทหารตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือน
กลาโหม และเจ้าหน้าทีท่ างทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๑-๔
หมวด ๑
บททั่วไป
---------------มาตรา ๖ ทหาร ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่เป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ
นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นทะเบียนกองประจาการและบุคคลที่ถูกเรียกเข้ารับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ข้าราชการทหารและ ข้าราชการพลเรือน
กลาโหม
การกาหนดตาแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การปรับตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การบังคับบัญชา วินัย
และการรักษาวินยั การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอื่นใดตามที่
จาเป็นเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ของ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้นาบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการ
กาหนดให้มีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้
ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ การบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม ต้องดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เว้ น แต่ ในกรณี ใดที่ มี ความจ าเป็ นในการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมอาจกาหนดวิ ธีป ฏิบั ติราชการให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นการเฉพาะสาหรับกรณีนั้นได้ โดยให้ตรา
มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาเอกราชและความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน
ราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้กาลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักร
ไทยหรือตามที่มีกฎหมายกาหนด
(๒) พิทักษ์รักษา ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
(๓) ปกปูอง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนา
ประเทศ การปูองกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน
(๔) ศึกษา วิจัย พัฒนา และดาเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมัน่ คงของประเทศ
(๕) ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการดา เนินการตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายให้ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม
หรือหน่วยงานอื่นในกากับของกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดาเนินการก็ได้หรืออาจร่วมงาน ร่วมทุนหรือดาเนินการกับ
ภาคเอกชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ได้
มาตรา ๙ ราชการของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ
และคาสัง่
กระทรวงกลาโหมอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อกระทาการ

๑-๕
หรือพิจารณา หรือสอบสวนกรณีใด ๆ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงกลาโหมก็ได้
หมวด ๒
การแบ่งส่วนราชการ
--------มาตรา ๑๐* กระทรวงกลาโหม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมราชองครักษ์
(๔) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
(๕) กองทัพไทย
(* มาตรา ๑๐ แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มหน่วยตามในข้อ (๔) และ
ประกาศใน รกจ. เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก ลง ๒๐ พ.ย.๕๖)
มาตรา ๑๑ สานักงานรัฐมนตรีมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และการประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ เว้นแต่สานักงานจเรทหาร
ทั่วไปในสานักงานรัฐมนตรีให้อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๑๒ ให้จเรทหารทั่วไปมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงกลาโหม
ให้มีสานักงานจเรทหารทั่วไปในสานักงานรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของจเรทหาร ทั่วไป โดยมี
หัวหน้าสานักงานจเรทหารทั่วไปเป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบภายใต้การกากับดูแลของจเรทหารทั่วไป
มาตรา ๑๓ สานักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจาทัว่ ไป
ของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มี
ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ กรมราชองครักษ์มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย สาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช
ทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งมีหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์ กฎหมายว่าด้วยนายตารวจราชสานักกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
สาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสมุหราชองครักษ์เป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔/๑* หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีหน้าที่วางแผน อานวยการ
ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกากับดูแลการปฏิบัตงิ านในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าทีท่ างพระราชพิธี
ตามที่ได้รบั มอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อานวยการ
ประสานงาน ดาเนินการ และกากับงานในหน้าที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีผู้บญ
ั ชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ
(* มาตรา ๑๔/๑ แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มมาตรา ๑๔/๑ และ
ประกาศใน รกจ. เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๐๙ ก ลง ๒๐ พ.ย.๕๖)
มาตรา ๑๕ กองทัพไทยมีหน้าทีเ่ ตรียมกาลังกองทัพไทย การปูองกันราชอาณาจักรและดาเนินการเกี่ยวกับ
การใช้กาลังทหารตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กองทัพไทยอาจตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดเพื่อพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่
เกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทัง้ การปฏิบัติการทางทหารของทุกส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๗ ร่วมกันได้
มาตรา ๑๗ กองทัพไทยมีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

๑-๖
(๑) กองบัญชาการกองทัพไทย
(๒) กองทัพบก
(๓) กองทัพเรือ
(๔) กองทัพอากาศ
(๕) ส่วนราชการอื่นตามที่กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๘ กองบัญชาการกองทัพไทยมีหน้าที่ควบคุม อานวยการ สั่งการและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกาลัง การปูองกันราชอาณาจักร และการดาเนินการเกี่ยวกับการใช้กาลัง
ทหารตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผูบ้ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๙ กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกาลังกองทัพบก การปูองกันราชอาณาจักร และดาเนินการเกี่ยวกับ
การใช้กาลังกองทัพบกตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ กองทัพเรือมีหน้าที่เตรียมกาลังกองทัพเรือ การปูองกันราชอาณาจักร และดาเนินการเกี่ยวกับ
การใช้กาลังกองทัพเรือตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๑ กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกาลังกองทัพอากาศ การปูองกันราชอาณาจักรและดาเนินการ
เกี่ยวกับการใช้กาลังกองทัพอากาศตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๒ * ให้สานักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นนิติบุคคล
(* มาตรา ๒๒ แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ )
มาตรา ๒๓* การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมตามที่กาหนดในมาตรา ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
และการแบ่งส่วนราชการของกองทัพไทยตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ออกเป็นส่วนราชการระดับรองลงไป
และการกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการนัน้ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการอืน่ นอกจากที่กล่าวไว้
ในวรรคหนึ่งและการกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
(* มาตรา ๒๓ แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ )
หมวด ๓
การจัดระเบียบราชการทั่วไป
--------------มาตรา ๒๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการของ
กระทรวงกลาโหม และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชว่ ยสั่งและปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลายคน ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหม
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการประจา แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้
*อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งใด ๆ หรือมติของ
สภากลาโหม หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมอบอานาจ โดยทาเป็นหนังสือ
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ

๑-๗
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้
บัญชาการทหารอากาศ ทาการแทนในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ และผู้รับมอบอานาจดังกล่าว
อาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด
(* มาตรา ๒๔ วรรค ๕ แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ )
อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการประจาทีผ่ ู้บังคับบัญชาทหารไม่ว่าจะเป็น
ชั้นใดซึ่งรองลงมาจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคาสั่งใด ๆ หรือมติของสภากลาโหม หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ผู้บังคับบัญชาทหารผู้นั้นจะมอบอานาจ
โดยทาเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาทหารตาแหน่งอื่น ทาการแทนในนามของผู้บงั คับบัญชาทหารผู้มอบอานาจก็ได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ให้ผู้รักษาราชการ ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทาการแทน มีอานาจและหน้าที่ตามตาแหน่งที่รกั ษาราชการ
รักษาราชการแทน หรือทาการแทนนัน้ ๆ
มาตรา ๒๕ การบริหารจัดการกาลังพลของกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมายและตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด
การพิจารณาแต่งตัง้ นายทหารชัน้ นายพลของสานักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการในกองทัพไทย ให้
ดาเนินการโดยคณะกรรมการทีส่ ่วนราชการนัน้ แต่งตั้งขึน้ แล้วเสนอคณะกรรมการตามวรรคสามพิจารณา ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บญ
ั ชาการทหาร
อากาศ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เจ้ากรมเสมียนตราเป็ผชู้ ่วย
เลขานุการมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชัน้ นายพลของส่วนราชการตามวรรคสองและระหว่าง
สานักงานปลัดกระทรวง และส่วนราชการในกองทัพไทย
ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด
มาตรา ๒๖ ให้กระทรวงกลาโหมจัดให้มีกาลังสารองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม การ
ดาเนินการเกี่ยวกับกาลังสารองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๒๗ การแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลดารงตาแหน่ง ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
มาตรา ๒๘ การปฏิบัติด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้
สามารถรับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยามปกติในลักษณะที่เป็นการปูองปรามและปูองกัน ก่อนที่
สถานการณ์จะรุนแรงถึงขั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๒๙ โครงสร้างองค์กรการฝึกและการศึกษาของทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการฝึกและศึกษาในระดับ
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและการปฏิบัตกิ ารของกองบัญชาการกองทัพไทย และให้กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงกลาโหมกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการส่ง
กาลังบารุงร่วมและมาตรฐานยุทโธปกรณ์ตามความต้องการของกองทัพไทยโดยให้มีคณะกรรมการที่
กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งขึน้ รับผิดชอบการดาเนินการส่งกาลังบารุงร่วม หรือมาตรฐานยุทโธปกรณ์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๓๑ ให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการ
ดาเนินการให้กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑-๘
มาตรา ๓๒ ให้กระทรวงกลาโหมวางแผน พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมให้สามารถติดต่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
หมวด ๔
การจัดระเบียบการปฏิบัติราชการทหาร
--------มาตรา ๓๓ การจัดให้มี การวาง และการใช้กาลังทหารเพื่อปฏิบตั ิราชการทหารให้เป็นไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด เว้นแต่จะกาหนดเป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
การใช้กาลังทหาร หรือการวางกาลังเพื่อเตรียมการยุทธ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับแผนและคาสั่ง
ปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีความจาเป็น เพื่อการรบหรือการสงคราม การปราบปราม การกบฏ หรือเมื่อได้
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม มีอานาจกาหนด
หน่วยงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าทีท่ างทหารและกาหนดอานาจหน้าทีข่ องหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความ
เหมาะสมแก่การปฏิบัติภารกิจ
เมื่อการรบหรือการสงคราม หรือการปราบปรามการกบฏสิน้ สุดลง หรือมีการยกเลิกประกาศกฎอัยการศึก
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมพิจารณาสั่งยกเลิกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ทางทหารทีไ่ ด้กาหนด หรือแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยความ
เห็นชอบของสภากลาโหมมีอานาจกาหนดพืน้ ที่ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นยุทธบริเวณ และกาหนดพืน้ ที่
ส่วนที่เหลือเป็นเขตภายใน
มาตรา ๓๕ การใช้กาลังทหารเพื่อการปราบปรามการจลาจล ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๖ การใช้กาลังทหารหรือการอื่นใดเพื่อปูองกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทาความผิดที่เป็นภัย
ต่อความมั่นคงของรัฐหรือเกี่ยวกับการก่อการร้าย ซึ่งจาเป็นต้องใช้กาลังทหารเพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรงโดยเร็ว มิ
ให้เหตุการณ์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่
มาตรา ๓๗ เพื่อปูองกันและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความ
เห็นชอบของสภากลาโหมมีอานาจอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมจัดและวางกาลังในพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงกลาโหมได้ตั้งแต่ยามปกติ
มาตรา ๓๘ การใช้กาลังทหารในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของสภา
กลาโหม และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้กา ลังทหารในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหม มีอานาจกาหนดหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ทางทหาร รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทางทหารนัน้ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๙ ให้กองทัพไทยจัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารในแต่ละระดับขึน้ ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์ และเป็นศูนย์ควบคุม อานวยการ และสัง่ การการปฏิบัติ
ให้ศูนย์บัญชาการทางทหารในกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุม อานวยการและสัง่ การศูนย์
บัญชาการทางทหารในแต่ละระดับตามวรรคหนึ่งหรือกองกาลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นตามแผนปูองกันประเทศ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๐ ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เจ้าหน้าทีท่ างทหารเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

