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เกร็ดความรู้
สรรพคุณของบัวหลวง
บัวหลวงเป็นพืชล้มลุก เติบโตได้ดีในดินเหนียว ลาต้นของบัวหลวงสามารถ
อยู่ได้ทั้งใต้ดินและน้า จะออกดอกเป็นดอกเดี่ยว มีทั้งสีชมพูหรือขาว นิยมนาไปไหว้พระ
แล้วยังนาเม็ดบัวมารับประทานได้ด้วย
เมล็ดหรือเม็ดบัว
เปลือกหุ้มเมล็ด
ดีบัว
ใบแก่
เหง้า (ราก)

- ช่วยแก้อ่อนเพลีย บารุงไขข้อ
แก้ร้อนในกระหายน้า
- สมานแผล แก้ท้องร่วง
- ช่วยแก้กระหายน้า ขยายหลอดเลือด
หัวใจ
- ช่วยบารุงโลหิต แก้ไข้ แก้ริดสีดวงจมูก
- ช่วยบารุงกาลัง ขับเสมหะ แก้ร้อนใน
กระหายน้า แก้ดีพิการ หรือพุพอง
แก้อาเจียน

อ้างอิง : www.เกร็ดความรู้.net/บัวหลวง/
นาเสนอโดย : พ.ท.หญิง นัฐนันท์ พยุงชัยรัตน์ กธก.สบ.ทบ.

งานพิธีการ

>น.๑

ภาพกิจกรรม

>น.๗

การรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบตั ิงาน
นายทหารสัญญาบัตรและพนักงานราชการ

>น.๙

การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
นายทหารสัญญาบัตร ในระบบ PDX

>น. ๑๐

การตรวจสอบประวัติรับราชการ

>น. ๑๑

การส่งเรื่องแต่งตั้งยศ และเลื่อนยศ
(กรณีมีความล่าช้า)
>น. ๑๒
นเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบ
ของ สบ.ทบ.
>น. ๑๔
เกร็ดความรู้

>น. ๑๕

๑

๑๔

การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป.
ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
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วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ ณ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
หน้ากระทรวงมหาดไทย เวลา ๐๖๐๐
การปฏิบัติ
- จก.สบ.ทบ. สั่ ง การในนาม ผบ.ทบ.เรี ย นเชิ ญ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายพล
ตาแหน่งหลัก จานวน ๑ นาย และให้ นขต.ทบ. จัดนายทหารสัญญาบัตรต่ากว่าชั้นนายพล
จ านวน ๕ นาย โดย สบ.ทบ. จั ด พานประดั บ พุ่ ม ดอกไม้ จ านวน ๑ พาน พร้ อ มผู้ ถื อ
เป็นคณะผู้แทนกองทัพบกไปถวายสักการะ สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

สิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. ได้แก่ แบบพิมพ์ทั้งหมดของ
กองทัพบก คาสั่ง หนังสือ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีเมื่อจะ
ดาเนินการจัดหาและแจกจ่าย จะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เป็นหลักใน
การดาเนิ นการท าแผนจัดหาทุ กครั้ง โดยหน่ว ยต่าง ๆ ที่ดาเนิน การจัดหาต้อ ง
รายงานให้ สบ.ทบ. จัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. เป็นครั้งคราวไป การจัดทา
คุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ. มี ๒ รูปแบบ
๑.ปกติใ ห้ จั ดทาเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาหรั บ แบบพิม พ์ที่
จัดหาเป็นประจา
๒. สป. ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเฉพาะคราว และ สป. ที่ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จะต้องขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สป. ชัว่ คราว เฉพาะในปีงบประมาณ
การดาเนินการจัดทาคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร จะต้องรายงานผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในความรับผิดชอบของ สบ.ทบ.
ของ ทบ. พิจารณาตรวจสอบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สบ.ทบ. มี พ.อ.หญิง
วิภาณีย์ เพ็ชรณสังกุล ประจา สบ.ทบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการฯพิจารณา
ตรวจสอบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกส่งกาลัง กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารบก
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๓๕ โทร. ๙๗๕๓๕
ผู้เรียบเรียง ร.ต.สมโพช ลัทธิคุณ

