(สําเนา)

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผูก้ ํากับนักศึกษาวิชาทหาร
และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๔
……………………………………….
เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาทหาร และการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๑ จึงกําหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
๒.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๔๗
๒.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๒.๓ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง ของกองทัพบก และของส่วนราชการ
ใด ๆ ในกองทัพบก ซึ่งเกี่ยวกับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารทั้งสิ้น
ข้อ ๓ นิยามศัพท์
๓.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง
ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกวิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร เช่น บุคคลในตําแหน่ง อธิการบดี ,
คณบดี , ผู้อํานวยการ , อาจารย์ใหญ่ , ครูใหญ่ , เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหาร หรือบุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้อํานวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๑ โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ ผกท.พ.”
๓.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลในข้อ ๓.๑ เช่น อาจารย์,
ครู, เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเจ้าหน้าที่อํานวยการ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองและการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๒ โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า
“ ผกท.”

-๒๓.๓ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลประเภทเดียวกับข้อ
๓.๒ แต่มีอาวุโส อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบรองลงมา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๓ โดย
ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ ผช.ผกท.”
๓.๔ สถานศึกษาวิชาทหารส่ วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหารที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
๓.๕ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหารที่
ตั้งอยู่นอกพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ
ข้อ ๔ คุณสมบัติ
๔.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๓.๑
๔.๑.๒ เป็นผู้ไม่เคยมีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงมาก่อน
๔.๑.๓ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๔ ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก นอกจากความผิดฐาน
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ฝักใฝ่นิยมลัทธิการปกครองที่เป็นภัยต่อ สถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๔.๑.๖ ไม่มีโรคประจําตัวอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือโรคอันเป็นที่
รังเกียจของสังคม หรือร่างกายมีความพิการที่เห็นได้ชัด
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้เสพย์สุราแล้วเสียมารยาทเป็นนิจ หรือ เป็นโรคพิษสุรา
เรื้อรังอันเสียลักษณะการปกครอง
๔.๑.๘ ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก
๔.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๓.๒
๔.๒.๒ เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า
หรือผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนฐานะขึ้นมาจากผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่ได้ประกอบความ
ดีในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร อย่างเด่นชัด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๔.๒.๓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๑.๒ ถึง ข้อ ๔.๑.๘
๔.๓ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๓.๓
๔.๓.๒ เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้ประกอบความดีในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหารอย่างเด่นชัด ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๔.๓.๓ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔.๑.๒ ถึง ข้อ ๔.๑.๘
ข้อ ๕ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
๕.๑ ผู้ กํ า กั บ นั ก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารพิ เ ศษ มี อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ เป็นผู้กําหนดนโยบายและอํานวยการทั้งปวง ในด้านส่งเสริม
การฝึ ก วิ ช าทหารและการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชานั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารในสั ง กั ด ให้ บั ง เกิ ด ผลดี ที่ สุ ด ตาม
เจตนารมณ์ของกองทัพบก