๑-๙
มาตรา ๔๑ ทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม และผูท้ ี่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กบั ทหารในภารกิจเพือ่ ความมั่นคง
ของประเทศ อาจได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกาหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๕
คณะผู้บริหาร
---------มาตรา ๔๒ ให้มี “สภากลาโหม” ประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสภากลาโหม
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานสภากลาโหม
(๓) จเรทหารทั่วไป
(๔) ปลัดกระทรวงกลาโหม
(๕) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
(๖) สมุหราชองครักษ์
(๗)* รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ จานวนไม่เกิน ๓ คน)
(๘) เสนาธิการกรมราชองครักษ์
(๙) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๑๐) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(๑๑) เสนาธิการทหาร
(๑๒) ผู้บัญชาการทหารบก
(๑๓) รองผู้บัญชาการทหารบก
(๑๔) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
(๑๕) เสนาธิการทหารบก
(๑๖) ผู้บัญชาการทหารเรือ
(๑๗) รองผู้บัญชาการทหารเรือ
(๑๘) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
(๑๙) เสนาธิการทหารเรือ
(๒๐) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
(๒๑) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒๒) รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
(๒๔) เสนาธิการทหารอากาศ
(๒๕)* (ยกเลิก)
(๒๖) สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์
ทั่วไปในด้านการทหาร ด้านความมั่นคง ด้านการบริหารราชการ ด้านกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม จานวนไม่เกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภา
กลาโหม
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งในกระทรวงกลาโหมเป็นเลขาธิการ
และรองเลขาธิการ
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่าหนึ่งคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่งตั้งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานเรียงตามลาดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเชิญบุคคลอื่นเข้าชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อ
สภากลาโหมเฉพาะเรื่องใดก็ได้
(* มาตรา ๔๒ (๗) และ (๒๕) แก้ไขโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบ กห.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ )

๑ - ๑๐
มาตรา ๔๓ ในการดาเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องเป็นไปตามมติของ
สภากลาโหม
(๑) นโยบายการทหาร
(๒) นโยบายการระดมสรรพกาลังเพื่อการทหาร
(๓) นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในกระทรวงกลาโหม
(๔) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบ่งสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
(๕) การพิจารณาร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการทหาร
(๖) เรื่องที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกาหนดให้เสนอสภากลาโหม
มาตรา ๔๔ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั ที่
ได้รับการแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ
ในกรณีสมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมอาจแต่งตัง้ ผู้อนื่ แทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตัง้ แทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของสมาชิกซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ สมาชิกสภากลาโหมตามมาตรา ๔๒ (๒๖)
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ต้องคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) สมาชิกสภากลาโหมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกสภากลาโหม
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากการกระทาหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าทีส่ มาชิก
สภากลาโหม
มาตรา ๔๖ การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคาสั่งของประธานสภากลาโหมหรือเมื่อสมาชิกสภา
กลาโหมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภากลาโหมทัง้ หมดร้องขอให้มีการประชุม
องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
ประธานสภากลาโหมเป็นประธานในทีป่ ระชุม แต่ถ้าประธานสภากลาโหมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รอง
ประธานสภากลาโหมเป็นประธานในทีป่ ระชุมแทน โดยพิจารณาตามลาดับที่ได้รบั การแต่งตั้ง ตามมาตรา ๔๒ แต่ถ้า
ทั้งประธานสภากลาโหมและรองประธานสภากลาโหมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภากลาโหมซึ่งอาวุโสสูงสุดตาม
ระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหมทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมแทนต่อไปตามลาดับ
มติของสภากลาโหมนั้น ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงกลาโหมถือปฏิบัติ
มาตรา ๔๗ ให้มี “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบด้วยผูบ้ ัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารโดยมีผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด เป็นประธานคณะผูบ้ ัญชาการทหาร มีหน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมใน
เรื่องการเตรียมกาลัง การสั่งการใช้กาลัง การเคลื่อนกาลังทหาร และการเตรียมพร้อม ตลอดจนรับผิดชอบในการ
ควบคุมอานวยการยุทธในภาพรวม รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชากองกาลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตัง้ ขึ้นในกรณีที่มี
สถานการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงของประเทศ
การควบคุมอานวยการยุทธ์และการควบคุมบังคับบัญชากองกาลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตัง้ ขึ้นตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามข้อบังคับ แผนและคาสั่งปฏิบัติการทางทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด

๑ - ๑๑
บทเฉพาะกาล
-------------มาตรา ๔๘ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากาลังพลของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกันในกระทรวงกลาโหมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นส่วนของสานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และกองบัญชาการทหารสูงสุด
มาตรา ๔๙ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากาลังพลของสานักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน เงินงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากาลังพลของกองบัญชาการทหารสูงสุดตามพระราชบัญญัตจิ ัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของกองทัพไทยหรือกองบัญชาการกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ยกเว้นส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ให้โอนไปเป็น
ของส่วนราชการที่มีชื่ออย่างเดียวกัน ในกองทัพไทยตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๕๑ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่โอนไปตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๐ ดารงตาแหน่งและได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ตากว่
่ าเดิม
มาตรา ๕๒ ให้สภากลาโหมตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ คง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งสภากลาโหมขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๓ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ คาสั่ง หรือมติ
ของสภากลาโหมใด ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้ยังคงมีผลใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกาศ คาสั่ง หรือมติของสภากลาโหม ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับแทน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหมใช้บงั คับมาเป็นเวลานาน ประกอบกับสถานการณ์และระบบการบริหารราชการ
ของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการจัดองค์กรและการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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๒.การแบ่งส่วนราชการกองทัพบกตาม
พระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๒
---------------------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ ของส่วน
ราชการ กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเลขานุการกองทัพบก
(๒) กรมกาลังพลทหารบก
(๓) กรมข่าวทหารบก
(๔) กรมยุทธการทหารบก
(๕) กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหารบก
(๗) สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
(๘) สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
(๙) กรมการเงินทหารบก
(๑๐) กรมการสารวัตรทหารบก
(๑๑) กรมจเรทหารบก
(๑๒) กรมสวัสดิการทหารบก
(๑๓) กรมสารบรรณทหารบก
(๑๔) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(๑๕) สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
(๑๖) กรมการขนส่งทหารบก
(๑๗) กรมการทหารช่าง
(๑๘) กรมการทหารสื่อสาร
(๑๙) กรมการสัตว์ทหารบก
(๒๐) กรมพลาธิการทหารบก
(๒๑) กรมแพทย์ทหารบก
(๒๒) กรมยุทธโยธาทหารบก
(๒๓) กรมสรรพาวุธทหารบก
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(๒๔) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
(๒๕) กรมยุทธศึกษาทหารบก
(๒๖) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(๒๗) ศูนย์การบินทหารบก
(๒๘) กองทัพภาคที่ ๑
(๒๙) กองทัพภาคที่ ๒
(๓๐) กองทัพภาคที่ ๓
(๓๑) กองทัพภาคที่ ๔
(๓๒) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
(๓๓) หน่วยบัญชาการปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
(๓๔) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม กองพลหรือกองทัพน้อยซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองทัพบก
มาตรา ๔ สานักงานเลขานุการกองทัพบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้
บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก และผู้ดารงตาแหน่ง
อื่นตามที่ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมาย ตลอดจนดาเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของ
กองทัพบก มีเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๕ กรมกาลังพลทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการและดาเนินการ
เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนกาลังพล การเตรียมพล การจัดการกาลังพล การปกครองกาลังพล การบริการ สิทธิ
และขวัญกาลังพล การศึกษาและพัฒนาความรู้ของกาลังพล งบประมาณการกาลังพล การสารสนเทศกาลังพล การ
วิเคราะห์และประเมินค่ากาลังพล และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการกาลังพลอื่น ๆ ทั้งปวง ตลอดจนแนะนาและกากับ
ดูแลฝุายกิจการพิเศษในสายงานกาลังพลและหน่ วยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกองทัพบก มีเจ้ากรมกาลังพล
ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๖ กรมข่าวทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย การข่าวลับ การทูตฝุายทหารบกไทยในต่างประเทศ การติดต่อกับทูตฝุาย
ทหารบกต่างประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกต้องร่วมด้วย การฝึกและศึกษาของเจ้าหน้าที่ข่าวของ
กองทัพบก การเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทางทหารสาหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกาหนดความต้องการและควบคุม
การแจกจ่ายแผนที่ทหาร มีเจ้ากรมข่าวทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๗ กรมยุทธการทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการและดาเนินการเกี่ยว
กับงานด้านยุทธการในเรื่องการจัดเตรียมกาลังและการใช้กาลังของกองทัพบก การดาเนินงานประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลอดจนแนะนา และกากับดูแลเกี่ยวกับการดา เนินงานด้านยุทธการของหน่วยต่าง ๆ ของ
กองทัพบก มีเจ้ากรมยุทธการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๘ กรมส่งกาลังบารุงทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการและดาเนินการ
เกี่ยวกับงานส่งกาลังบารุงทั้งปวง การฝึกและศึกษาด้านการส่งกาลังบารุงของกองทัพบกตลอดจนแนะนาและกากับ
ดูแลฝุายยุทธบริการ และฝุายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านส่งกาลังบารุงของกองทัพบก มีเจ้ากรมส่ง
กาลังบารุงกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๙ กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงานกากับการและดาเนินการ
เกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน และงานที่ได้รับมอบหมายที่ดาเนินต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการ
ปกครอง การฝึกและศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก ตลอดจนแนะนาและกากับ
ดูแลเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจการพลเรือนของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การพัฒนาระบบราชการ การบริหาร
ทรัพยากร การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการสารวจหน่วยอัตราเฉพาะกิจของกองทัพบก อานวยการศึกษา
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วิจัยและพัฒนาในสายงานปลัดบัญชี ตลอดจนกากับดูแลกรมการเงินทหารบกและสานักงานตรวจสอบภายใน
ทหารบก ในการกาหนดภารกิจ การจัดระเบียบ และการบริหารงานมีปลัดบัญชีทหารบกเป็นผูบ้ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๑ สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน
ควบคุม กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์
ตามที่กองทัพบกกาหนด ตลอดจนดาเนิ นการกาหนดและรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ภายในกองทัพบก มี
ผู้อานวยการ สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๒ กรมการเงินทหารบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน และการ
บัญชีเงินของกองทัพบกตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการฝึกและ
ศึกษาของเหล่าทหารการเงิน มีเจ้ากรมการเงินทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๓ กรมการสารวัตรทหารบก มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และกากับการเกี่ยวกับการรักษาวินัย
การจับกุมทหารที่กระทาความผิด การเรือนจา การจราจรในกิจการทหาร การรักษาความปลอดภัย การฝึกและ
ศึกษาวิชาการเหล่าทหารสารวัตร การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ในอานาจศาลทหาร การปูองกันและวิจัย
อาชญากรรมในกองทัพบก และพิจารณาอานวยการเกี่ยวกับทหารพลัดหน่วยและเชลยศึก กาหนดหลักนิยมและทา
ตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารสารวัตร มีเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ กรมจเรทหารบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนและสอบสวนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก การสืบสวนสอบสวน และพิจารณา
เรื่องราวร้องทุกข์และการร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก มีเจ้ากรมจเร
ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๕ กรมสวัสดิการทหารบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพและบาบัดทุกข์บารุงสุ ขทั้งใน
ด้านทรัพย์สินและสิ่งอุปโภค บริโภค การแนะนาและส่งเสริมวิชาชีพและการศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับทหาร ข้าราชการ
และครอบครัวในกองทัพบก มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และพิธีการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การจัดการกาลังพล และธุรการกาลังพลตามที่กองทัพบกกาหนด กาหนดหลักนิยม
และทาตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารสารบรรณ มีเจ้ากรมสารบรรณทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๗ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และ
ด าเนิ น การเกี่ย วกับ กิ จ การก าลั ง ส ารองทั้ ง ปวง กิจ การสั ส ดี รวมทั้ ง ปกครองบั ง คับ บั ญ ชาหน่ ว ยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๘ สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในโดยอิสระ
เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุ่งหมายของกองทัพบก มีผู้อานวยการ
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๙ กรมการขนส่งทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนากากับการดาเนินการ
วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์ขนส่ง กาหนดหลักนิยมและ
ทาตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารขนส่ง มีเจ้ากรมการขนส่ง
ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ กรมการทหารช่าง มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการ ดาเนินการ
วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการสิ่งอุปกรณ์สายทหารช่าง
การก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการ
และสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารช่าง มีเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๑ กรมการทหารสื่อสาร มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการในกิจการของเหล่าทหาร
สื่อสารและสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารกิจการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสาร การสงครามข่าวสารของกองทัพบก