๒

๑๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ด้วยปัจจุบันผู้บัง คับบัญชาชั้นสูง ได้ให้ความสาคัญ ในเรื่องสิทธิกาลัง พล ที่ต้องรีบ
ดาเนินการโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาลังพลชั้นผู้น้อย ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยใน ทบ. เสนอ
เรื่องการแต่งตั้งยศกาลังพล และการเลื่อนยศกาลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ล่า ช้ า ท าให้ ก าลั ง พลดั ง กล่ า วได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ยศ หรื อ เลื่ อ นยศล่ า ช้ า เกิ น เวลาอั น ควร
อันส่งผลต่อขวัญกาลังใจของกาลังพล และมีการลงทัณฑ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่ได้ลงทัณฑ์
และมีการลงทัณฑ์
เพื่อให้กาลังพลได้รับการแต่งตั้งยศ หรือการเลื่อนยศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ไม่ล่าช้าเกินไป ตลอดจนให้มีการลงทัณฑ์ผู้ที่กระทาผิด ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตามที่มี
ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงห่วงใย จึงขอให้หน่วยระดับกองพลหรื อเทียบเท่าขึ้นไปได้ชี้แจง นขต.
ของหน่วยให้ดาเนินการดังนี้
๑. ให้ ผบ.หน่ วย ได้ก ากั บดู แลและเน้น ย้าการปฏิบั ติง านของเจ้า หน้ าที่ สายงาน
กาลังพล ให้ดาเนินการโดยทันที ที่กาลังพลมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ โดยควรมีการ
จัดทาฐานข้อมูลกาลังพลไว้ เพื่อที่จะได้เสนอเรื่องได้ทันที และถ้ามีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การจะต้ อ งมี ก ารรั บ - ส่ ง หน้ า ที่ และส่ ง มอบงาน ที่ ค้ า งให้
เรียบร้อย
๒. หากพบว่ามีการดาเนินการที่ล่าช้ามากกว่า ๑ ปี ขึ้นไป เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ให้หน่วยดาเนินการสอบสวน และชี้แจงสาเหตุของความล่าช้า และหากพบว่า
เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่หรือกาลังพลผู้ใด ในการลงทัณฑ์ให้ยึดถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ โดยพิจารณาลงทัณฑ์กาลังพลจากสถานเบาไปสถานหนัก และ
ส่งเรื่องดังกล่าวไปพร้อมกับหลักฐานการแต่งตั้งยศ หรือการเลื่อนยศ เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ สบ.ทบ. เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป
ที่มา : หนังสือ สบ.ทบ.ที่ กห ๐๔๒๑/๒๑๐๗ ลง ๒๒ มี.ค.๕๙
เรียบเรียงโดย พ.อ.มงคล แสนชารี
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถาม
แผนกจัดการกาลังพล กกพ.สบ.ทบ. โทร. ๙๗๕๔๓

พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
การปฏิบัติ
- เรียนเชิญ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
- เรียนเชิญ รอง ผบ.ทบ. – รอง เสธ.ทบ., นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ
พล.อ. ทุกท่าน, ผบ.นขต.ทบ. ใน กทม. และนนทบุรี และ ผบ.นขต.ทบ. (ต่างจังหวัด)
ชั้นยศ พล.ท. เข้าร่วมพิธี ประดับเครื่องหมายยศ ณ ห้อง ๒๒๑ อาคาร ๒ ชั้น ๒ บก.ทบ.
- เชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศทุกท่านเข้ากระทาพิธี
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กระทรวงกลาโหม
พิธีสงฆ์ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี เวลา ๐๗๓๐
การปฏิบัติ
- สลก.ทบ. เรียนเชิญ ผบ.ทบ., รอง ผบ.ทบ., ผช.ผบ.ทบ., และ เสธ.ทบ. ร่วมพิธีสงฆ์
ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม
- จก.สบ.ทบ.สั่งการในนาม ผบ.ทบ. ให้ นขต.ทบ. จัดนายทหารสัญ ญาบัตรต่ากว่า
ชั้นนายพลชั้นยศ พ.อ. เข้าร่วมพิธีสงฆ์ จานวน ๖ นาย
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ

๑๒

๓
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
รัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า
(เวลาตามที่ กห.กาหนด)
การปฏิบัติ
- สลก.ทบ. เรี ย นเชิ ญ ผบ.ทบ. เป็ น ประธานวางพานประดั บ พุ่ ม ดอกไม้ ข อง ทบ.
หาก ผบ.ทบ. ติ ดราชการ กรุ ณาเรี ยนเชิ ญนายทหารสั ญ ญาบั ตรชั้ นนายพลชั้ น ยศ พล.อ.
เป็นผู้แทน
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.ท. ตาแหน่ง ปษ.ทบ.,
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.พิเศษ ทบ.
จานวน ๑ นาย ร่วมคณะผู้แทน ทบ.
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบั ตรชั้นนายพล ชั้ นยศ พล.ต. ต าแหน่ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.
ประจ าผู้ บั งคับบั ญชา, ฝสธ.ประจ าผู้ บังคั บบัญชา, ผทค.ทบ. จ านวน ๒ นาย ร่วมคณะ
ผู้แทน ทบ.
- จก.สบ.ทบ. สั่งการในนาม ผบ.ทบ. เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลตาแหน่ง
หลั ก จานวน ๒ นาย และให้ นขต.ทบ. จัดนายทหารสั ญญาบั ตรต่ากว่ าชั้ นนายพล จ านวน
๑๕ นาย โดย สบ.ทบ. จัดพานประดับพุ่มดอกไม้ จานวน ๑ พาน พร้อมผู้ถือเป็นคณะผู้แทน
ทบ. ไปถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ปฐมบรมราชา
นุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า พร้อมกับการวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของ กห. เสร็จแล้วอยู่
รอรับผู้แทนพระองค์ (เวลาตามหมายกาหนดการ)
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การสมรส/ การหย่า/ มีบุตร/
ทายาทถึงแก่กรรม ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมหลักฐาน ภายใน ๓๐ วัน
เอกสารประกอบประวัติรับราชการ
๑. วัน เดือน ปี เกิด
๒. ลงชื่อเจ้าของประวัติ
๓. สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรก
๔. สด.๓
๕. รูปถ่าย ๓x๔ ซ.ม. ทุกชั้นยศ
๖. เอกสารการส่งคืนเครื่องราชฯ
๗. สาเนาทะเบียนบ้าน เจ้าตัวและทายาท
๘. สาเนาการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
๙. สาเนาใบสาคัญการสมรสเจ้าของประวัติ
๑๐. สาเนาใบสาคัญการสมรสของบิดามารดา
๑๑. สาเนาสูติบัตร, สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร
๑๒. สาเนาทะเบียนหย่า
๑๓. บัญชีรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
๑๔. บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นข้าราชการอื่นๆ
๑๕. สาเนามรณบัตร (ทายาท)
๑๖. สาเนาหนังสือการเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
๑๗. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
๑๘. ใบรับรองการเป็นทายาท
๑๙. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่ กองประวัติและบาเหน็จบานาญ
กรมสารบรรณทหารบก โทร.ทบ ๙๗๕๙๘
อ้างอิง : ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยประวัติรับราชการ พ.ศ.๒๕๓๙