-๓๕.๑.๒ ปกครองบังคับบัญชากํากับดูแล ผู้กํากั บนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ให้อยู่ในระเบียบวินัยและแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม ที่กองทัพบกหรือส่วนราชการกองทัพบกที่เกี่ยวข้องกําหนด
๕.๑.๓ เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข กิจการนักศึกษาวิชา
ทหารต่อกองทัพบกหรือส่วนราชการกองทัพบกที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลการสร้างสรรค์และพัฒนาการให้มี
มาตรฐานและคุณค่าสูงยิ่งขึ้น
๕.๑.๔ ผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารพิ เ ศษ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
สถานศึกษาวิชาทหาร เสนอแนะการแต่งตั้ง การเลื่อนฐานะ การถอดถอน และการให้พ้นสภาพ ที่
เกี่ยวกับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในระเบียบนี้
๕.๑.๕ ผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารพิ เ ศษ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ใน
สถานศึกษาวิชาทหารมีอํานาจในการว่ากล่าวตักเตือน และตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารใน
สังกัด ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ คะแนน โดยมีข้อจํากัดว่า การตัดคะแนนความประพฤตินั้นจะกระทําต่อ
นักศึกษาวิชาทหารผู้กระทําความผิด ในความผิดเดียวกันได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง ในวันหนึ่ง
๕.๑.๖ การรายงาน เมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชา
ทหารแล้ว ให้รายงานตามสายการปกครองบังคับบัญชา และให้สถานศึกษาวิชาทหารรายงานดังนี้
๕.๑.๖.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง
รายงานต่อ
ศูนย์การกําลังสํารอง
๕.๑.๖.๒ สถานศึก ษาวิชาทหารส่ วนภูมิภาค รายงานต่ อ
มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มี อํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ให้อยู่ในระเบียบวินัย และธรรมเนียมที่กองทัพบกหรือส่วน
ราชการกองทัพบกที่เกี่ยวข้องกําหนด
๕.๒.๒ ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง คํ า แนะนํ า ของผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช า
ทหารพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารตามสังกัด เกี่ยวกับนโยบายในด้านการ
ส่งเสริมการฝึก และการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ให้บังเกิดผลดีที่สุด
๕.๒.๓ ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดโดยใกล้ชิด ในขณะที่
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เช่น ขณะที่รับการฝึกสอนตามปกติ และในโอกาสที่มีการชุมนุมซึ่งทางราชการ
ได้จัดขึ้น เป็นต้น
๕.๒.๔ ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ในด้าน
ธุรการการฝึกและการกําลังพลทั้งปวง กับส่วนราชการกองทัพบกที่เกี่ยวข้องตามปกติ และตามที่ได้รับการ
ร้องขอ
๕.๒.๕ อบรมปลูกฝังทัศนคติและอุดมการณ์ที่ถูกต้องแก่นักศึกษาวิชา
ทหาร ที่มีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของชาติ การเสียสละและการบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และการเป็นพลเมืองดี

-๔๕.๒.๖ เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกิจการนักศึกษาวิชา
ทหาร เพื่อพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาวิชาทหารให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับข้อ ๕.๑.๓ ทั้งนี้ให้ดําเนินการโดย
เสนอผ่านสถานศึกษาวิชาทหารตามสังกัดของตน
๕.๒.๗ มี อํ า นาจในการว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น และตั ด คะแนนความ
ประพฤติ นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน โดยมีข้อจํากัด เช่นเดียวกับข้อ
๕.๑.๕
๕.๒.๘ การรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหาร ให้รายงาน เช่นเดียวกับข้อ ๕.๑.๖
๕.๓ ผู้ ช่ ว ยผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร มี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ เป็นผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ในการปฏิบัติงานทั้ง
ปวงตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสที่
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕.๓.๓ เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข กิจการนักศึกษาวิชา
ทหาร เพื่อพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาวิชาทหารให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับข้อ ๕.๒.๖
๕.๓.๔ มี อํ า นาจในการว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น และ ตั ด คะแนนความ
ประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐ คะแนน โดยมีข้อจํากัด เช่นเดียวกับข้อ
๕.๑.๕
๕.๓.๕ การรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหาร ให้รายงานเช่นเดียวกับข้อ ๕.๑.๖
ข้อ ๖ แบบธรรมเนียม เพื่อให้ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกันในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร จึงให้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้กําหนดแบบธรรมเนียมการปฏิบัติ สําหรับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัด
กับระเบียบนี้
ข้อ ๗ การแต่งตั้ง
๗.๑ การเสนอขอแต่งตั้ง ให้ดําเนินการดังนี้
๗.๑.๑ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง รายงานเสนอขอแต่งตั้งไปยัง
ศูนย์การกําลังสํารอง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบคําขอ แล้วศูนย์การกําลังสํารอง
รวบรวมรายงานขออนุมัติต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๗.๑.๒ สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอขอแต่งตั้งไปยั ง
มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อให้มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบคําขอ แล้วรายงานต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๗.๑.๓ ส่วนราชการพลเรือนที่มิใช่สถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร ให้เสนอขอแต่งตั้งต่อหน่วยบัญ ชาการรักษา
ดินแดน