๑ - ๑๕
กาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสื่อสาร
มีเจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๒ กรมการสัตว์ทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง การบริการ การสุขาภิบาลเวชกรรมปูองกัน
การรักษาพยาบาล การบารุงรักษาและการผสมพันธุ์สัตว์ และการเสบียงสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วย
การใช้สัตว์และการเกษตรของกองทัพบก กาหนดหลักนิยมและทาตาราตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับ
กิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์ มีเจ้ากรมการสัตว์ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๓ กรมพลาธิการทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนากากับการดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการกาหนดหลักนิยมและทาตารา
ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนีเ้ กี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
เป็นผู้บงั คับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๔ กรมแพทย์ทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง การบริการ พยาธิวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ
เวชกรรมปูองกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ให้การศึกษา อบรม และดาเนินการฝึกนักเรียนแพทย์และ
นักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย กาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับ
กิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารแพทย์มีเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๕ กรมยุทธโยธาทหารบกมีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา การก่อสร้าง การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก กาหนดหลักนิยมและทาตาราตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่ง
อุปกรณ์ของสายยุทธโยธา มีเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๖ กรมสรรพาวุธทหารบกมีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนากากับการ ดาเนินการ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการ กาหนดหลักนิยมและทา
ตารา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสรรพาวุธ มีเจ้ากรมสรรพาวุธ
ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ ดาเนินการวิจยั
และพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การส่งกาลัง การซ่อมบารุง และการบริการ กาหนดหลักนิยมและทาตารา ตลอดจนการ
ฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการปูองกันทางนิวเคลียร์ชีวะ เคมี และกิจการวิทยาศาสตร์ของ
กองทัพบก มีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๘ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนากากับการ
ดาเนินการสนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝึกและศึกษาของกาลังพลเป็นบุคคลและหน่วย
ต่าง ๆ ของกองทัพบกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และกิจการอนุศาสนาจารย์ ให้การฝึกและศึกษาแก่กาลัง
พลของกองทัพบกและนอกกองทัพบกในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย อานวยการฝึกและศึกษาวิทยาการ
ทุกเหล่าในกองทัพบก สถาบันการศึกษาและเหล่าสายวิทยาการ วิจัยและพัฒนา กาหนดหลักนิยมและยุทธศาสตร์
ทางทหารทั้งปวงของกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มี
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๙ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดาเนินการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๐ ศูนย์การบินทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการ และดาเนินการฝึก และศึกษา
เกี่ยวกับกิจการบินของกองทัพบก วิจัยและพัฒนา กาหนดหลักนิยมและทาตาราในทางวิทยาการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๓๑ กองทัพภาคที่ ๑ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศตามที่ได้รับ

๑ - ๑๖
มอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๑๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๒
มณฑลทหารบกที่ ๑๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มี
แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๒ กองทัพภาคที่ ๒ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับ
มอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๒
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๓ กองทัพภาคที่ ๓ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับ
มอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๓๑ มณฑลทหารบกที่ ๓๒
มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๔ กองทัพภาคที่ ๔ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการ และปฏิบัติหน้าที่หลักในการปูองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับ
มอบหมาย การถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การปฏิบัติทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๔๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และ
หน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๕ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงานกากับการ และ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสงครามพิเศษ ดาเนินการฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการส่งกาลังทางอากาศ การยุทธ์
ส่งทางอากาศ และการปฏิบัติการพิเศษอื่นที่กองทัพบกมอบหมายวิจัยและพัฒนา กาหนดหลักนิยมและทาตาราใน
ทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๓๖ หน่วยบัญชาการปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการประสานงานและ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การปู อ งกัน ภั ย ทางอากาศของกองทั พ บก รวมทั้ ง ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด มีผู้บัญ ชาการหน่วยบัญชาการปูองกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๓๗ หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม กองพล หรือกองทัพน้อยซึ่งขึ้นตรงต่อ
กองทัพบก มีหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการ
และกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ให้เหมาะสมกับสภาพของ
งานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

๑ - ๑๗

ตอนที่ ๔ การจัดกองทัพบกตามลักษณะงาน
๑. การจัดกลุ่มหน่วยงานของกองทัพบก
กรมยุท ธการทหารบกได้จั ด ส่ วนราชการของกองทั พบกตาม พ.ร.ฎ.ทั้ง ๓๔ ส่วนราชการที่ มี
ลักษณะงานประเภทเดียวกันออกเป็น ๗ ส่วน เพื่อให้มีความสะดวกและง่ายต่อการดาเนินงาน ตลอดจนให้มี
ความเข้าใจในแนวทางเดียวกันคือ
๑. ส่วนบัญชาการ
๒. ส่วนกาลังรบ
๓. ส่วนสนับสนุนการรบ
๔. ส่วนส่งกาลังบารุง
๕. ส่วนภูมิภาค
๖. ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม
๗. ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

กองทัพพบก
กองทั
บก
ส่วนบัญชาการ

ส่วนกาลังรบ

ส่วนภูมิภาค

. กศึกษา
ส่วนการฝึ
ฯ

ส่วนส่งกาลังบารุง
ส่วนสนับสนุนการรบรบ

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ
รูปที่ ๑ ผังการจัดกองทัพบกตามลักษณะงาน
๑. ส่วนบัญชาการ
มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชา วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับการให้การ
ดาเนินงานของกองทัพบกในยามปกติ และยามสงคราม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส่วนบัญชาการ
ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ดังต่อไปนี้:ก. กองบัญชาการกองทัพบก (สานักงานผู้บังคับบัญชา) มีหน้าที่บังคับบัญชาส่วนราชการต่างๆ
ในกองทัพบก ปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก และภารกิจอื่นๆ ที่มิได้มอบหมายให้ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
ข. สานักงานเลขานุการกองทัพบก มีหน้าที่
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผู้บัญชาการทหารบก รองผู้
บัญชาการทหารบก ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสนาธิการทหารบก และผู้ดารงตาแหน่งอื่นตามที่ผู้บัญชาการ
ทหารบกมอบหมาย
- ดาเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก
- โดยมีเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ค. กรมฝุายเสนาธิการ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ กากับ และดาเนินการ
ในเรื่องอันเกี่ยวกับหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. ได้แก่ ส่วนราชการ ๖ ส่วน คือ:๑) กรมกาลังพลทหารบก
๒) กรมข่าวทหารบก
๓) กรมยุทธการทหารบก

๑ - ๑๘
๔) กรมส่งกาลังบารุงทหารบก
๕) กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๖) สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ง. กรมฝุายกิจการพิเศษ มีหน้าที่ วางแผน ให้ข้อเสนอแนะ กากับการ และดาเนินการในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหน้าที่ตามที่กาหนดใน พ.ร.ฎ. ได้แก่ ส่วนราชการ ๘ ส่วน คือ:๑) กรมการเงินทหารบก
๒) กรมการสารวัตรทหารบก
๓) กรมสวัสดิการทหารบก
๔) กรมสารบรรณทหารบก
๕) กรมจเรทหารบก
๖) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๗) สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
๘) สานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
จ. กรมฝุายยุทธบริการ มีหน้าที่วางแผน ให้ข้อเสนอแนะ กากับและดาเนินการในเรื่องอัน
เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการ ๙ ส่วน คือ:๑) กรมการทหารช่าง
๒) กรมการทหารสื่อสาร
๓) กรมการสัตว์ทหารบก
๔) กรมการขนส่งทหารบก
๕) กรมแพทย์ทหารบก
๖) กรมพลาธิการทหารบก
๗) กรมยุทธโยธาทหารบก
๘) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๙) กรมสรรพาวุธทหารบก

๑ - ๑๙

ทบ.
สานักงานผู้บังคับบัญชา

สลก.ทบ.
ฝ่ายเสนาธิการ
- กพ.ทบ.
- ขว.ทบ.
- ยก.ทบ.