๔

๑๑

การตรวจสอบประวัติรับราชการ
ประวัติรับราชการถือเป็นเอกสารที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตรับราชการของ
กาลังพลทุกนาย เนื่องจากเป็นเอกสารประจาตัวข้าราชการที่บันทึกข้อมูลตามหลักฐาน
ที่ทางราชการกาหนด ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ ระหว่างรับราชการ จนเกษียณอายุ
ออกจากราชการ จนเสียชีวิต ซึ่งข้อมูลที่ บันทึกไว้จะถูกนาไปใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนิ น การด้ า นสิ ท ธิ ก าลั ง พล หากข้ อ มู ล ประวั ติ รั บราชการถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์
ก็จะสามารถดาเนินการขอรับสิทธิอันพึงมีพึงได้อย่างรวดเร็ว
ความสาคัญของประวัติรับราชการ ใช้ในการดาเนินการด้านต่างๆ ดังนี้
 พิจารณาปรับย้ายตาแหน่ง, ขอพระราชทานยศทหาร
 ขอบาเหน็จประจาปี และเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ
 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การลาอุปสมบท, การแต่งตั้งราชองครักษ์เวร
 การแต่งตั้งนายทหารพิเศษ และดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ชี้ประวัติผู้ที่ขอลาออกจากราชการ,เกษียณอายุราชการ
 การรับรองราชการทัพ เพื่อขอรับสิทธิต่างๆ เช่น การขอคะแนนเพิ่มในการ
สอบเข้าต่างๆ, การขอพระราชทานบัตรเหรียญชัยฯ และการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
 การขอรับเบี้ยหวัด, บาเหน็จ, บานาญ
 การขอรับบานาญพิเศษ, บาเหน็จตกทอด
ประวัติราชการเป็นเอกสารลับ เจ้าของประวัติควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลประวัติ
รับราชการของตนเอง ไม่น้ อ ยกว่ า ปีละ ๑ ครั้ง โดยปั จจุ บัน กพ.ทบ. ได้ น าระบบ
สารสนเทศ PDX มาใช้ในการดาเนินการเรื่องการปรับย้าย, การบรรจุ, การเลื่อนยศ
และการบริการให้สิทธิอื่นๆ ของกาลังพล ทบ. ดังนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และเจ้าของประวัติ ต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติในระบบ PDX ให้ถูกต้องตรงกันกับ
สมุดประวัติ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ได้รับสิทธิของตนเองอย่างรวดเร็ว

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม (เวลาตามหมายกาหนดการ)
การปฏิบตั ิ
- สลก.ทบ. เรียนเชิญ ผบ.ทบ. เฝ้าฯ รับเสด็จ หาก ผบ.ทบ. ติดราชการกรุณา
เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พล.อ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.ต. ตาแหน่ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจา
ผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.ทบ. จานวน ๒ นาย ร่วมคณะผู้แทน ทบ. เฝ้าฯ
รับเสด็จ
- จก.สบ.ทบ. สั่งการในนาม ผบ.ทบ. เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลตาแหน่งหลัก จานวน
๑ นาย และให้ นขต.ทบ.จัดนายทหารสัญญาบัตรต่ากว่าชั้นนายพลชั้นยศ พ.อ. จ านวน ๖ นาย
เป็นคณะผู้แทน ทบ. ไปเฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันมหาสงกรานต์ เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ สดับปกรณ์ เฝ้าฯ
รับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย (เวลาตามหมายกาหนดการ)
การปฏิบตั ิ
- สลก.ทบ. เรียนเชิญ ผบ.ทบ. เฝ้าฯ รับเสด็จ หาก ผบ.ทบ. ติดราชการกรุณา
เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พล.อ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.ต. ตาแหน่ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจา
ผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.ทบ. จานวน ๒ นายร่วมคณะผู้แทน ทบ. เฝ้าฯ
รับเสด็จ
- จก.สบ.ทบ. สั่งการในนาม ผบ.ทบ. เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลตาแหน่งหลัก
จ านวน ๑ นาย และให้ นขต.ทบ. จัดนายทหารสั ญญาบัต รต่ากว่ า ชั้นนายพล (ชั้นยศ พ.อ. )
จ านวน ๖ นาย ร่ ว มเป็ น คณะผู้ แ ทน ทบ. เฝ้ า ฯ รั บ เสด็ จ ณ พระที่ นั่ ง อมริ น ทรวิ นิ จ ฉั ย
ในพระบรมมหาราชวัง
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

