ปัญหาข้อขัดข้องในการตรวจเลือกฯ ปี ๖๒
ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
๑. การส่ งทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ ไม่ ครบตามจานวนความต้ องการ
ที่ได้รับการแบ่งเฉลี่ยยอดจากกองทัพบก เนื่องจากหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ คาสั่ง ฯลฯ ทาให้หน่วยทหารได้รับทหารกองประจาการไม่ครบ
อัตราบรรจุตามที่ได้รับอนุมัติ

แนวทางแก้ไข
๑. ให้ ทภ. และ มทบ. ด าเนินการแบ่งเฉลี่ ยคนส่ งเข้ ากองประจาการ และแจ้งยอด
จ านวนความต้ องการให้ เป็ นไปตามบั นทึ กข้ อตกลงระหว่ างกระทรวงกลาโหมกั บ
กระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ลง ๙ เม.ย. ๙๙ ข้อ ๗, ๘, คาสั่ง กห (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๖๘/๕๓ ลง ๙ มิ.ย. ๕๓ ข้อ ๑,
คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓ /๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.ค. ๒๘ ตอนที่ ๓ ข้อ ๕ และคาสั่ง ทบ. ที่
๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค. ๑๗ ตอนที่ ๑ ข้อ ๔ - ๖ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ทภ. เมื่อได้รับจานวนยอดแบ่งเฉลี่ยความต้องการคนส่งเข้ากองประจาการจาก
ทบ. แล้ว ให้ดาเนินการแบ่งเฉลี่ยตามสัดส่วนจานวนคนเท่าๆ กัน เสร็จแล้วแจ้งให้
มทบ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๒ มทบ. เมื่อได้รับจานวนยอดแบ่งเฉลี่ยความต้องการคนส่งเข้ ากองประจาการ
จาก ทภ. แล้ ว ให้ดาเนินการแบ่งเฉลี่ยตามสั ดส่ วนจานวนคนเท่าๆ กัน เสร็จแล้ ว
แจ้งให้ ผู้ว่าราชการในจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๓ สง.สด.ก.ท./จว. เมื่ อ ได้ รั บจ านวนยอดแบ่ ง เฉลี่ ย ความต้ อ งการคนส่ ง เข้ า
กองประจาการจาก มทบ. แล้ว ให้รวบรวมตรวจสอบจานวนคนที่จะเรียกได้ของทุก
เขต/อาเภอ ในจังหวัดของตนเองให้ถูกต้องเป็นปัจ จุบัน และทาการแบ่งเฉลี่ยตาม
สัดส่วนจานวนคนของแต่ละเขต/อาเภอ พร้อมจัดทาบัญชีเทียบจานวนคนที่จะกะเรียก
(แบบ สด.๑๕) ส่งให้ มทบ. ทราบ พร้อมกับสาเนาให้ ทบ. (นรด.) ทราบในคราวเดียวกัน
๒. เพื่อเป็นการควบคุมกากับดูแลป้องกันมิให้เกิดปัญหาการส่งทหารเข้ากองประจาการ
ไม่เป็นไปตามจานวนความต้องการที่ได้รับแบ่งเฉลี่ยให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ สง.สด.ก.ท./จว. หน่วยใดมีคณะกรรมการตรวจเลือก มากกว่า ๑ คณะ ในการ
จัดทาบัญชีจานวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) และบัญชีเทียบจานวนคนที่จะกะเรียก
(แบบ สด.๑๕) ให้จัดทาบัญชีฯ ทั้ง ๒ แบบ เป็นฉบับรวมของ จว. นั้น อีก ๑ ฉบับ และ
รายงาน มทบ. ทราบ
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แนวทางแก้ไข
๒.๒ มทบ . หน่วยใดควบคุม กากับดูแล สง.สด.จว. มากกว่า ๑ หน่วย เมื่อได้รับ
บัญชีจานวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) และบัญชีเทียบจานวนคนที่จะกะเรียก
(แบบ สด.๑๕) จากจังหวัดแล้ว ให้จัดทาบัญชีฯ ทั้ง ๒ แบบ เป็นฉบับรวมของ มทบ. นั้น
อีก ๑ ฉบับ และรายงาน ทภ. ทราบ
๒.๓ ทภ. เมื่อได้รับบัญชีจานวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) และบัญชีเทียบ
จานวนคนที่จ ะกะเรี ยก (แบบ สด.๑๕) จาก มทบ. ในพื้ น ที่แ ล้ ว ให้ จัด ทาบัญ ชี ฯ
ทั้ง ๒ แบบ โดยนายอดจานวนของทุก มทบ. รวมกันเป็นบัญชีฯ ของ ทภ. นั้น อีก ๑ ฉบับ
และรายงาน ทบ. (นรด.) ทราบ ภายใน ๕ วัน หลังจากได้รับยอดจานวนฯ จาก มทบ.
แล้ว เพื่อตรวจสอบยอดการแบ่งเฉลี่ยของ ทภ.
๓. การแบ่งเฉลี่ ยคนส่ งเข้ากองประจาการ และการจัดทาบัญชีเทียบจานวนคนที่
จะกะเรียก (แบบ สด.๑๕) ให้ สง.สด.ก.ท./จว., มทบ. และ ทภ. จัดทาบัญชีคุ ม
รายละเอียดการแบ่งเฉลี่ยคนส่งเข้ากองประจาการ ประกอบบัญชีเทียบจานวนคนที่
จะกะเรียก (แบบ สด.๑๕) โดย นรด. จะกาหนดแบบฟอร์มให้ปฏิบัติตั้งแต่การตรวจเลือกฯ
ปี ๖๓ เป็นต้นไป
๔. หลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ ในแต่ละวัน ให้หน่วย สด.เขต/อ., สง.สด.ก.ท./จว.,
กอ.ประสานงานการตรวจเลือกฯ มทบ. และ กอ.ประสานงานการตรวจเลื อกฯ ทภ.
ตรวจสอบผลการตรวจเลื อ กฯ ของคณะกรรมการตรวจเลื อก ว่าได้จานวนทหาร
กองประจาการครบตามจานวนที่ได้รับการแบ่งเฉลี่ยหรือไม่ และให้ กอ.ประสานงาน
การตรวจเลื อ กฯ ทภ. ก ากั บ ดู แ ล อย่ า งเคร่ ง ครั ด อย่ า ให้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด โดย
กอ.ประสานงานการตรวจเลือกฯ ทบ. (นรด.) จะกาหนดแบบรายงานจานวนทหาร
กองเกิ น ส่ ง เข้า เป็น ทหารกองประจาการประจ าวัน เพิ่ม เติม จากผนวก ๑๓ (แบบ
รายงานผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจาการ) ให้หน่วยถือปฏิบัติในการ
ตรวจเลือกฯ ปี ๖๓ ต่อไป
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๒. การจั ด เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ า กอ.ประสานงานการตรวจเลื อ กฯ ทภ./มทบ.
พบว่าบางหน่วยการจัดเจ้าหน้าที่ยังขาดความเหมาะสม ไม่มีความรู้ในด้าน
สายงานสัสดีโดยตรง ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจเลือกฯ
ได้อย่างถูกต้อง
๓.