- กบ.ทบ.
- กร.ทบ.
- สปช.ทบ.

ฝ่ายกิจการพิเศษ
-

สบ.ทบ.
กง.ทบ.
สห.ทบ.
จบ.

-

สก.ทบ.
นรด.
สวพ.ทบ.
สตน.ทบ.

-

พธ.ทบ.
ยย.ทบ.
กส.ทบ.
สส.
วศ.ทบ.

ฝ่ายยุทธบริการ
-

กช.
สพ.ทบ.
พบ.
ขส.ทบ.

รูปที่ ๒ ส่วนบัญชาการ

๑ - ๒๐
๒. ส่วนกาลังรบ
เป็นองค์ประกอบหลักของกองทัพบก มีหน้าที่ใช้กาลังรบต่อกาลังของฝุายศัตรู เพื่อการปูองกัน
ราชอาณาจักร สาหรับหน้าที่ของแต่ละหน่วยกาลังรบ จะปรากฏตามภารกิจที่กาหนดไว้ในอัตราการจัดของหน่วย
นั้นๆ ส่วนกาลังรบประกอบด้วยหน่วยหลักๆ ที่เป็นหน่วยขึน้ ตรงกองทัพบก ดังนี้
๒.๑ กองทัพภาคที่ ๑
๒.๒ กองทัพภาคที่ ๒
๒.๓ กองทัพภาคที่ ๓
๒.๔ กองทัพภาคที่ ๔
๒.๕ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒.๖ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

ทบ.

ทภ.1

ทภ.2

ทภ.4

ทภ.3

พล.ม.2 รอ.

นสศ.

รอ.
- ทน.1
- ทน.2
- พล.1 รอ. - พล.ร.3
- ร.1 รอ.
- ร.3
- ร.11 รอ. - ร.8
- ร.31 รอ. - ร.13
- ม.พัน.4 รอ. - ร้อย ม.(ลว.)3
- พล.ร.2 รอ. - พล.ร.6
- ร.2 รอ.
- ร.6
- ร.12 รอ. - ร.16
- ร.21 รอ. - ร.23
- ม.พัน.2 รอ. - ร้อย ม.(ลว.)6
- ม.พัน.30 รอ. - ร้อย ตถ.6
- พล.ร.9
- พล.ม.3
- ร.9
- ม.6(ม./6,ม./21)
- ม.7(ม./8,ม./14)
- ร.19
- ร.29 - บชร.2
- ม.พัน.19 - 4 กรม ทพ.
(21,22,23,26)
- บชร.1
- 4 กรม ทพ.
(11,12,13,14)

- ทน.3
- พล.ร.5
- พล.ร.4
- ร.5
- ร.4
- ร.15
- ร.14
- ร.25
- ม.พัน.9
- ม.พัน.16
- ร้อย ม.(ลว.)4 - ร้อย ม.(ลว.)5
- พล.ร.7
- พล.ร.15
- ร.17
- ร.151
- ร.7
- ร.152
- พล.ม.1
- ร.153
- ม.2(7,10,12) - ม.พัน.31
- ม.3(13,15,18) - บชร.4
- ม.พัน.26 (ถ.) - 9 กรม ทพ.
- ม.พัน.28 ( ลว.) (41,42,43,44,
45,46,47,48,49)
- บชร.3
- 5 กรม ทพ.
(31,32,33,35,36)

รูปที่ ๓ ส่วนกาลังรบ

-

ม.1 รอ. (ม./1,3,17) - พล.รพศ.1
ม.4 รอ. (ม./5,11,25)
- รพศ.1
ม.5 รอ. (ม./20,23,24) - รพศ.3
ม.พัน.27 รอ.
- รพศ.4
ม.พัน.29 รอ.
- รพศ.5
- รพศ.2

๑ - ๒๑
๓ ส่วนสนับสนุนการรบ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนแก่ส่วนกาลังรบโดยตรง เพื่อเพิ่มอานาจกาลังรบหรือ
กดดันข้าศึก เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยกาลังรบได้งา่ ยขึ้น ซึ่งกองทัพบกอาจพิจารณาใช้ในลักษณะรวมการ และ
หรือแบ่งมอบให้กับส่วนราชการใด ๆ ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้ ตามความเหมาะสม อนึ่งบางหน่วยอาจจัดเป็น
หน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบอีกจานวนหนึ่งได้ เช่น
๓.๑ กองพลทหารปืนใหญ่
๓.๒ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๓.๓ กองพันบิน
๓.๔ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
๓.๕ กรมทหารช่างที่ ๑๑
๓.๖ กองร้อยวิทยาศาสตร์
๓.๗ กองพันปูองกันฐานบิน
๓.๘ กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการทหารบก
๓.๙ หน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
ทบ.

พล.ป.

นปอ.

- ป.71
- ป.พัน.711
ศปภอ.ทบ.
- ป.พัน.712 พล.ปตอ.
- ป.พัน.713
- ปตอ.1
- ป.72
- ศปภอ.ทบ.1
- ป.พัน.721 - ปตอ.พัน.3 - ศปภอ.ทบ.2
- ป.พัน.722 - ปตอ.พัน.5 - ศปภอ.ทบ.3
- ป.พัน.723 - ปตอ.พัน.6 - ศปภอ.ทบ.4
- ร้อย.ป.คปม.
- ปตอ.2
- ปตอ.พัน.1
- ปตอ.พัน.2
- ปตอ.พัน.4
- ปตอ.พัน.7(5)
รูปที่ ๔

พล.ช.

ช.พัน.51 ส.1

(1)
ช.11
-

(2

พัน.ช.คมศ.

ช. พัน.111
ช. พัน.602
ร้อย.ช.14
ร้อย.ช.18
ร้อย.ช.115 หมายเหตุ

ส่วนสนับสนุนการรบ

ส

พัน.บ. ขกท. พัน.ปฐบ.

(3)
- ส.พัน.101 - ส.พัน.102 -

ร้อย.วศ.

(4)
(6)
(4)
กองบินปีกหมุนที่ 14)
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
กองบินเบา

(1) เป็นหน่วยขึน้ ตรงของ กช.
(2) ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กช.
(3) ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ สส.
(4) ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ศบบ.
(5) ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ปตอ.1
(6) ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ วศ.

๔. ส่วนส่งกาลังบารุง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางด้านการส่งกาลังบารุงให้กับส่วนราชการต่างๆ
ระดับกองทัพบก ได้แก่ การส่งกาลัง การซ่อมบารุง การขนส่ง การก่อสร้าง การบริการ การส่งกลับ และการ
รักษาพยาบาล
๔.๑ กรมการทหารช่าง ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์ สายทหาร
ช่าง รวมทั้งการก่อสร้างในสนาม
๔.๒ กรมการทหารสื่อสาร ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์

๑ - ๒๒
สายทหารสื่อสาร
๔.๓ กรมการขนส่งทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์
สายทหารขนส่ง รวมทั้งการดาเนินการในเรื่องการขนส่งทั้งทางบกและทางน้า
๔.๔ กรมแพทย์ทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์
สายแพทย์ รวมทั้งการดาเนินการส่งกลับและการรักษาพยาบาลผู้ปุวยเจ็บ
๔.๕ กรมพลาธิการทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลัง และซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์
๔.๖ กรมยุทธโยธาทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมสิ่งอุปกรณ์
สายยุทธโยธา รวมทั้งการก่อสร้างอาคารและสิ่งอานวยความสะดวกในค่ายทหาร
๔.๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่ง
อุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์
๔.๘ กรมสรรพาวุธทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่ง
อุปกรณ์สายสรรพาวุธ
๔.๙ กรมการสัตว์ทหารบก ให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกาลังและซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์
สายการสัตว์ รวมทั้งการส่งกลับและการรักษาพยาบาลสัตว์

ทบ.

กช.

สพ.ทบ.

- หน่วย ช.
- คลัง ช.

ยย.ทบ.

วศ.ทบ.

- คลัง ยย.

- หน่วย วศ.
- คลัง วศ.

พบ.

- หน่วย สพ.
- คลัง สพ.

- หน่วย พ.
- คลัง พ.

สส.

พธ.ทบ.

ขส.ทบ.

กส.ทบ.

- หน่วย ส.
- คลัง ส.

- หน่วย พธ.
- คลัง พธ.

- หน่วย ขส.
- คลัง ขส.

- หน่วย กส.
- คลัง กส.

