๑. ภารกิจ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา 77 “รัฐต้องพิทกั ษ์รกั ษาไวซ้ ่งึ
สถาบันพระมหากษัตริยเ์ อกราชอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งเขตอํานาจรัฐและต้องจัดให้มกี าํ ลัง
ทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยจําเป็ นและเพียงพอ เพือ่ พิทกั ษ์รกั ษาเอกราช
อธิปไตยความมัน่ คงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริยผ์ ลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขและเพือ่ การพัฒนาประเทศ”
สรุป ทหารมีหน้าที่
๑. พิทกั ษ์
- รักษาเอกราช
- ความมัน่ คงของรัฐ
- สถาบันพระมหากษัตริย ์
- ผลประโยชน์แห่งชาติ
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๒. พัฒนาประเทศ
ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ได้กําหนดให้
กองทัพบกมีหน้าทีไ่ ว้ดงั นี้ "กองทัพบกมีหน้าทีเ่ ตรียมกําลังกองทัพบกเพือ่ การป้ องกันราชอาณาจักร
และดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กาํ ลังกองทัพบกตามอํานาจหน้าทีข่ องกระทรวงกลาโหม
มีผูบ้ ญั ชาการทหารบกเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ " จากหน้าทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ตาม พ.ร.บ.
ฉบับนี้อาจกล่าวเพือ่ ให้เข ้าใจได้ง่ายๆว่าทบ.มีหน้าทีห่ ลักอยู่ ๓ ประการ คือ
๑.๑ การเตรียมกําลังกองทัพบก ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
๑.๑.๑เตรียมกําลังทางบกไว้จาํ นวนหนึ่งให้พร้อมรบตัง้ แต่ยามปกติ
๑.๑.๒วางแผนการสงครามใช้กาํ ลังทหารทัง้ กําลังทีม่ อี ยู่ในยามปกติและกําลังทีจ่ ะต้อง
ขยายขึ้นในยามสงคราม
๑.๑.๓เตรียมระดมสรรพกําลังให้สอดคล ้องกับแผนการใช้กาํ ลังทหารหรือแผนป้ องกัน
ประเทศ
๑.๒ การป้ องกันราชอาณาจักร ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
๑.๒.๑ใช้กาํ ลังทางบกทีไ่ ด้เตรียมไว้เขา้ ทําการรบตามแผน
๑.๒.๒ระดมสรรพกําลังตามความจําเป็ นเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางทหารตามแผน
ป้ องกันประเทศ

๒. การจัดส่วนราชการ
กองทัพบกเป็ นส่วนราชการขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าทีข่ องส่วนราชการกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้กาํ หนดให้แบ่งส่วนราชการของกองทัพบกออกเป็ น ๓๔ ส่วนราชการ
๒.๑ การจัดกองทัพบก
กองทัพบกแบ่งส่วนราชการออกเป็ น ๓๔ หน่วยงานดังนี้:(๑) สํานักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.)
(๒) กรมกําลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
(๓) กรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.)
(๔) กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.)
(๕) กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก (กบ.ทบ.)
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)
(๗) สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.)
(๘) สํานักงานวิจยั และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
(๙) กรมการเงินทหารบก (กง.ทบ.)
(๑๐) กรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)
(๑๑) กรมจเรทหารบก (จบ.)
(๑๒) กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
(๑๓) กรมสารบรรณทหารบก (สบ.ทบ.)
(๑๔) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)
(๑๕) สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)
(๑๖) กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
(๑๗) กรมการทหารช่าง (กช.)
(๑๘) กรมการทหารสือ่ สาร (สส.)
(๑๙) กรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)
(๒๐) กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
(๒๑) กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
(๒๒) กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)
(๒๓) กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.)
(๒๔) กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.)
(๒๕) กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.)

(๒๖) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (รร.จปร.)
(๒๗) ศูนย์การบินทหารบก (ศบบ.)
(๒๘) กองทัพภาคที๑่ (ทภ.๑)
(๒๙) กองทัพภาคที๒่ (ทภ.๒)
(๓๐) กองทัพภาคที๓่ (ทภ.๓)
(๓๑) กองทัพภาคที๔่ (ทภ.๔)
(๓๒) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)
(๓๓) หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.)
(๓๔) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม กองพล
หรือกองทัพน้อย ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพบก
๒.๒ การจัดกองทัพบกตามลักษณะงาน เพือ่ ให้ง่ายต่อการศึกษาจึงจัดส่วนราชการของ
กองทัพบกตาม พ.ร.ฎ. ทัง้ ๓๔ ส่วนราชการออกเป็ นกลุ่มตามส่วนราชการทีม่ ลี กั ษณะงานประเภท
เดียวกันเป็ น๗ส่วนคือ:๑. ส่วนบัญชาการ
๒. ส่วนกําลังรบ
๓. ส่วนสนับสนุนการรบ
๔. ส่วนส่งกําลังบํารุง
๕. ส่วนภูมภิ าค
๖. ส่วนการฝึ กศึกษาและหลักนิยม
๗. ส่วนพัฒนาประเทศ
กองทัพบก