ทหารกองเกิน ที่มีร อยสั กบนใบหน้ า เช่น คิ้ ว , รอบดวงตา และบริเวณ
หน้าผาก ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ แต่คณะกรรมการตรวจเลือกกาหนด
เป็นคนจาพวกที่ ๓

๔.

ทหารกองเกินที่ขอผ่อนผันการศึกษาภายในประเทศ ตามมาตรา ๒๙ (๓)
เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วแต่อายุยังไม่ถึง ๒๖ ปี ไม่แจ้งการสาเร็จการศึกษา
ต่อนายอาเภอท้องที่ที่ตนอยู่ ตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ และไปก่อให้ เกิดสิทธิที่ไม่ช อบตามกฎหมาย เช่น เป็นครู
อัตราจ้างและขอยกเว้นในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งผลการตรวจเลือกฯ
ยังไม่แล้วเสร็จ

แนวทางแก้ไข
๑. มทบ. และ ทภ. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในการปฏิบัติราชการสายงานสัส ดี
โดยตรงเป็นเจ้าหน้าที่ประจา กอ.ประสานงานการตรวจเลือกฯ ซึ่งได้แก่ นายทหาร
สรรพก าลั ง, สด.ทภ., หน.ฝ.สรรพก าลั ง มทบ., สด.มทบ. ส าหรั บอานวยการ,
ประสานงาน กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการตรวจเลือกฯ ในหน้าที่รับผิดชอบ
๒. ให้หลีกเลี่ยงการจัด สด.มทบ. และ สด.ทภ. เป็นคณะกรรมการตรวจเลือก
๑. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความ พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๓ จาพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับ
ราชการทหารในขณะนั้นได้ เพราะป่วยซึ่งจะบาบัดให้หายภายในกาหนด ๓๐ วัน
ไม่ได้
๒. ทหารกองเกินที่มีรอยสักบนใบหน้าให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ พิจารณาว่า
รอยสักดังกล่ าวมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๑/๔ ของใบหน้าขึ้นไปหรือไม่ (ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๓ (๖)(ค)) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์จะต้องกาหนดเป็นคนจาพวกที่ ๒ หากไม่
เป็นไปตามที่กาหนดและร่างกายสมบูรณ์ดี ให้กาหนดเป็นคนจาพวกที่ ๑
๓. ให้ ก รรมการผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ, กรรมการสั ส ดี จั ง หวั ด และประธาน
คณะกรรมการตรวจเลือก ร่วมกั นพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบในขั้นตอนข้อ ๑
เพื่อมิให้ทหารกองเกิน ร้องเรียนภายหลังการตรวจเลือกฯ
ขอความร่วมมือ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดาเนินการดังนี้
๑. มีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไปทั้งในสั งกัดของรัฐ และเอกชนแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการศึกษา
ภายในประเทศ ตามมาตรา ๒๙ (๓) ที่พ้ นสภาพการเป็นนั กศึกษาหรือ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้วให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลาเนาทหารภายในเดือน ธ.ค. ของปี
ก่อนที่สถานศึกษานั้นๆ จะทาเรื่องขอผ่อนผันนักศึกษาในปีต่อไป
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๕.