รูปที่ ๔ ส่วนส่งกาลังบารุง
๕. ส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ปกครองพื้นที่ รักษาความสงบเรียบร้อย ดูและระเบียบวินัยทหารนอกกรม
กอง ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการระดมสรรพกาลัง การสัสดี การศาลทหาร การคดีการเรือนจา การ
เกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหาร การอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุงบางประเภท
ให้กับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีอานาจตามกฎหมาย ในการสั่งการแก่หน่วยทหารในพื้นที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายและแบบธรรมเนียม
ส่วนภูมิภาค
ประกอบด้วย:๕.๑ กองทัพภาค ได้แก่
๕.๑.๑ กองทัพภาคที่ ๑ (บก.ทภ.๑ อยู่ที่กรุงเทพฯ)
๕.๑.๒ กองทัพภาคที่ ๒ (บก.ทภ.๒ อยู่ที่นครราชสีมา)
๕.๑.๓ กองทัพภาคที่ ๓ (บก.ทภ.๓ อยู่ที่พษิ ณุโลก)

๑ - ๒๓
๕.๑.๔ กองทัพภาคที่ ๔ (บก.ทภ.๔ อยูท่ ี่นครศรีธรรมราช)
๕.๒ มณฑลทหารบก (มทบ.)
๕.๒.๑ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๑ ได้แก่
๕.๒.๑.๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๑ กรุงเทพฯ
๕.๒.๑.๒ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ปราจีนบุรี
๕.๒.๑.๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ลพบุรี
๕.๒.๑.๔ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ชลบุรี
๕.๒.๑.๕ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เพชรบุรี
๕.๒.๒ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๒ ได้แก่
๕.๒.๒.๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๑ นครราชสีมา
๕.๒.๒.๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ อุบลราชธานี
๕.๒.๒.๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ขอนแก่น
๕.๒.๒.๔ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อุดรธานี
๕.๒.๓ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๓ ได้แก่
๕.๒.๓.๑ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ นครสวรรค์
๕.๒.๓.๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ลาปาง
๕.๒.๓.๓ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เชียงใหม่
๕.๒.๔ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๔ ได้แก่
๕.๒.๔.๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ นครศรีธรรมราช
๕.๒.๔.๒ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ สงขลา
๕.๓ จังหวัดทหารบก (จทบ.)(เป็นหน่วยรองของมณฑลทหารบก) ได้แก่
๕.๓.๑ จังหวัดทหารบก กรุงเทพฯ (มทบ.๑๑)
๕.๓.๒ จังหวัดทหารบก กาญจนบุรี (มทบ.๑๑)
๕.๓.๓ จังหวัดทหารบก ปราจีนบุรี (มทบ.๑๒)
๕.๓.๔ จังหวัดทหารบก ฉะเชิงเทรา(มทบ.๑๒)
๕.๓.๕ จังหวัดทหารบก ลพบุรี (มทบ.๑๓)
๕.๓.๖ จังหวัดทหารบก สระบุรี (มทบ.๑๓)
๕.๓.๗ จังหวัดทหารบก ชลบุรี (มทบ.๑๔)
๕.๓.๘ จังหวัดทหารบก เพชรบุรี (มทบ.๑๕)
๕.๓.๙ จังหวัดทหารบก ราชบุรี (มทบ.๑๕)
๕.๓.๑๐ จังหวัดทหารบก นครราชสีมา (มทบ.๒๑)
๕.๓.๑๑ จังหวัดทหารบก บุรีรัมย์ (มทบ.๒๑)
๕.๓.๑๒ จังหวัดทหารบก สุรินทร์ (มทบ.๒๑)
๕.๓.๑๓ จังหวัดทหารบก อุบลราชธานี (มทบ.๒๒)
๕.๓.๑๔ จังหวัดทหารบก ร้อยเอ็ด (มทบ.๒๒)
๕.๓.๑๕ จังหวัดทหารบก ขอนแก่น (มทบ.๒๓)
๕.๓.๑๖ จังหวัดทหารบก เลย (มทบ.๒๓)
๕.๓.๑๗ จังหวัดทหารบก อุดรธานี (มทบ.๒๔)
๕.๓.๑๘ จังหวัดทหารบก สกลนคร (มทบ.๒๔)
๕.๓.๑๙ จังหวัดทหารบก นครพนม (มทบ.๒๔)
๕.๓.๒๐ จังหวัดทหารบก นครสวรรค์ (มทบ.๓๑)
๕.๓.๒๑ จังหวัดทหารบก พิษณุโลก (มทบ.๓๑)
๕.๓.๒๒ จังหวัดทหารบก เพชรบูรณ์ (มทบ.๓๑)

๑ - ๒๔
๕.๓.๒๓ จังหวัดทหารบก ตาก (มทบ.๓๑)
๕.๓.๒๔ จังหวัดทหารบก ลาปาง (มทบ.๓๒)
๕.๓.๒๕ จังหวัดทหารบก พะเยา (มทบ.๓๒)
๕.๓.๒๖ จังหวัดทหารบก อุตรดิตถ์ (มทบ.๓๒)
๕.๓.๒๗ จังหวัดทหารบก น่าน (มทบ.๓๒)
๕.๓.๒๘ จังหวัดทหารบก เชียงใหม่ (มทบ.๓๓)
๕.๓.๒๙ จังหวัดทหารบก เชียงราย (มทบ.๓๓)
๕.๓.๓๐ จังหวัดทหารบก นครศรีธรรมราช (มทบ.๔๑)
๕.๓.๓๑ จังหวัดทหารบก สุราษฎร์ธานี (มทบ.๔๑)
๕.๓.๓๒ จังหวัดทหารบก ชุมพร (มทบ.๔๑)
๕.๓.๓๓ จังหวัดทหารบก ทุ่งสง (มทบ.๔๑)
๕.๓.๓๔ จังหวัดทหารบก สงขลา (มทบ.๔๒)
๕.๓.๓๕ จังหวัดทหารบก ปัตตานี (มทบ.๔๒)

ทบ.

ทภ.1

ทภ.2

ทภ.3

ทภ.4

- มทบ.11

- มทบ.21

- มทบ.31

- มทบ.41

- มทบ.12

- มทบ.22

- มทบ.32

- มทบ.42

- มทบ.13

- มทบ.23

- มทบ.33

- มทบ.14

- มทบ.24

- มทบ.15
รูปที่ ๕ ส่วนภูมิภาค

๑ - ๒๕
๖. ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม มีหน้าที่อานวยการ และดาเนินการฝึกและศึกษากาลังพลของ
กองทัพบก เพื่อให้กาลังพลเหล่านั้น มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมตามตาแหน่งหน้าที่ อันจะทาให้หน่วยต่างๆ
ของกองทัพบกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบ ส่วนการศึกษาประกอบด้วย:๖.๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการ
ดาเนินการสนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝึกและศึกษาของกาลังพลเป็นบุคคลและหน่วย
ต่างๆของกองทัพบก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจการอนุศาสนาจารย์ ให้การฝึกและศึกษาแก่กาลัง
พลของกองทัพบก และนอกกองทัพบก ในหลักสูตรต่างๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย อานวยการฝึกและศึกษา วิทยาการ
เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า เหล่าทหารปืนใหญ่ ดาเนินการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกาหนดหลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์ทางทหารที่เกี่ยวข้อง กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน่วยขึ้นตรงด้านการศึกษา ๘ หน่วย คือ
๖.๑.๑ ศูนย์การทหารราบ
๖.๑.๒ ศูนย์การทหารม้า
๖.๑.๓ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๖.๑.๔ โรงเรียนนายสิบทหารบก
๖.๑.๕ วิทยาลัยการทัพบก
๖.๑.๖ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
๖.๑.๗ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์
๖.๑.๘ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
๖.๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดาเนินการฝึก นักเรียน
นายร้อย
๖.๓ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการและ
ดาเนินการเกี่ยวกับกิจการกาลังสารอง และกิจการอาสารักษาดินแดน
๖.๔ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีหน้าที่วางแผน อานวยการ และดาเนินการฝึกและศึกษา
เกี่ยวกับการสงครามพิเศษ การส่งกาลังทางอากาศ และการยุทธส่งทางอากาศ โดยมีศูนย์สงครามพิเศษเป็นลูกมือ
๖.๕ ศูนย์การบินทหารบก มีหน้าที่วางแผน อานวยการ กากับการและดาเนินการฝึกและศึกษา
เกี่ยวกับกิจการบินของกองทัพบก วิจัยและพัฒนา กาหนดหลักนิยมและทาตาราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
๖.๖ โรงเรียนของเหล่าและสายงานต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนทหารช่าง โรงเรียนทหารสื่อสาร โรงเรียน
ทหารพลาธิการ ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็นหน่วยในอัตราของหน่วยที่เป็นหัวหน้าเหล่าและสายวิทยาการนัน้ ๆ
๖.๗ ศูนย์อานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มีหน้าที่วางแผน อานวยการ และดาเนินการฝึก และ
ศึกษาเกี่ยวกับกิจการด้านการรักษาพยาบาลของกองทัพบก

๑ - ๒๖

ทบ.

ยศ.ทบ.
-

ศร.
ศม.
ศป.
วทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.นส.ทบ.
ศพย.ยศ.ทบ.
ศฝยว.ทบ.

รร.จปร.

นรด.
- ศสร.

นสศ.

ศบบ.

- ศสพ.

พบ.
- วพม.
ศพม. - วพบ.

รร. เหล่าสายวิทยาการต่าง ๆ

รูปที่ ๖ ส่วนการฝึกศึกษา

๗. ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ แต่เดิม ทบ. ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ๒
โครงการใหญ่ คือ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยใช้
กาลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยต่าง ๆ เข้าปฏิบัติงานซึ่งหน่วยเหล่านี้ไม่ได้มีความชานาญเกี่ยวกับงานด้านการ
พัฒนา ก่อให้เกิดภาระผูกพันและมีผลกระทบความพร้อมรบของ ทบ. เป็นส่วนรวมอีกด้วย ดังนั้น ทบ. จึงได้มีการ
จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาขึ้น เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโดยเฉพาะใน ๒ ระดับ คือ
๗.๑ ระดับ ทภ. ได้แก่ พล.พัฒนา ๑ กองพล ต่อ ทภ. เพื่อปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ทภ.
๗.๒ ระดับ ทบ. ได้แก่ พล.ช. เพื่อรับผิดชอบด้านการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นงานพิเศษเกินขีด
ความสามารถของ พล.พัฒนา

๑ - ๒๗

ทบ.

ทภ.1

ทภ.2

ทภ.3

ทภ.4

กช.