๑๐

๕
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
สรงน้าปูชนียวัตถุ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(เวลาตามหมายกาหนดการ)
การปฏิบัติ
- สลก.ทบ. เรียนเชิญ ผบ.ทบ. เฝ้าฯ รับเสด็จ หาก ผบ.ทบ. ติดราชการกรุณา
เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.อ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบั ตรชั้นนายพลชั้ นยศ พล.ต. ตาแหน่ ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจ า
ผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.ทบ. จานวน ๒ นายร่วมคณะผู้แทน ทบ. เฝ้าฯ รับเสด็จ
- จก.สบ.ทบ. สั่งการในนาม ผบ.ทบ. เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลต าแหน่งหลั ก
จ านวน ๑ นาย และให้ นขต.ทบ. จั ดนายทหารสั ญญาบั ตรต่ากว่ าชั้ นนายพลชั้ นยศ พ.อ. จ านวน
๖ นาย ร่วมเป็นคณะผู้แทน ทบ. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย
เวลา ๐๗๐๐ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
เวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เวลา ๐๘๓๐ พิธีบาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร
การปฏิบัติ
- สลก.ทบ. เรียนเชิญ ผบ.ทบ. ร่วมพิธีบวงสรวงฯ, เป็นประธานวางพวงมาลาของ ทบ. ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์ฯ และร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร หาก ผบ.ทบ. ติดราชการ
เรียนเชิญ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล ยศ พล.อ. เป็นผู้แทน
- จก.สบ.ทบ.สั่งการในนาม ผบ.ทบ. จัดนายทหารสัญญาบัตรต่ากว่าชั้นนายพล จ านวน ๑๐ นาย
สบ.ทบ. จัดพวงมาลาและผู้ถือ เป็นคณะผู้แทน ทบ. โดย ผบ.ทบ.เป็นประธาน วางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย
เวลา ๐๗๓๐ เสร็จแล้ว ร่วมพิธีสงฆ์ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องนเรศวร
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว

การรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร
ในระบบ PDX
เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบและคาสั่งกองทัพบก ในเรื่องการรายงานผล
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรในระบบ PDX เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย ตามแนวทางรั บ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ทบ.
กาหนดไว้
สบ.ทบ. จึ ง ขอแจ้ ง เตื อ นให้ นขต.ทบ. ส่ ง รายงานผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ในระบบ PDX ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ให้ สบ.ทบ. ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร โดยให้ นขต.ทบ.
ส่งข้อมูลในระบบ PDX เท่านั้น และไม่ต้องส่งเอกสารให้ สบ.ทบ.
ครั้งที่ ๑ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ มี.ค. ๖๑
ครั้งที่ ๒ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.ย. ๖๑

นอกจากนี้ สบ.ทบ. ใคร่ขอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ความสาคัญ
และกวดขันให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทารายงานได้เสนอเรื่องตามขั้นตอนต่างๆ ให้แล้ว
เสร็จ และทันตามห้วงเวลาที่กาหนดของระเบียบและคาสั่งกองทัพบกกาหนดไว้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกวิเคราะห์และรายงาน กคว.สบ.ทบ.
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๓๗ หรือโทร.ทบ. ๙๗๕๓๗

๖

๙

การรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
นายทหารสัญญาบัตรและพนักงานราชการ
เพื่อให้การปฎิบัติตามระเบียบและคาสั่งกองทัพบก ในเรื่องการรายงานผล
การประเมินค่าการปฎิบัติงานนายทหารสัญญาบัตร และพนักงานราชการ เป็นไป
ด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามแนวทางรั บ ราชการของนายทหารสั ญ ญาบั ต ร และ
พนักงานราชการที่ ทบ. กาหนดไว้
สบ.ทบ. จึงขอแจ้งเตือนให้ นขต.ทบ. ส่งรายงานผลการประเมิ นค่าการ
ปฏิ บั ติงานนายทหารสั ญ ญาบั ตรและพนั ก งานราชการ ประจ าปี งบประมาณ
๒๕๖๑ ให้ สบ.ทบ. ตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
การประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารสัญญาบัตร และพนักงานราชการ
- นายทหารสัญญาบัตร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑ ก.พ. ๖๑
ครั้งที่ ๒ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑ ส.ค. ๖๑
- พนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑ มี.ค. ๖๑
ครั้งที่ ๒ ส่งถึง สบ.ทบ. ภายใน ๑ ก.ย. ๖๑