๑. ข้ า ราชการต ารวจ หรื อ พลต ารวจที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการฝึ ก อบรม
และเป็นผู้ที่ถูกกาหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ หน่วยตารวจไม่ได้
นาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการ หรือได้ดาเนินการแต่มีความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้ทหารกองเกินเป็นคนขาด
การตรวจเลื อกฯ และต้องถูกดาเนิ น คดีและมีผ ลกระทบต่อระบบ
การจาหน่ายบัญชีทางทหาร

แนวทางแก้ไข
๒. มี ห นั ง สื อ แจ้ ง สถานศึ ก ษาที่ จ ะรั บ บุ ค คลเข้ า ท างานในต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง และ
ครูผู้ช่วย ขอให้ตรวจสอบเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) จากบุคคล
ดังกล่าว ว่าได้ผ่านการตรวจเลือกฯ เรียบร้อยหรือไม่ หากผู้นั้นนาหลักฐานใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า “ผ่อนผันตามมาตรา ๒๙ (๓) ถือว่า
“ผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
จึงจะรับเข้าทางาน และขอให้ตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) มายัง
นรด. ตามหนังสือ นรด. ที่ กห ๐๔๖๒/ ๕๕๒๓ ลง ๖ พ.ย. ๕๘ เรื่อง การตรวจสอบ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.๔๓)
- ขอความร่ ว มมื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ก ากั บ ดู แ ลและสั่ ง การหน่ ว ยในสั ง กั ด
ให้ ดาเนิน การขึ้นทะเบี ยนต ารวจกองประจาการเป็น พิเศษให้ กับข้ าราชการตารวจที่
ถูกกาหนดจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ และรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
แล้ว ให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ลับ ที่ ๔๐๗๙๔/๒๔๘๔ ลง ๒๕ พ.ย. ๘๔ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ที่ร้องขอเข้า
เป็นตารวจกองประจาการ ดังนี้
ข้าราชการตารวจและนักเรียนนายสิบตารวจ หากผู้ใดอยู่ในกาหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ให้ไปแสดงตนขอรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ต่อ ผู้อานวยการเขต/นายอาเภอท้องที่
และนาหมายเรียกไปยื่นต่อหน่วยต้นสังกัด
๑. ให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนนายสิบตารวจ ที่อยู่ใน
ระหว่างการอบรม ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารไปยัง กระทรวงกลาโหม ภายใน
เดือนตุลาคม ของปีที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เพื่อสั่งนาตัวขึ้นทะเบียนกอง
ประจาการเป็นพิเศษ

หมายเหตุ

นรด.

-๕ลาดับ

๖.

ปัญหาข้อขัดข้อง
แนวทางแก้ไข
๒. การติดตามการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดต่อ พ.ร.บ. รับราชการ ๒. ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งรายชื่อข้าราชการตารวจที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามมาตรา ๒๕, มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๔
ไปยังกระทรวงกลาโหม ภายในเดือนตุลาคม ของปีที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
เพื่อสั่งนาตัวขึ้นทะเบียนกองประจาการเป็นพิเศษ
- ขอความร่ ว มมื อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ แจ้ ง สถานี ต ารวจนครบาลและสถานี
ตารวจภูธรให้เร่งรัดและติดตามการดาเนินคดีต่อทหารกองเกินที่กระทาความผิดต่อ พ.ร.บ.
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้ได้ตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๕, มาตรา ๒๗
และมาตรา ๓๔ ตามที่ ผู้อานวยการเขต/นายอาเภอท้องที่ แจ้งดาเนินคดีไว้
- ขอความร่วมมือตารวจนครบาลและสถานีตารวจภูธร ทุกแห่ง เมื่อได้รับแจ้งดาเนินคดี
ผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ จากผู้อานวยการเขต/นายอาเภอ
ท้องที่ ขอให้ออกหลักฐานรายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีให้กับเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อาเภอ
เพื่อเป็นหลักฐาน
ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ไม่ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ๑. ให้ สด.เขต/อ. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ในทุกโอกาสให้ทหารกองเกินและประชาชนทั่วไป
ตามมาตรา ๑๖ และทหารกองเกินไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ได้รับทราบและปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
(แบบ สด.๓๕) ตามมาตรา ๒๕ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ๒. ให้ สด.ก.ท./จว. เร่งรัด ติดตามการลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ และการรับ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด เป็นจานวนมาก
หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) พร้อมกับรายงานยอดให้ นรด. ทราบ
ตามวงรอบที่กาหนด ตามหนังสือ นรด. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๖๒/๓๕๘๑ ลง ๑๑ ก.ย. ๖๑
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชายสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
๒.๑ ครั้งที่ ๑ ภายใน ๑๕ พ.ค. ของปี (ตัดยอดคนลงบัญชีฯ และรับหมายเรียกฯ
ในเดือน ม.ค. - เม.ย.)
๒.๒ ครั้งที่ ๒ ภายใน ๑๕ ก.ย. ของปี (ตัดยอดคนลงบัญชีฯ และรับหมายเรียกฯ
ในเดือน พ.ค. - ส.ค.)
๒.๓ ครั้งที่ ๓ ภายใน ๑๕ ม.ค. ของปีถัดไป (ตัดยอดคนลงบัญชีฯ และรับหมายเรียกฯ
ในเดือน ก.ย. - ธ.ค.)
๓. ให้ มทบ. และ ทภ. ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยสัสดีในพื้นที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นรด.

-๖ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
๗. กรรมการแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจเลือก บาง ทภ.
ไม่เข้าฟังการชี้แจงการปฏิบัติในการปฐมนิเทศฯ ทาให้ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติส่งผลให้เกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
กฎกระทรวง ข้อบังคับ และคาสั่ง ทบ. กาหนด
๘. การส่งทหารกองประจาการสนับสนุนให้กับหน่วยที่กาหนดคุณสมบัติ
พิเศษ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

๙.

แนวทางแก้ไข
กรรมการแพทย์ เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง จาก ทภ. ให้เป็นคณะกรรมการตรวจเลือก ซึ่ง ทภ.
ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติฯ ดังนั้น กรรมการแพทย์
จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศฯ ทุกนาย โดยให้ ทภ. กากับดูแล ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ
นรด.