-๕๗.๒ อํานาจการแต่งตั้ง ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้มี
อํา นาจในการแต่ งตั้ งผู้ กํากั บนั กศึ ก ษาวิ ช าทหารพิ เศษ ผู้ กํา กั บนั กศึ ก ษาวิ ช าทหาร และผู้ช่ ว ยผู้กํ ากั บ
นักศึกษาวิชาทหาร ในนามของผู้บัญชาการทหารบก
๗.๓ จํานวนผู้ขอแต่งตั้ง
๗.๓.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
๗.๓.๑.๑ สถานศึ ก ษาวิ ช าทหารขอแต่ ง ตั้ ง ได้ ๑ คน
สําหรับสถานศึกษาวิชาทหารที่เป็นสถานศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอแต่งตั้งผู้ที่อยู่ใน
ตําแหน่งตามข้อ ๓.๑ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากขอแต่งตั้งผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษมากกว่า ๑
คน จะต้องให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ประกอบรายงานขออนุมัติแต่งตั้งต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๗.๓.๑.๒ นอกจากบุ ค คลในข้ อ ๗.๓.๑.๑ แล้ ว ในกรณี ที่
เห็นสมควรกองทัพบกอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร
ตามข้อ ๓.๑ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารก็ได้
๗.๓.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
๗.๓.๒.๑ ในขั้นแรกสถานศึกษาวิชาทหารขอแต่งตั้งในขั้นต้น
ได้ไม่เกิน ๒ คน และขอแต่งตั้งเพิ่มขึ้นอีกตามจํานวนนักศึกษาวิชาทหารที่เพิ่มขึ้นในเกณฑ์ ๑๐๐ คน ต่อ
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ๑ คน (เศษตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ขอเพิ่มได้อีก ๑ คน) ทั้งนี้ การขอแต่งตั้งผู้
กํากับนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ
จังหวัดทหารบก พิจารณาความเหมาะสมและรายงานขออนุมัติ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สําหรับ
สถานศึกษาที่มีส่วนแยกหรือวิทยาเขตตั้งอยู่คนละพื้นที่ ในขั้นแรกให้ขอแต่งตั้งเพิ่มขึ้นอีกส่วนแยก หรือ
วิทยาเขตละ ๑ คน และให้คิดเกณฑ์เพิ่มในอัตราส่วนดังกล่าว
๗.๓.๒.๒ ในกรณีที่ยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร ได้ให้สถานศึกษาวิชาทหารจัด ครู อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๗.๓.๒.๑ โดยอนุโลม
๗.๓.๓ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารขอ
แต่งตั้งได้ตามเกณฑ์จํานวนนักศึกษาวิชาทหาร ๕๐ คน ต่อ ๑ คน ( เศษตั้งแต่ ๒๕ คนขึ้นไป ขอเพิ่ม
ได้อีก ๑ คน )
ข้อ ๘ การถอดถอนและพ้นสภาพ
๘.๑ การถอดถอนและพ้นสภาพผู้กับกํานักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร จะถูกถอดถอนให้สิ้นฐานะโดยการออกคําสั่ง
ถอดถอนในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๘.๑.๑ ผู้ซึ่งปรากฏทราบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๒
ถึง ข้อ ๔.๑.๘ มาก่อน หรือภายหลังการแต่งตั้ง
๘.๑.๒ เป็ น ผู้ มี พ ฤติ ก ารณ์ ฝ่ า ฝื น ต่ อ ระเบี ย บแบบแผน ของทาง
ราชการเกี่ ยวกับกิ จการนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งศู นย์การกําลังสํารอง , มณฑลทหารบก หรือจังหวัด
ทหารบก เห็นสมควรให้ถอดถอน
๘.๑.๓ เป็นผู้ที่ขาดความไว้วางใจ หรือไม่มีผลงานในหน้าที่
๘.๒ การพ้นสภาพ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษา
วิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร จะได้รับการประกาศให้พ้นสภาพในกรณี ดังต่อไปนี้
๘.๒.๑ ถึงแก่กรรม