พล.ช.
พล.พัฒนา 1

กรมพัฒนา 1

พล.พัฒนา 2

กรมพัฒนา 2

รูปที่ ๗ ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

พล.พัฒนา 3

พล.พัฒนา 4

ช.3

กรมพัฒนา 4

๑ - ๒๘

ตอนที่ ๕ การจัดและการดาเนินงานของฝ่ายอานวยการ
๑. การจัดเจ้าหน้าที่ในกองบังคับการหรือกองบัญชาการ
การที่หน่วยขนาดใดก็ตามจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รบั มอบสาเร็จ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามหน้า
ที่และรับผิดชอบในงานต่างกัน ซึ่งแต่ละส่วน สายงาน และบุคคลที่ประกอบกาลังในกองบังคับการหรือกองบัญชาการ
นั้นๆ จะต้องร่วมมือกัน ประสานงาน และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ก็เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์อันเดียวกัน ก็
คือ “ ความสาเร็จภารกิจของหน่วย ” เจ้าหน้าที่ที่จัดเข้าปฏิบัตงิ านในกองบังคับการหรือกองบัญชาการโดยทั่วไป
สามารถแยกเป็นส่วนๆ ได้ดังนี:้ ก. ผู้บงั คับบัญชา
ข. รอง หรือ ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา
ค. ฝุายอานวยการ
ง. เจ้าหน้าที่ในสายงาน
๒. ความรับผิดชอบการปฏิบัตงิ านทั่วไปของเจ้าหน้าที่ในกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ
ก. ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ที่ได้รับมอบอานาจหน้าที่ในการอานวยการ ประสานงาน และ ควบคุมหน่วยซึ่ง
อานาจหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า "การบังคับบัญชา" อานาจหน้าทีน่ ี้ได้มาโดย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเป็นผู้มอบให้ โดยกาหนดเป็น ตาแหน่ง หรืองานมอบ ผู้บังคับบัญชานี้นอกจากจะได้รบั มอบ
อานาจหน้าที่แล้ว ยังจะต้องรับมอบความรับผิดชอบในการทีจ่ ะนาเอาแหล่งงานทุกอย่างมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการวางแผนการจัด การอานวยการ ประสานงาน และควบคุมหน่วย รวมถึงการที่ทาให้กาลังพลของหน่วยมี
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ ขวัญ การฝึก และวินัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยมีสมรรถภาพและปฏิบัติภารกิจสาเร็จ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบในผลงานที่หน่วยกระทาไป ทั้งที่สาเร็จและล้มเหลวแต่ผู้เดียว โดยจะมอบให้ผู้อื่นมิได้
ผู้บังคับบัญชาอาจจะมอบให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ แต่มิได้หมายความว่าให้ผู้นั้นรับผิดชอบแทน แหล่งงานที่
ผู้บังคับบัญชาจะนามาใช้นั้น ได้แก่ หน่วยรอง ผู้บังคับบัญชาจะต้องมอบความรับผิดชอบให้แก่หน่วยรองตามสายงาน
การบังคับบัญชา หน่วยรองจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย คาสั่งและระเบียบงานของหน่วยเหนืออย่างเคร่งครัด ทุก
กองบัญชาการ หรือกองบังคับการจะต้องถือว่าความสาเร็จของงานเป็นส่วนรวม ก็คือ ผลงานของความสาเร็จของ
หน่วยรองต่างๆ การสัง่ การของผู้บังคับบัญชา จะต้องกระทาโดยสั่งการตามลาดับชัน้ การบังคับบัญชาพยายามหลีก
เลี่ยงการสั่งการข้ามขั้น เพราะจะทาให้บังเกิดผลเสียแก่หน่วยเป็นอย่างมาก เป็นการลดอานาจหน้าที่ โดยที่ไม่ทาให้
ความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชาที่อยู่ระหว่างกลางลดลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีความจาเป็นในกรณีเร่งด่วน
เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ผู้บังคับบัญชากระทา โดยผิดหลักเกณฑ์เช่นนี้จะต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาที่ถูกสั่งการ
ข้ามขั้นทราบ และสถาปนาสายการบังคับบัญชาตามปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
ข. รองและผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้กาหนดระเบียบปฏิบัติงานของ รองและผูช้ ่วยโดย
กาหนดบทบาท หน้าที่ และความสัมพันธ์ ของรองและผู้ช่วยกับเสนาธิการ ฝุายอานวยการ และผู้บังคับหน่วยรอง
รองและผู้ช่วยจะต้องติดตามและทราบข่าวสารการปฏิบัติ งานของหน่วยอยู่ตลอดเวลา จึงจะทาให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้บงั คับบัญชาได้โดยที่งานไม่หยุดชงัก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการให้แนวทางการวางแผน การตกลงใจ และ
การดาเนินงาน ฉะนัน้ ทางที่ดีผบู้ ังคับบัญชาจะต้องแจ้งให้รองและผูช้ ่วยทราบถึงนโยบาย แผน เจตนารมณ์ เปูาหมาย
และปัญหาต่างๆ ส่วนเสนาธิการ ก็แจ้งให้รองและผู้ช่วยทราบถึงข่าวสารเกี่ยวกับสถานภาพการทางานของฝุาย
อานวยการ ตามธรรมดา รองและผูช้ ่วยไม่เป็นส่วนหนึ่งของสายการบังคับบัญชา และไม่มีฝาุ ยอานวยการของตน
ฉะนั้นในการที่ผบู้ ังคับบัญชาจะมอบให้รองและผู้ช่วยรับผิดชอบงานอย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องกาหนดความสัมพันธ์
กับหน่วยรองเป็นกิจเฉพาะหรืออาจจะได้รบั ความช่วยเหลือจากฝุายอานวยการตามที่ผบู้ ังคับบัญชากาหนดให้ เช่น
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งการให้กองบังคับการ (กองบัญชาการ) หน่วยรองไปขึ้นการบังคับบัญชากับรองหรือผู้ช่วย สาหรับ
ฝุายอานวยการนัน้ ผู้บังคับบัญชาอาจจะจัดนายทหารจากกองบังคับการ (กองบัญชาการ) หรือจากหน่วยรองไปทา
หน้าที่ฝาุ ยอานวยการสาหรับรองหรือผู้ช่วยก็ได้การสั่งการแก่เสนาธิการ หรือฝุายอานวยการในกองบังคับการ
(กองบัญชาการ) รอง และผูช้ ่วยก็อาจกระทาได้ โดยอยู่ในขอบเขตของอานาจที่ผบู้ ังคับบัญชามอบให้

๑ - ๒๙
ค. เสนาธิการและฝ่ายอานวยการ
๑) เสนาธิการ เสนาธิการเป็นสมาชิกอาวุโส และหัวหน้าของฝุายอานวยการ ถ้าหน่วยระดับใดที่ไม่มีอัตราก็
ให้รองปฏิบัติหน้าที่นี้ เสนาธิการเป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้บงั คับบัญชา รับผิดชอบใน
การดาเนินงานของฝุายอานวยการทั้งหมดโดยการสัง่ การ กากับดูแลแก่พวกฝุายอานวยการ รวมทั้งเป็นผูป้ ระสาน
การปฏิบัติระหว่างฝุายอานวยการทุกสายงาน เสนาธิการอาจมีรองหรือผู้ช่วย ๑ นาย หรือมากกว่าก็ได้แล้วแต่อัตรา
การจัด เสนาธิการอาจได้รับอานาจจากผู้บงั คับบัญชาส่วนหนึ่งให้บังคับบัญชาแก่ฝาุ ยอานวยการ เสนาธิการอาจได้รับ
อานาจจากผู้บงั คับบัญชาในการสั่งการแก่หน่วยรองทั้งนี้จะต้องเป็นตามแบบธรรมเนียมของกองทัพบก
๒) ฝ่ายอานวยการ เป็นเจ้าหน้าที่ที่อาจจะอยู่ในบังคับบัญชาโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาหรืออยู่ในหน่วยรอง
ของกองบังคับการหรือกองบัญชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ปฏิบตั ิงานให้สาเร็จภารกิจ
โดยการรวบรวมข่าวสาร หรือข้อมูล ให้ข้อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา จัดทาแผนหรือคาสั่ง และกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยรอง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบาย และคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ฝุายอานวยการรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในขอบเขตของสายงานที่จัดแบ่งไว้ในส่วนราชการ งานในวิชาชีพและเทคนิคเฉพาะอย่าง
รวมทั้งงานในเรื่องส่วนตัวที่ผู้บงั คับบัญชามอบให้โดยเฉพาะฝุายอานวยการอาจมีอานาจบังคับบัญชาแก่เจ้าหน้าที่
ภายในแผนก หรือไม่มีก็ได้ ทั้งนีต้ ้องแล้วแต่ระดับหน่วย ประเภทสายงาน และการจัดของระดับหน่วยนัน้ ๆ ตามอัตรา
การจัดของกองทัพบกระดับกองพัน ฝุายอานวยการต่างๆ จะเป็นผู้ขึ้นตรงการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาส่วน
เจ้าหน้าที่ที่จดั มาปฏิบัติงานแผนกนั้นอาจจะจัดมาจากกองร้อยกองบังคับการและบริการกองร้อยกองบังคับการหรือ
กองร้อยสนับสนุนการรบ ถ้าเป็นหน่วยสายยุทธบริการก็อาจจัดจากส่วนใด ส่วนหนึง่ ในหน่วยนัน้ (ถ้าไม่มีกองร้อยกอง
บังคับการ) ระดับกรม ฝุายอานวยการต่างๆ จะเป็นผู้ขึ้นตรงการบังคับบัญชาของผูบ้ ังคับบัญชา ส่วนเจ้าหน้าที่จัดมา
ปฏิบัติงานในแผนกนัน้ อาจจะจัดมาจากกองร้อยกองบังคับการหรือกองร้อยบริการระดับกองพลขึ้นไป สายงานของ
ฝุายอานวยการจะจัดเป็นส่วนๆ ในกองบัญชาการ ตัวหัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าฝุายเสนาธิการ หรือหัวหน้าแผนก
หรือหัวหน้ากองเสนาธิการ ขึ้นตรงการบังคับบัญชาของผู้บงั คับบัญชา ส่วนเจ้าหน้าที่ภายในแผนกจัดอยู่ในอัตราของ
แผนกหรือกอง จึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้ากองด้วยตามปกติไม่วา่ หน่วยระดับใด ฝุาย
อานวยการ ไม่มีอานาจในการสัง่ การแก่หน่วยรอง ยกเว้นฝุายอานวยการผู้นนั้ เป็นผู้บังคับหน่วยรองอยู่แล้ว หรือฝุาย
อานวยการผูน้ ั้นอาจได้รับคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชา ให้มีอานาจสั่งการแก่หน่วยรองได้ แต่ก็เป็น
งานเฉพาะกิจ ซึ่งอาจจะเป็นการถาวร เพื่อลดภาระของผู้บังคับบัญชา หรือในห้วงระยะเวลาสัน้ ๆ ดังตัวอย่างเช่น
ระเบียบปฏิบัติของกองทัพบก เจ้ากรมกาลังพลกองทัพบก ได้รับมอบอานาจการสั่งการบรรจุนายทหารชัน้ ประทวน
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้รับมอบอานาจออกคาสั่งชี้แจงเกี่ยวกับงานทางเทคนิคของกองทัพบก เจ้ากรมยุทธ
ศึกษาทหารบก ได้รับมอบอานาจสั่งการในเรื่องบรรจุนักเรียนนายสิบ และให้นายทหาร นายสิบเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียนในกองทัพบก เป็นต้น
ง. เจ้าหน้าที่ในสายงาน ได้แก่ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานภายในส่วนสายงานของฝุายอานวยการ เพื่อให้ฝุาย
อานวยการสายงานนั้นปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้เจ้าหน้าที่ภายในสายงานของฝุายอานวยการอาจจัดอยู่ใน
แผนกสายงาน จัดจากหน่วยส่วนภายในกองบังคับการ (กองบัญชาการ) นั้น เช่น กองร้อยกองบังคับการ หรือ
กองร้อยสนับสนุนการรบ กองร้อยบริการ หรือจัดจากหน่วยรองของกองบังคับการ(กองบัญชาการ) ทั้งนี้เป็นไป ตาม
อัตราการจัดของแต่ละระดับหน่วยและประเภทหน่วย