๑. ให้คณะกรรมการตรวจเลือก ทาการคัดเลือกทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจาการ ให้มี
คุณสมบัติให้เป็นไปตามกาหนด โดยเฉพาะจะต้องมีเวลารับราชการในกองประจาการ ครบ
๒ ปี โดยร่วมกับ สด.เขต/สด.อ. ตรวจสอบการบันทึกคุณวุฒิการศึกษาทั้งผู้ที่ร้องขอฯ และ
ไม่ร้องขอฯ ให้ถูกต้อง รวมถึง ฝ.สรรพกาลัง มทบ. ให้ตรวจสอบบุคคลที่ขอสิทธิลดวันรับ
ราชการในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนคัดแยกลงหน่วย เพื่อป้องกันไม่ให้มีทหารประจาการที่รับ
ราชการไม่ครบ ๒ ปี ส่งเข้าหน่วยกาหนดคุณสมบัติพิเศษ
๒. ให้ นรด. นาข้อมูลไปชี้แจงในการปฐมนิเทศฯ ในปีต่อไป

นรด.

ข้อขัดข้องจากการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกิน
ในวันตรวจเลือกฯ ในแต่ละพื้นที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
๑. การชี้แจงวัตถุประสงค์และความจาเป็นในการตรวจหาสารเสพติด ๑. ขอให้ สานักงาน ป.ป.ส. จัดทาคาชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์และความ
ในปัสสาวะของทหารกองเกิน รวมถึงการบาบัดรักษา ให้กับทหาร จาเป็นในการตรวจหาสารเสพติด ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กองเกินและผู้ปกครองได้รับทราบไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกินในแต่ละพื้นที่ ๒. ควรดาเนินการตามข้อตกลงระหว่าง นรด. กับสานักงาน ป.ป.ส. ที่ได้กาหนดแนวทางไว้
ไม่ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนที่กาหนด
เพื่อเป็นมาตรฐานการตรวจอย่างเดียวกัน กล่าวคือ
๒.๑ ให้สามารถดาเนินการได้ สาหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว เนื่องจากการตรวจร่างกาย
ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด คือ คนจาพวกที่ ๔, ๓, ๒ หรือ คนจาพวกที่ ๑
ขนาดถัดรอง หรือคนจาพวกที่ ๑ ไม่ได้ขนาด รวมถึงคนที่ได้รับการผ่ อนผัน และผู้ที่จับ
สลากดา ที่ได้รับหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) เรียบร้อยแล้ว

นรด.

-๗ลาดับ

ปัญหาข้อขัดข้อง

๓. ไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ให้กับ
เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อาเภอ ทราบ
๔. การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองเกิน
ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ, ทหารพราน, ผู้ใหญ่บ้าน
หรือกานัน

๑๐.

แนวทางแก้ไข
๒.๒ ผู้ ที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ข้ า กองประจ าการ (จั บ ได้ ส ลากแดง) และผู้ ที่ ร้ อ งขอ
(สมัคร) เข้ากองประจาการ รวมทั้งทหารกองเกินที่เป็นคนหลีกเลี่ยงขัดขืนซึ่งจะต้อง
เข้ารับราชการทหารกองประจาการไม่ต้องตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด เพราะในกลุ่ม
นี้ทางกองทัพจะดาเนินการตรวจหาสารเสพติดทุกรายเมื่อรายงานตัวเข้าหน่วยอยู่แล้ว
๓. สานักงาน ป.ป.ส. ควรชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในเรื่องงบประมาณค่าอาหารและ
ค่าจัดสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรวมถึงสัสดีเขต/อาเภอได้รับทราบ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
๔. ควรใช้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เป็นหลัก หรือหากมีความจาเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่อื่นเข้า
ร่วมด้วย ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. อย่างน้อย ๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ และ
ควรหลี ก เลี่ ย งการจั ดเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจร่ ว มในการตรวจปั ส สาวะ เนื่ อ งจากทหาร
กองเกินกลัวถูกจับกุมหรือถูกส่งดาเนินคดีทาให้ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ
๕. ควรให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ประสานการปฏิบัติกับสัสดีอาเภอและตรวจสถานที่ก่อน
ล่วงหน้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากบางแห่งสถานที่คับแคบมาก

๕. สถานที่ตรวจเลือกฯ บางแห่งคับแคบ เกิดความแออัด ทาให้กรรมวิธี
ในการตรวจเลือกฯ มีความล่าช้า
ปัญหาแบบพิมพ์สายสัสดีที่ใช้ในการตรวจเลือกฯ มีไม่เพียงพอ ดังนี้
๑. แบบพิมพ์สายสัสดีที่ได้รับงบเครดิตประจาปีจาก สบ.ทบ. เช่น สด.๓, ๑. ให้ สบ.ทบ. เพิ่มงบประมาณในการจัดหาแบบพิมพ์สายสัสดีตามยอดที่ นรด. ได้
๔, ๕, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๗
รวบรวมความต้องการใช้จาก สง.สด.ก.ท./จว. และหน่วย สด.เขต/อ. เนื่องจากแบบ
พิมพ์ดังกล่าวมีความจาเป็นต้องใช้บันทึกหลักฐานสาคัญในระบบงานตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการและมีผลทางกฎหมายและไม่สามารถใช้
เอกสารอื่นแทนได้
๒. แบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติงานของหน่วยสัสดีอาเภอ เช่น สด.๑, ๒, ๓๕, ๔๐ ๒. แบบพิมพ์ สด.๑, ๒, ๓๕, ๔๐ ที่เกิดปัญหาขาดแคลนในปี ๖๑ ปัจจุบัน นรด.
ได้ดาเนินการเสนอความต้องการจัดหาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

นรด.