และกวดขั น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ จั ด ท ารายงานได้ เ สนอเรื่ อ งตามขั้ น ตอนต่ า งๆ
ให้แ ล้ว เสร็จ และทัน ตามห้ วงเวลาที่ก าหนดของระเบีย บและคาสั่งกองทั พบก
กาหนดไว้
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกวิเคราะห์และรายงาน กคว.สบ.ทบ.
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๕๓๗ หรือโทร.ทบ. ๙๗๕๓๗

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
รัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวั นที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จั งหวั ด
สุพรรณบุรี (เวลาตามหมายกาหนดการ)
การปฏิบัติ
- สลก.ทบ. เรี ย นเชิ ญ ผบ.ทบ. เป็ น ประธานวางพวงมาลาของ ทบ. หาก ผบ.ทบ.
ติดราชการ กรุณาเรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.ท. เป็นผู้แทน
- เรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลชั้นยศ พล.ท. ตาแหน่ง ปษ.ทบ, รอง หน.
คณะ ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.พิเศษ ทบ. จานวน ๑ นาย
ร่วมคณะ ผู้แทน ทบ.
- เรี ย นเชิ ญ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ นนายพล ต าแหน่ ง ผช.หน.คณะ ฝสธ.ประจ า
ผู้บังคับบัญชา, ฝสธ.ประจาผู้บังคับบัญชา, ผทค.ทบ. จานวน ๒ นาย ร่วมคณะผู้แทน ทบ.
- จก.สบ.ทบ. สั่ ง การในนาม ผบ.ทบ. เรี ย นเชิ ญ นายทหารสั ญ ญาบั ตรชั้ น นายพล
ตาแหน่งหลัก จานวน ๒ นาย และให้ นขต.ทบ. จัดนายทหารสัญญาบัตรต่ากว่าชั้นนายพล
จานวน ๘ นาย โดย สบ.ทบ. จัดพวงมาลาและผู้ถือ เป็นคณะผู้แทน ทบ. วางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี (เวลาตามที่ กห.กาหนด) พร้อมกับการวางพวงมาลา ของ กห. เสร็จแล้วอยู่รอ
รับผู้แทนพระองค์
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
***********************************

๘

๗

พล.ต. นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. นาคณะกาลังพลเข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
สบ.ทบ. จัดพิธีมอบเงินให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และกาลังพลที่มีบุพการีพิการทุพพลภาพ
โดยมี พล.ต. นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ จก.สบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องพิธี สบ.ทบ. ชั้น ๓

รร.สบ.สบ.ทบ. จัดให้มีการอบรม แนะนา และตรวจสอบ การจัดทาสมรรถนะ โดยเข้ารับฟังคาแนะนา
และรับตรวจการจัดทาสมรรถนะของ รร.สบ.สบ.ทบ. จากคณะทางานด้านกาลังพลของ ทบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑, ๐๘๓๐ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๔ รร.สบ.สบ.ทบ.
โดยมี พ.อ. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. และกาลังพลของ รร.สบ.สบ.ทบ.
เข้าร่วมรับฟังคาแนะนา

สบ.ทบ. ได้จัดการประชุมชี้แจงรับฟังคาแนะนาและรับตรวจติดตามผลการจัดทาสมรรถนะในงาน
ของ สบ.ทบ.เมื่อ ๙ ก.พ. ๖๑ ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.(๑) ชั้น ๔
และเมื่อ ๖ – ๗ มี.ค.๖๑ และ ๒๑ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุม สง.ผบช.สบ.ทบ. ชั้น ๓

สบ.ทบ. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง
“ภาวะมดลูกหย่อนและปัสสาวะ
ผิดปกติในสตรี”
โดยมี คุณชฎาลักษณ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ประธานชมรมแม่บ้าน สบ.ทบ.
เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑
ณ ห้องประชุม(๑) กง.ทบ.