ตอนที่ ๖ การจัดฝ่ายอานวยการ
๑. วัตถุประสงค์ในการจัดฝ่ายอานวยการ
เนื่องจากงานของหน่วยที่จะต้องปฏิบัตนิ ั้นมีอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นงานหลักที่หน่วยต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ งานที่ผบู้ ังคับบัญชาหน่วยเหนือมอบหมายให้เป็นครั้งคราว และงานที่หน่วยริเริ่ม
งานเหล่านี้ผบู้ ังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบต่อผลสาเร็จหรือล้มเหลว อย่างไรก็ตามงานทุกอย่างจะต้องบรรลุถึงคาว่า
“สาเร็จ” ลาพังตัวผูบ้ ังคับบัญชาแต่ผู้เดียวที่จะคิดวางแผนอานวยการ ประสานงานและสั่งการแก่หน่วยรองให้บรรลุ
ถึงคาดังกล่าวแล้วย่อมกระทาได้ยากมากเพราะบุคคลคนเดียวจะทราบถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆ หาข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ มาประมวลเป็นแนวความคิดและข้อตกลงใจสั่งการโดยถูกต้องทุกครั้งนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ หน่วยจะต้องมี

๑ - ๓๐
เจ้าหน้าที่สว่ นหนึ่งหรือหลายส่วน รวมเป็นส่วนเดียวเป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การสั่งการเป็นไปตาม
ครรลองที่ให้ผลประโยชน์แก่หน่วย และที่สาคัญทีส่ ุด ก็คือ สาเร็จในการปฏิบัตงิ าน เจ้าหน้าที่ทชี่ ่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชาที่เราเรียกว่า "ฝุายอานวยการ" สาหรับการจัดฝุายอานวยการนัน้ ได้นาหลักการมาใช้ คือ ความมี
เอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการช่วงในการควบคุม การแบ่งมอบอานาจ และรวบรวมกิจการที่ตรงกันและ
เกี่ยวข้องกันเป็นพวกๆการจัดฝุายอานวยการขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ การช่วยเหลือการปฏิบัตงิ านของผูบ้ ังคับบัญชา
ให้งานหรือภารกิจสาเร็จนั้น ฝุายอานวยการจะต้องปฏิบัตงิ านเพื่อ
ก. สนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาและหน่วยรองโดยทันที
ข. จะต้องทาให้ผู้บังคับบัญชาทันสถานการณ์อยู่เสมอ
ค. ลดเวลาที่ต้องการในการควบคุมและการประสมประสานงาน
ง. ลดโอกาสที่จะทาให้เกิดความผิดพลาด
จ. ปลดเปลื้องภาระของผู้บังคับบัญชาในการกากับดูแลในรายละเอียด
๒. การประกอบกาลังของฝ่ายอานวยการ
ฝุายอานวยการประกอบไปด้วยนายทหารจานวนหนึ่งที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง หรือได้รับคาสั่งเฉพาะให้
ปฏิบัติหน้าที่ฝาุ ยอานวยการเป็นครั้งคราว เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัตงิ าน การปฏิบัติหน้าทีฝ่ ุาย
อานวยการนี้แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
ก. การที่มอบให้ฝุายอานวยการปฏิบัติหน้าที่เพียงด้านเดียว
ข. การที่มอบให้ฝุายอานวยการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านฝุายอานวยการ และผู้บงั คับหน่วยในเวลาเดียวกัน ใน
กรณีนี้ได้แก่นายทหารที่เป็นผู้บงั คับหน่วยอยู่แล้ว และได้รบั คาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฝาุ ยอานวยการด้วยเพื่อมิให้เสียงาน
ทั้งงานตามสายงานและงานด้านฝุายอานวยการ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาอาจจะกระทาได้ในลักษณะจากัด การ
กาหนดความหมายของเจ้าหน้าที่ฝุายอานวยการ จะมีการกาหนด ดังนี้
๑) ฝุายอานวยการ หมายถึง นายทหารที่เป็นหัวหน้าฝุายอานวยการใน สายงานหนึ่งๆ อาจเป็นหัว
หน้าแผนก หรือหัวหน้ากอง
๒) พวกฝุายอานวยการ หมายถึง นายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน ฝุายอานวยการหลักๆ (รวม
ถึงหัวหน้าด้วย)
๓. สายงานของฝ่ายอานวยการ
ในการจัดหน่วยไม่วา่ หน่วยระดับใดก็ตาม ตามอัตราการจัดจะบ่งถึงภารกิจและกาหนดขีดความสามารถของ
ทุกอัตรา และมีผู้บงั คับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการตามภารกิจและขีดความสามารถ เพื่อให้บรรลุถึงผล
สาเร็จของงาน ข้อพิจารณาในการที่จะทาให้หน่วยบรรลุถึงผลสาเร็จตามภารกิจดังกล่าว หน่วยจะต้องมีความสามารถ
ดังต่อไปนี้ คือ การข่าวที่มีประสิทธิผล มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ อานาจกาลังยิง การบังคับบัญชา การ
ควบคุม การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุนทางการช่วยรบฉะนั้นการจัดจะต้องกาหนด และแบ่งหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้า
ที่ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และสาเร็จภารกิจของหน่วย ผู้ช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชานี้ ก็คือ ฝุายอานวยการนั่นเอง ฉะนั้น การแบ่งหน้าที่หรือสายงานของฝุายอานวยการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้บังคับบัญชานั้น จึงถือว่ามีรากฐานจากเหตุผลดังกล่าว สายงานที่มีการแบ่งนี้เราเรียกว่า “สายงานของฝ่าย
อานวยการ” สายงานของฝุายอานวยการ แบ่งได้ดังนี:้ ก. การกาลังพล เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกาลังพล ได้แก่ การรักษายอดกาลังพล การจัดการกาลังพล (ทั้งฝุาย
เราและข้าศึก) การจัดการกาลังคน การบารุงรักษาขวัญ การรักษาวินัยข้อบังคับและคาสัง่ การจัดการภายในกอง
บังคับการ (กองบัญชาการ) และงานเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ไม่สามารถจะจัดเข้าอยูใ่ นสายงานของฝุาย
อานวยการใด ผู้บังคับบัญชาจะมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบทางฝุายอานวยการของสายงานกาลังพล
ข. การข่าวกรอง เป็นงานที่เกี่ยวกับการดาเนินงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การข่าวกรองทาง
ยุทธศาสตร การจัดทาทาเนียบกาลังรบ สาหรับหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบยังต้องดาเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้าน
การจารกรรม บ่อนทาลายและวินาศกรรม นอกจากนี้ยังมีงานอืน่ ๆ เช่น พิธีทางการทูต การรักษาความปลอดภัย
และการควบคุมการแจกจ่ายแผนที่เป็นต้น

๑ - ๓๑
ค. การยุทธการ งานหลักของสายยุทธการมี การจัด การฝึก และการยุทธ์ ความสาคัญในการปฏิบัติงาน
ขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของภารกิจ และหน่วยที่เผชิญกับการยุทธ์
ง. การส่งกาลังบารุง งานสายส่งกาลังบารุง ได้แก่ การส่งกาลัง การส่งกลับและการรักษาพยาบาล
การขนส่ง การซ่อมบารุง การบริการ ซึ่งได้แก่การดาเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง (เว้นปูอมสนาม) กับ
อสังหาริมทรัพย์ และงานเบ็ดเตล็ดซึ่งได้แก่งานสายส่งกาลังบารุงที่กระทาเพิ่มเติมจากงานปกติ
จ. กิจการพลเรือน เป็นงานที่เกี่ยวกับกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับทหาร สาหรับการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ งานของสายกิจการพลเรือนจะเกี่ยวกับการพัฒนาด้วย
ฉ. การปลัดบัญชี งานหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์การจัดการงานตามโครงการ การดาเนินกรรมวิธีข้อ
มูลอัตโนมัติ การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานและสถิติ บริการการเงินและการควบคุมการรายงานฃ
๔. การแบ่งประเภทของฝ่ายอานวยการ
ฝุายอานวยการแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
ก. พวกฝ่ายอานวยการประสานงาน เป็นฝุายอานวยการหลักในการช่วยเหลือผู้บงั คับบัญชา ฝุาย
อานวยการประสานงานนี้จะต้องรับผิดชอบในสายงานใดสายงานหนึ่ง ตามขอบเขตสายงานของฝุายอานวย
การทั้ง ๖ สายงาน จะช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาโดยประสานแผนหน้าที่ และการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ทั้งปวงของ
หน่วย ประสานกิจกรรมทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้กาลังทหารได้ผลดีที่สุดเป็นส่วนรวม ฝุายอานวยการ
ประสานงานแบ่งเป็นแผนก หรือกองตามสายงาน ประกอบด้วย หัวหน้าแผนก หรือกอง เรียกว่า นายทหารฝุาย
อานวยการประสานงาน และมีนายทหารในแผนกหรือกองเป็นผู้ช่วยนายทหารผู้ช่วยเหล่านี้ เป็นนายทหารฝุาย
อานวยการไม่เรียกว่า นายทหารฝุายอานวยการประสานงาน หัวหน้าของนายทหารเหล่านี้จะกาหนดหน้าที่ของ
นายทหารผู้ช่วย
ข. พวกฝ่ายกิจการพิเศษ ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในงานเกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิค และงานในหน้าที่อื่นๆ ที่
เป็นงานเฉพาะอย่างหรือเฉพาะเรื่อง ถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกฝุายอานวยการประสานงานแล้ว ฝุายอานวยการ
ประสานงานจะมีความสัมพันธ์กับงานด้านเทคนิค และสายอาชีพอย่างกว้างๆเท่านั้นแต่พวกฝุายกิจการพิเศษจะต้อง
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ และรับผิดชอบโดยเฉพาะเป็นเรื่องๆ กับงานสายดังกล่าวฝุายอานวยการพวกนี้จัดแบ่ง
แผนกหรือกอง ตามสายงานทางวิชาชีพเทคนิคและงานพิเศษอื่น ๆ แต่ละกองหรือแผนกประกอบไปด้วยหัวหน้าซึ่ง
เรียกว่า นายทหารฝุายกิจการพิเศษ และมีนายทหารอื่น ๆ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหรือ กองจะกาหนดหน้าที่ของ
ผู้ช่วย อนึ่ง การให้ข้อเสนอหรือหนทางปฏิบัติแก่ผู้บังคับบัญชานั้น จะต้องผ่านสายงานฝุายอานวยการประสานงานที่
เกี่ยวข้อง การดาเนินงานก็จะอยู่ในการกากับดูแลของฝุายอานวยการประสานงานด้วย
ค. พวกฝ่ายอานวยการประจาตัว คือ นายทหารที่ผบู้ ังคับบัญชาเลือกขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลืองานของผู้
บังคับบัญชาในเรื่องส่วนตัวหรืองานในหน้าทีโ่ ดยเฉพาะ เช่นนายทหารคนสนิท หรือนายทหารที่มีกิจกรรมที่
ผู้บังคับบัญชาต้องการประสานงาน และดาเนินงานโดยตรงอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องผ่านเสนาธิการ เป็นต้น ฝุาย
อานวยการพวกนี้จะดาเนินงานทางธุรการ หรือรายงาน เรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านสายงานตามปกติ จเร
นายทหารธรรมนูญ นายทหารประชาสัมพันธ์ และนายทหารงบประมาณ มักจะได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้
ปฏิบัติหน้าที่ฝาุ ยอานวยการประจาตัว ถ้าเป็นกรณีนนี้ ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องแบ่งงานและเวลาให้กับ
การทาหน้าที่ฝุายอานวยการประจาตัวกับฝุายกิจการพิเศษ หน่วยบังคับบัญชาใดทีไ่ ม่มีอัตราตาแหน่งที่เป็นฝุาย
อานวยการประจาตัว ผู้บังคับบัญชาก็อาจจะแต่งตั้งผู้ใดก็ได้ เช่น ระดับกองพัน ผู้บงั คับกองพัน มักจะมอบให้
นายทหารฝุายกาลังพลปฏิบตั ิหน้าทีฝ่ ุายอานวยการประจาตัว เป็นต้น
อนึ่ง ฝุายอานวยการประจาตัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ นายทหารคนสนิทจะเป็นผู้กากับดูแลเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติกิจส่วนตัวของผูบ้ ังคับบัญชา เช่น พลขับ พลสูทกรรม ของผู้บังคับบัญชาเป็นต้น
๕. การในหน้าที่ร่วมของฝ่ายอานวยการ
การที่จะให้ฝุายอานวยการได้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานนัน้ จะต้องมีการกาหนดการ
ในหน้าที่ของฝุายอานวยการนัน้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องและประสานกับการดาเนินงานของผูบ้ ังคับบัญชา ไม่ว่าจะ
ได้รับภารกิจใด ๆ ฝุายอานวยการจะต้องปฏิบัติดังนี้ คือ การให้ข่าวสาร การทาประมาณการ การทาข้อเสนอ การทา
แผนและคาสั่ง และกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนและคาสั่ง