-๘ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
๑๑. สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเลือกฯ บางรายการอยู่ในสภาพที่ ชารุดไม่
เหมาะสมที่จะนามาใช้งาน เช่น ไม้วัดขนาดสูง เชือกเมตรวัดขนาดรอบตัว
เครื่องชั่งน้าหนัก เครื่องอัตโนมัติสาหรับประทับหมายเลข
๑๒. งบประมาณค่าดัดแปลงสถานที่ตรวจเลือกฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้อง
ใช้งบประมาณในการเช่าเก้าอี้ เพื่อจัดให้ทหารกองเกินนั่งในระหว่างการ
ตรวจเลือกฯ
๑๓. ค่าพาหนะในการนาตัวทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจาการ เดินทางจาก
ตาบลนัดหมายไปยังตาบลขึ้นทะเบียน ไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จ้างเหมารถโดยสาร
๑๔.

แนวทางแก้ไข
ทบ. ได้อนุมัติจัดหา สป. ตรวจเลื อกฯ ทดแทน จานวน ๑๕ รายการ (สาย พธ.
จานวน ๑๔ รายการ, สาย สส. จานวน ๑ รายการ) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดหา
ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะได้รับการแจกจ่ายทันการตรวจเลือกฯ ในปี ๖๓
ปัจจุบัน ทบ. ได้อนุมัติค่าจัดสถานที่ตรวจเลือกฯ เพิ่มเติม จานวน ๗,๕๐๐ บาท/วัน
โดยให้รวมถึงการจัดเก้าอี้ให้ทหารกองเกินนั่งด้วย

นรด. ได้รายงาน ทบ. ขออนุมัติปรับค่าพาหนะในการนาตัวทหารกองเกินที่ถูกเข้า
กองประจาการ เดินทางจากตาบลนัดหมายไปยังตาบลขึ้นทะเบียน เพิ่มจาก ๖๐ บาท
เป็ น ๑๒๐ บาท/คน ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นระหว่ า งกระทรวงกลาโหมท าความตกลงกั บ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เครื่องสแกนบัตรประชาชนของคณะกรรมการตรวจเลือก ได้รับ 1 เครื่อง ในห้วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ นรด. ได้แจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้กับ สง.สด.ก.ท./จว.
ไม่เพียงพอกับการใช้งานเพราะมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ และ หน่วย สด.เขต/อ. ครบทุกหน่วย โดยมียอดรวมไม่น้อยกว่า จังหวัดละ ๒ เครื่อง,
จานวนมาก
อาเภอละ ๒ เครื่อ ง, คณะกรรมการตรวจเลื อ กละ ๒ เครื่อ ง โดยได้ฝ ากไว้ กั บ
สง.สด.ก.ท./จว. ขอให้คณะกรรมการตรวจเลือก ประสาน สง.สด.ก.ท./จว. ที่ตรวจเลือกฯ
หรือกรณีฉุกเฉินสามารถยืมในส่วนของจังหวัด/อาเภอ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

หมายเหตุ
ทภ.๓,
สง.สด.จว.ร.ย.
สง.สด.จว.ป.ข.,
สง.สด.จว.บ.ร.,
สง.สด.จว.ภ.ก.
สง.สด.จว.บ.ร.

ร.๖ พัน.๒

-๙ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
แนวทางแก้ไข
หมายเหตุ
๑๕. โปรแกรม Magic 7.1 Version 2 ที่ใช้บันทึกผลการตรวจเลือกฯ โปรแกรม Magic ไม่ส ามารถพัฒ นาต่อให้ รองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ได้ เนื่องจาก พัน.สพ.กระสุน ๒๒
ยังไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่
เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม Magic ทางบริษัท (ปัจจุบันถูกควบกิจการไปแล้ ว) ได้ยกเลิกการ
บชร.๒,
พัฒนาไปแล้วตั้งแต่ในห้วงที่ใช้ระบบปฏิบัติการ XP
ม.๗ พัน.๘
Data ๐ ที่เป็นข้อมูลตั้งต้นมีถึงคนเกิด พ.ศ. ๒๕๔๓ ทาให้สามารถใช้โปรแกรม Magic ได้ไม่
เกินการตรวจเลือกฯ ปี ๖๔ (ปัจจุบันไม่สามารถใช้บันทึกข้อมูลล่วงหน้าตอนลงบัญชีได้แล้ว)
นรด. ได้มีนโยบายในการใช้โปรแกรมสารสนเทศสนับสนุนกิจการสัสดีแบบ Online เพื่อ
ทดแทนโปรแกรม Magic ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานสัสดีได้ครบทั้งวงจร
(ก่อน, ระหว่าง และภายหลังการตรวจเลือกฯ) โดยปัจจุบันได้นาร่องการใช้งานในพื้นที่ ทภ.๑
และมีนโยบายขยายการใช้งานให้ครบทั่วทั้งประเทศในปี ๒๕๖๓
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. สุริยะ สอนเต็ม
( สุริยะ สอนเต็ม )
นสด.นรด.

ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
ลาดับ

ปัญหาข้อขัดข้อง
ปัญหาด้านกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และ คาสั่งฯ

๑.