-๖๘.๒.๒ ลาออกจากราชการ
๘.๒.๓ ย้ายสังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร
๘.๒.๔ เกษียณอายุราชการ (ยกเว้นผู้ที่สถานศึกษาวิชาทหารต้นสังกัด
ยังคงมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนถึงอายุ ๖๕ ปี)
๘.๒.๕ ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากความเป็นผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
๘.๒.๖ สถานศึกษาวิชาทหารที่สังกัดเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกสั่งให้ปิด
การฝึกวิชาทหาร
๘.๒.๗ ผู้ที่หมดหรือขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๑ , ๔.๒.๑ หรือ ๔.๓.๑
๘.๓ กรรมวิธีการถอดถอนและให้พ้นสภาพ
๘.๓.๑ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง ให้ศูนย์การกําลังสํารอง
รายงานขออนุมัติต่อผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในการออกคําสั่งถอดถอนหรือประกาศให้
พ้นสภาพ ในนามของผู้บัญชาการทหารบก ตามระเบียบที่กําหนด
๘.๓.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาค ให้ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกแล้วแต่กรณี รายงานขออนุมัติผู้บัญชาการทหารบก โดยผ่าน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอํานาจในการออกคําสั่ง
ถอดถอน หรือประกาศให้พ้นสภาพในนามของผู้บัญชาการทหารบก สําหรับกรณีจําเป็นหรือสมควร
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอํานาจดําเนินการได้โดยตรง เช่นเดียวกับข้อ ๘.๓.๑
ข้อ ๙ การทะเบียน ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑล
ทหารบก และจังหวัดทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการควบคุมด้านการทะเบียนประวัติของผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบและให้กําหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ การฝึ ก อบรมให้ ห น่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน ควบคุ ม ดํ า เนิ น การ และ
รับผิดชอบในการฝึกอบรมผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับ
นักศึกษาวิ ชาทหาร ของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง และให้ มณฑลทหารบก หรื อจั งหวัด
ทหารบกที่เกี่ยวข้องควบคุมดําเนินการ และรับผิดชอบการฝึกอบรมผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ในการ
กํากับดูแลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามหลักสูตรของกองทัพบก
๑๐.๑ ความมุ่งหมายและขอบเขต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้
จึงกําหนดความมุ่งหมาย และขอบเขตการฝึกอบรมผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชา
ทหาร และผู้ ช่ ว ยผู้ กํ า กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รมี ค วามรู้ และ
คุณลักษณะต่อไปนี้
๑๐.๑.๑ มีความรู้ทางวิชาทหารเพื่อให้สามารถสนับสนุนการฝึกวิชา
ทหาร การปกครองบังคับบัญชา และการควบคุม กํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เป็นผลดี
๑๐.๑.๒ มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการเป็นตัวอย่าง และเป็น
ผู้นําที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหาร

-๗๑๐.๑.๓ มีความรอบรู้ต่อระเบียบแบบแผน การปฏิบัติหน้าที่ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ตามที่ทาง
ราชการกําหนดไว้
๑๐.๒ การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร ให้ ห น่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน เป็ น ผู้ จั ด ทํ า
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรของกองทัพบก ในการฝึกอบรมผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๑๑ มาตรการเชิ ด ชู เ กี ย รติ โดยที่ ก องทั พ บกตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของผู้ กํ า กั บ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร ว่าเป็นบุคคลที่
ทรงเกียรติ เนื่องจากการสละประโยชน์สุขส่วนตัวร่วมสร้างสรรค์ความดี ให้เกิดขึ้นในกิจการนักศึกษาวิชา
ทหาร จึงให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนดมาตรการเชิดชูเกียรติตอบสนองคุณงามความดี
แก่ผู้มีคุณสมบัติดีเด่น หรือผลงานดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้
๑๑.๑ การประกาศเกียรติคุณ
๑๑.๒ การมอบเครื่องหมายหรือวัตถุเชิดชูเกียรติ
๑๑.๓ การเลื่อนฐานะ, ประเภทให้สูงขึ้น
๑๑.๔ การจัดขบวนเกียรติยศนักศึกษาวิชาทหารเคารพ
๑๑.๕ อื่น ๆ ที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้ ห น่ ว ยบั ญ ชาการรั ก ษาดิ น แดน สามารถออกระเบี ย บการปฏิ บั ติ ใ น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
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