๑ - ๓๒
ก. การให้ข่าวสาร
๑) ฝุายอานวยการจะเป็นผู้รวบรวม จัดระเบียบและประเมินค่า และกระจ่ายข่าวที่กองบังการ
(กองบัญชาการ) ได้รับอย่างต่อเนื่อง การที่ฝุายอานวยการจะต้องปฏิบัติดังนี้
ก) รับข่าวสารจากแหล่งข่าวทั้งปวง และด้วยการติดต่อกับแหล่งข่าวอย่างต่อเนื่อง ถ้าทาได้ ฝุาย
อานวยการจะต้องกาหนดระเบียบปฏิบตั ิ หรือวิธีการที่จะทาให้ข่าวสารส่งเข้าสู่กองบังคับการ (กองบัญชาการ) โดย
อัตโนมัติ เพราะจะทาให้บังเกิดความรวดเร็วกว่าการที่ส่งตามสายงานปกติ
ข) จัดระเบียบ และประเมินค่าข่าวสารในส่วนขอบเขตของงานที่ตนรับผิดชอบ
๒) ในการรวบรวมข่าวสารฉบับล่าสุด ฝุายอานวยการจะต้องเพ่งเล็งถึง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องและส่งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาทันที หรือผู้อื่นที่ต้องการข่าวสารนัน้ ฝุายอานวยการมีวิธีปฏิบัติดงั นี้
ก) พิจารณาถึงความสาคัญ ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข่าวสาร แล้วส่งข่าวสารทีป่ ระเมินค่า
แล้วไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องร้องขอ ในเมื่อข่าวสารนัน้ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหาร
ข) มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝุายอานวยการด้วยกัน ของหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วย
ข้างเคียง ดังนัน้ ฝุายอานวยการของหน่วยอื่นๆ ก็สามารถใช้ข่าวสารอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติเช่นนี้ฝาุ ยอานวยการจะ
ต้องการของฝุายอานวยการและผู้บังคับบัญชาอืน่ ๆ ด้วย
ข. การประมาณการ การประมาณการ คือ การจัดระเบียบแนวความคิด เพื่อการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งปวง
ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติของฝุายเรา และหาหนทางปฏิบัติที่กระทาได้ ซึ่งการปฏิบัตินี้จะทาให้ฝาุ ยเรา
สาเร็จภารกิจ ถ้าเป็นการปฏิบัตขิ องฝุายอานวยการจะเรียกว่า "การประมาณการ" ส่วนการกระทาโดยผูบ้ ังคับบัญชา
จะเรียกว่า "การประมาณสถานการณ์"
๑) ฝุายอานวยการจะต้อง เตรียมทาประมาณการ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาปัจจัยทั้งปวง
ที่มีอิทธิพลต่อหนทางปฏิบตั ิ การทาประมาณการ จะทาให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง
ก) ข้อยุติเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญ จะมีผลกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์
ข) ข้อเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีอยู่ ที่สามารถสนับสนุนหนทางปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด
๒) ฝุายอานวยการจะต้องทาประมาณการแต่เนิน่ ๆ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีเวลาทาแผนอย่าง
เพียงพอ ความบกพร่องของการทาประมาณการอาจจะพลาด เนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงเหตุ หรืออุปสรรคที่น่าจะ
เป็นไปได้ต่อหนทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
ค. การทาข้อเสนอ ฝุายอานวยการจะทาข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาบรรลุถึงการตกลงใจ และใน
การกาหนดนโยบาย นอกจากนี้ฝุายอานวยการยังให้ข้อเสนอแก่ฝุายอานวยการอื่น ๆ และผูบ้ ังคับหน่วยรองด้วย ใน
กรณีหลังนี้ การให้ข้อเสนอ ก็มีความมุ่งหมายเพียงช่วยเหลือเท่านั้น มิใช่เป็นการสั่งการโดยอานาจการบังคับบัญชา
ง. การทาแผนและคาสั่ง
๑) ฝุายอานวยการเป็นผู้แปลข้อตกลงใจ และแนวความคิดในการปฏิบัติ ของผู้บังคับบัญชาเป็นแผนและ
คาสั่ง เมื่อได้ร่างแผนและคาสัง่ แล้วก็ขอรับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อแจกจ่ายต่อไป แต่อย่างไรก็ดี ผู้บังคับบัญชา
อาจมอบอานาจให้ฝุายอานวยการแจกจ่ายได้ทันที โดยไม่ต้องรออนุมัติก่อนก็ได้
๒) ฝุายอานวยการจะวิเคราะห์นโยบายและข้อตกลงใจของผู้บงั คับบัญชา เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่
จะร่างแผนและคาสั่งเพื่อนาไปปฏิบัติ ฝุายอานวยการจะประสานแผน และคาสั่งกับฝุายอานวยการอื่นๆ
๓) ฝุายอานวยการควรจะทาแผนโดยอาศัยเหตุการณ์ และสภาพอันคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้
ผู้บังคับบัญชาตกลงใจง่ายขึน้ เป็นการลดการทางานลง
จ. การกากับดูแล ฝุายอานวยการจะกากับดูแลการปฏิบตั ิของหน่วยรองหรือส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ฝาุ ยอานวยการจะมีวธิ ีการปฏิบัติดังนี้
๑) ทาความเข้าใจให้แก่หน่วยรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้หน่วยรองได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และ
เข้าใจเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา
๒) หาข่าวสารที่มผี ลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติตามแผนและคาสัง่ แล้วเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม
ความจาเป็น
๓) การเยี่ยมเยียน และการตรวจหน่วย เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมทั้งรับทราบ

๑ - ๓๓
อุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วย
๔) การวิเคราะห์และการประเมินค่าของรายงาน แล้วนามาสรุป จะช่วยให้ฝุายอานวยการได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา การรายงานจะเป็นวิธที ี่รวดเร็วกว่าการเยี่ยมเยียน ในการรวบรวม
ข่าวสารจากหน่วยและสายงานต่างๆ อย่างไรก็ตามผูป้ ระเมินค่าจะต้องพึงระลึกว่า การรายงานนั้นอาจจะไม่ครอบ
คลุมถึงผลกระทบกระเทือนต่อเหตุการณ์ทั้งหมดการกากับดูแลของฝุายอานวยการจะช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาโดยทา
ให้หน่วยรองได้ปฏิบัติตามแผนและคาสัง่ โดยถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะได้รับคาสั่งไปแล้วก็ตาม หน่วยรองอาจไม่เข้าใจ ซึ่ง
อาจนาไปปฏิบัตผิ ิดๆ ไม่ตรงกับนโยบายของผูบ้ ังคับบัญชา และอาจเกิดผลเสียหายแก่ส่วนรวมได้ช่วยลดการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาในรายละเอียด ทาให้ฝุายอานวยการทราบถึงสถานการณ์ทราบข่าวสารที่จะนามา
รายงานทราบถึงข่าวสารบางอย่างที่มีความจาเป็นในการที่แปลงนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาเมือ่ ฝุายอานวยการ
อื่นๆ หรือผู้บังคับบัญชา และฝุายอานวยการของหน่วยรองร้องขอ นอกจากนัน้ การกากับดูแลของฝุายอานวยการจะ
ช่วยแก้ปัญหาที่ยงุ่ ยากในการปฏิบัติของหน่วยรองด้วย
***********************