การแบ่งเฉลี่ยยอดความต้องการทหาร จว. ได้รับแจ้งยอดฯ จาก ทภ. ล่าช้า
และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากไม่ได้กาหนดวันปิดรับลงบัญชี และเมื่อได้
ยอดความต้องการแล้ว ทภ. ไม่ได้แจ้งเป็ น เอกสารผ่านตามสายการบังคับ
บัญชาจาก ทภ. ผ่าน มทบ. ถึง สง.สด.จว. แต่ ใช้วิธีการส่งยอดความต้องการ
ทางไลน์ ถึ ง สง.สด.จว. โดยตรง ซึ่ ง มทบ. ไม่ทราบยอด และไม่ มีเอกสารที่
ผู้บั งคับบั ญชาลงนามเป็ น ทางการ ทาให้ มทบ. ไม่ได้ตรวจสอบกลั่นกรอง
ความถูกต้องของยอดแบ่งเฉลี่ย เมื่อ สง.สด.จว. ดาเนินการแบ่งเฉลี่ ยยอด
เรียบร้อย ก็ส่งให้ ทภ. ทางไลน์เช่นเดียวกัน และทาเอกสารส่งตามไปภายหลัง
ผ่าน มทบ. ถึง ทภ. ซึ่งอาจทาให้เกิดความผิดพลาดในการแบ่งเฉลี่ยฯ ได้

๒.

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
ไปยังทหารกองเกินและประชาชนทั่วไปยังไม่ทั่วถึง ทหารกองเกินซึ่งมีโรค
ที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ไม่ทราบรายละเอียดการตรวจโรค ทาให้บางคน
ที่เ ป็ น โรคที่ ขั ดต่ อ การรั บ ราชการทหารกองประจ าการและมาเข้ ารั บ การ
ตรวจเลือกฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกไม่มีเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรคได้
แต่ เห็ นเป็ นคนที่ สมบู รณ์ ดี จึ ง ก าหนดให้ เป็ นคนจาพวกที่ ๑ และจั บ สลาก
ถูกเข้ากองประจาการ ทาให้หน่วยต้องสูญเสียกาลังพล เนื่องจากการร้องขอ
ความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการชั้นสูงและถูกตัดสินงดส่งเข้ากองประจาการ

แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
- แนวทางการปฏิบัติกาหนดไว้คาสั่ง กห. ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๘/๕๓ ลง ๗ มิ.ย. ๕๓
เรื่อง การเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตารวจกองประจาการ และคาสั่ง ทบ.
ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.ค. ๑๗ เรื่อง การดาเนินการเรียก และการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ กล่าวไว้โดยสรุปดังนี้
- ส าหรั บ ทหารบก ให้ ผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยทหารบกแจ้ ง จ านวนคนที่ ต้ อ งการต่ อ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกในเขตพื้นที่ที่หน่วยทหารบกตั้งอยู่ แล้วให้ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกรายงานจานวนคนที่ต้องการ แจ้งตามสายการบังคับบัญชาไปยัง
กองทัพบก เพื่อทาการแบ่งเฉลี่ยคนให้กับเหล่าทัพ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด จากนั้นให้กองทัพภาคแบ่งเฉลี่ ยคนภายในเขตกองทัพภาคของตนตาม
สัดส่ว นจานวนคนมากและน้อยให้สม่าเสมอกัน แล้วแจ้งให้ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก เพื่อทาการแบ่งเฉลี่ยคนที่จะเรียกและติดต่อขอเรียกต่อผู้ ว่าราชการ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ในห้วงเดือน ก.ย. ของทุกปีก่อนการตรวจเลือกฯ นรด. ได้ดาเนินการแจ้งให้
สด.ก.ท./จว. ทุก จว. สั่งการให้ สด.เขต/สด.อ. จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์การ
ตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ แนบไปกับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) เพื่อมอบให้
ทหารกองเกินเมื่อมาแสดงตนรับหมายเรียกฯ และให้ประชาสัมพันธ์
ในทุกโอกาสอย่างต่อเนื่อง
- นรด. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง พบ., กร.ทบ., สลก.ทบ. และหน่วยที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ให้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทหารกองเกิน
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
ตามห้วงระยะเวลาที่ทางราชการกาหนดเป็นประจาทุกปี

หมายเหตุ

-๒ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
๓. การตรวจร่ า งกายของกรรมการผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะแผนปั จ จุ บั น ชั้ น ๑
(กรรมการแพทย์ ) ได้ ล งความเห็ น ส าหรั บ ผู้ ที่ ป่ ว ยร่ า งกายเห็ น ได้ ชั ด ว่ า
ไม่สมบูรณ์ดีเหมือนกับบุคคลจาพวกที่ ๑ แต่มีใบรับรองแพทย์และเอกสาร
การรั ก ษาของโรงพยาบาลรั ฐ ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ รงพยาบาลในสั ง กั ด ทบ. มาแสดง
ระบุผลการตรวจว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือกรณีมีบัตรคนพิการ
มาแสดง แต่กรรมการแพทย์ลงความเห็นว่า เป็นคนจาพวกที่ ๓ (ป่วย ซึ่งจะ
บาบัดให้หายภายใน ๓๐ วันไม่ได้)

๔.

ทหารกองเกิ น ได้ ด าเนิ น การตรวจร่ า งกายเข้ า รั บ การตรวจเลื อ กฯ ที่
รพ.อานันทมหิดล ตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด และได้นาใบรับรองแพทย์
จาก รพ.ดังกล่าว มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ซึ่งกรรมการแพทย์
ได้ตรวจร่างกายประกอบใบรับรองแพทย์แล้ว กาหนดให้เป็นคนพวกที่ ๓
ด้วยเหตุผลว่า ใบรับรองแพทย์ที่ได้จาก รพ. นั้น มีแพทย์ลงนามเพียง ๑ คน
ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ จึงแนะนาให้ทหารกองเกินไปขอใบรองแพทย์ที่
รพ.พระมงกุฎฯ เพื่อมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีถัดไป ซึ่งกรณีดังกล่าว
ไม่ใช่ความผิดของตัวทหารกองเกิน

แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
๑. การตรวจความสมบูรณ์ร่างกายของทหารกองเกิน ของกรรมการผู้ประกอบ
ศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ (กรรมการแพทย์) ให้ดาเนินการดังนี้
๑.๑ หากพบว่า คนใดเป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีใบรับรอง
แพทย์ของ รพ. ในสังกัด ทบ. ทั้ง ๒๑ แห่ง มาแสดงพร้อมทั้งมีรายละเอียดตามที่
พบ. แจ้งไว้ ก็ให้สามารถพิจารณาวินิจฉัยตามความเห็นตามใบรับรองแพทย์นั้นได้
๑.๒ หากพบว่า เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์
ประกอบ หรือมีแต่เป็นใบรับรองแพทย์ที่มิใช่ รพ. ในสังกัด ทบ. หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นโรคนั้นๆ จริง ก็ให้สามารถวินิจฉัยและกาหนดเป็นคนจาพวกที่ ๒ หรือ ๔
ตามความเห็นของตนได้
- การปฏิบัติของ รพ. ในสังกัด ทบ. ทั้ง ๒๑ แห่ง ในการออกใบรับรองแพทย์
ให้กับทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ
๑. ผู้ ที่มีโ รคซึ่ งไม่ส ามารถรั บราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗๔
ให้ รพ. ตั้งคณะกรรมการแพทย์ จานวน ๓ นาย เป็นผู้ตรวจโรคและออกใบสาคัญ
ความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) ให้กับทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน โดยมี
คณะกรรมการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นผู้ลงนาม รวมทั้งให้ พบ. รวบรวม
รายชื่อทหารกองเกินและอาการโรค แจ้งให้ นรด. ทราบ ภายใน ๗ มี.ค. ของปีที่
ตรวจเลือกฯ
๒. ส่วนผู้ที่มีลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ ซึ่งกาหนดเป็นคนจาพวกที่ ๒
(เฉพาะผู้ที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด) ให้แพทย์เฉพาะทางของลักษณะอาการ
ตรวจวินิจฉัยและรับรองเพียงท่านเดียวได้
๓. ให้ พบ. เน้นย้า กากับดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการแพทย์ในการลงนาม
ในใบสาคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐) ให้ถูกต้องตามที่กาหนด

หมายเหตุ

-๓ลาดับ
ปัญหาข้อขัดข้อง
๕. ปัญหาการบันทึกชื่อโรคของกรรมการแพทย์ในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
ไม่ถูกต้ องตามกฎกระทรวงที่กาหนด เช่ น ทหารกองเกินที่ มาเข้า รับการ
ตรวจเลือกฯ แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดง ซึ่งกรรมการแพทย์ได้ตรวจ
ร่างกายแล้วเห็นว่าเป็นโรคหอบหืด หรือภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิ ด
หรือภาวะอ้วน แต่กรรมการแพทย์ได้บันทึกผลการตรวจโรคว่า “หอบหืด
หรื อ ภาวะเพศสภาพไม่ ต รงกั บ เพศก าเนิ ด หรื อ ภาวะอ้ ว น” และในช่ อ ง
คณะกรรมการกาหนดเป็นคนจาพวกที่ ... ลงว่า “ ๓ ” ซึ่งไม่ถูกต้องและ
อาจนาไปสู่การร้องเรียนในภายหลังได้ ซึ่งพบมากในทุก ทภ.จากการที่ นรด.
ตรวจบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ภายหลังการตรวจเลือก ฯ ปี ๖๒

๖.

แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
๑. การปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกของ ทภ. นรด. ได้เน้นย้าให้กรรมการ
แพทย์ให้ตรวจร่างกายและกาหนดคนเป็นจาพวกตามความเป็นจริง
๒. การตรวจร่างกายของกรรมการแพทย์ในวันตรวจเลือกฯ หากเกิดข้อสงสัย
ไม่แน่ใจว่าทหารกองเกินเป็นคนจาพวกที่ ๒ หรือ คนจาพวกที่ ๔ ถ้าจะกาหนด
เป็นคนจาพวกที่ ๓ ต้องบันทึกว่า “คนจาพวกที่ ๓ ป่วยซึ่งจะบาบัดให้หาย
ภายในกาหนด ๓๐ วันไม่ได้” ไม่ต้องนาชื่อโรคในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ หรือชื่อโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
มาบันทึกแต่อย่างใด และแนะนาให้ไปตรวจโรคที่ รพ. ในสังกัด ทบ. ก่อนการ
ตรวจเลือกฯ ในคราวถัดไป ถ้าเป็นอาการป่วยที่ชัดเจนว่าต้องเป็นคนจาพวกที่ ๓
ให้ลงอาการที่ป่วยด้วย เช่น ขาหัก ให้บันทึกว่า “คนจาพวกที่ ๓ ขาซ้ายหักซึ่งจะ
บาบัดให้หายภายในกาหนด ๓๐ วันไม่ได้” และให้ สด.อ. บันทึกในหมายเรียกฯ
ปีต่อไปไว้ด้วยข้อความว่า “ ให้ไปขอรับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ ในปี ....”
ปั ญ หาการบั น ทึ ก ผลการตรวจเลื อ กฯ ในบั ญ ชี เ รี ย กฯ (แบบ สด.๑๖), ๑. หลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯ แต่ละวัน และก่อนส่งบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) และการบันทึกผลในคอมพิวเตอร์ คืน จว. ให้ คณะกรรมการตรวจเลื อกร่ว มกันสอบทานผลการบันทึกให้ ถูกต้อ ง
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
ตรงกันระหว่างบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖), ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
และการบั น ทึ ก ผลในคอมพิ ว เตอร์ หากพบความผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ นให้
ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น
๒. ให้ สด.ก.ท./สด.จว. เรียก สด.เขต/อ. นาบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ฉบับอาเภอ
มาสอบทานผลการบันทึก หากพบมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ให้รายงาน ทภ.
ทราบ ภายใน ๓๐ เม.ย. ของปีที่ตรวจเลือก

หมายเหตุ

-๔ลาดับ

๑.

๒.

๓.

ปัญหาข้อขัดข้อง

แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
๓. หาก ทภ. ได้รับรายงานตามข้อ ๒ ให้เรียกคณะกรรมการตรวจเลือกคณะนั้น
มาตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และให้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน เสร็จแล้ว
แจ้งให้ จว. ทราบ เพื่อแก้ไขบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ฉบับอาเภอให้ ถูกต้อง
ตรงกัน
๔. หากการบันทึกผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ
(แบบ สด.๔๓) ท่อนที่ ๓ ให้ สด.เขต/อ. เรียกทหารกองเกินมาพบเพื่อนาใบรับรอง
ผลการตรวจเลื อกฯ (แบบ สด.๔๓) ส่งให้ ทภ. เพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตรงกัน

หมายเหตุ

งบประมาณ
ค่ า พาหนะหรื อ ค่ า น้ ามั น ในการเดิ น ทางของ ก านั น /ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและ ปัจจุบันกระทรวงการคลั งโดยกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ กห. เบิกค่าใช้จ่ายในการ สง.สด.จว.บ.ร.
นายกเทศมนตรีที่เดินทางจากภูมิลาเนาไปยังสถานที่ตรวจเลือกฯ ไม่เพียงพอ เดินทางจากภูมิลาเนาไปยังสถานที่ตรวจเลือ ก ฯ กรณีค่าพาหนะและค่าอาหาร
และเหมาะสมกับระยะทาง
ของ กานัน/ผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรี ในอัตราเหมาจ่าย คนละ ๒๑๐ บาท
(ค่ า พาหนะ จ านวน ๑๐๐ บาท/คน และค่ า อาหาร ๑๑๐ บาท/คน) ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ ....
งบประมาณค่าอาหารสาหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการ นรด. ได้ขออนุมัติงบประมาณจาก ทบ. สนับสนุนค่าอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่ สง.สด.จว.ป.น.
ตรวจเลือกในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อ. ของ จว.ส.ข. มีไม่เพียงพอต่อจานวน รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อ. ของ จว.ส.ข. เพิ่มเติมให้ แล้ ว
เจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ปี ๖๑ - ๖๒
ปั ญหาเจ้ าหน้ าสั สดี เขต/อ าเภอไม่ มี งบประมาณในการประกอบเลี้ ยงให้ กั บ ๑. การประกอบเลี้ยงให้กับคณะกรรมการตรวจเลือก ให้เป็นความรับผิดชอบ สด.แม่ระมาด
จว.ต.ก.
คณะกรรมการตรวจเลือก
ของประธานกรรมการตรวจเลือก โดยให้ประสานการปฏิบัติกับสัสดีจังหวัดใน
พื้นที่ว่าต้องการให้ประกอบเลี้ยงให้หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระกับสัสดีเขต/อาเภอ
๒. ให้ ทภ. เน้นย้าและกาหนดแนวทางการปฏิบัติของประธานกรรมการตรวจเลือก
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุก ทภ.

-๕ลาดับ

ปัญหาข้อขัดข้อง
ปัญหาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบันทึกโปรแกรมออนไลน์ช่วงแรก ๆ สามารถดาเนินการได้ ระยะหลังไม่
สามารถเปิดได้เลย ทาให้บันทึกรายชื่อทหารกองเกินได้ไม่ครบถ้วน และการดึง
ข้อมูลบุคคลผ่านระบบ IKNO มีการจากัดสิทธิการเข้าใช้งาน สามารถใช้ได้
เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น

แนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
๑. เจ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งขอรั บ สิ ท ธิ IKNO จากกรมการปกครอง ผ่ า น นรด.
(กทส.นรด.) เท่านั้น จึงจะบันทึกได้
๒. เจ้าหน้าที่ต้องเข้าดู website นรด. เพื่อติดตามคาแนะนาหากมีการปรับปรุง
โปรแกรมหรือมีข่าวสารสาคัญจะแจ้งให้ทราบอย่างสม่าเสมอ
๓. สามารถแจ้งปัญหาข้อขัดข้องได้ทาง Email : itd.tdd@hotmail.com เพื่อให้
นรด. (กทส.นรด.) ปรับปรุงแก้ไข
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท. สุริยะ สอนเต็ม
( สุริยะ สอนเต็ม )
นสด.นรด.
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