สวนบัญชาการ

สวนกําลังรบ

สวนภูมิภาค

สวนสนับสนุนรบ

สวนฝกศึกษาและหลักนิยม

สวนสงกําลังบํารุง

สวนพัฒนาประเทศ

๒.๑ ส่วนบัญชาการ มีหน้าทีค่ วบคุมบังคับบัญชาวางแผนอํานวยการประสานงานและ
กํากับการใหก้ ารดําเนินงานของกองทัพบกในยามปกติและยามสงครามเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วส่วนบัญชาการประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ กองทัพบก (ส่วนบังคับบัญชา) มีหน้าทีบ่ งั คับบัญชาส่วนราชการต่างๆใน
กองทัพบกปฏิบตั ภิ ารกิจของกองทัพบกและภารกิจอื่นๆทีม่ ไิ ด้มอบหมายให้ส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
๒.๑.๒ สํานักงานเลขานุการกองทัพบกมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
๒.๑.๒.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงานธุรการให้กับผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบกรองผูบ้ ญั ชาการทหารบกผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารบกเสนาธิการทหารบกและผูด้ าํ รงตําแหน่ง
อื่นตามทีผ่ ูบ้ ญั ชาการทหารบกจะมอบหมาย
๒.๑.๒.๒ ดําเนินงานและประสานงานการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก
๒.๑.๓ กรมฝ่ ายเสนาธิการ มีหน้าทีว่ างแผนประสานงานให้ข ้อเสนอแนะกํากับการ
และดําเนินการในเรื่องอันเกี่ยวกับหน้าทีข่ องตนตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
และกําหนดหน้าทีข่ องส่วนราชการกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้แก่ส่วนราชการต่างๆ
๖ หน่วย คือ
๒.๑.๓.๑ กรมกําลังพลทหารบก
๒.๑.๓.๒ กรมข่าวทหารบก
๒.๑.๓.๓ กรมยุทธการทหารบก
๒.๑.๓.๔ กรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
๒.๑.๓.๕ กรมกิจการพลเรือนทหารบก
๒.๑.๓.๖ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
๒.๑.๔ กรมฝ่ ายกิจการพิเศษ มีหน้าทีว่ างแผนให้ข ้อเสนอแนะกํากับการและ
ดําเนินการในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับหน้าทีข่ องตนตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ
และกําหนดหน้าทีข่ องส่วนราชการกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้แบ่งส่วนราชการต่างๆ
๙ หน่วยคือ
๒.๑.๔.๑ กรมการเงินทหารบก
๒.๑.๔.๒ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒.๑.๔.๓ กรมการสารวัตรทหารบก
๒.๑.๔.๔ กรมสวัสดิการทหารบก
๒.๑.๔.๕ กรมสารบรรณทหารบก
๒.๑.๔.๖ กรมจเรทหารบก

๒.๑.๔.๗ สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
๒.๑.๔.๘ สํานักงานวิจยั และพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
๒.๑.๔.๙ สํานักงานพระธรรมนู ญทหารบก
๒.๑.๕ กรมฝ่ ายยุทธบริการมีหน้าทีว่ างแผนให้ข ้อเสนอแนะกํากับการและ
ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับหน้าทีข่ องตนตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ
กําหนดหน้าทีข่ องส่วนราชการกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้แก่ส่วนราชการต่างๆ
๙ หน่วย คือ
๒.๑.๕.๑ กรมการทหารช่าง
๒.๑.๕.๒ กรมการทหารสือ่ สาร
๒.๑.๕.๓ กรมการสัตว์ทหารบก
๒.๑.๕.๔ กรมการขนส่งทหารบก
๒.๑.๕.๕ กรมแพทย์ทหารบก
๒.๑.๕.๖ กรมพลาธิการทหารบก
๒.๑.๕.๗ กรมยุทธโยธาทหารบก
๒.๑.๕.๘ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๒.๑.๕.๙ กรมสรรพาวุธทหารบก
สวนบัญชาการกองทัพบก
กองทัพบก
สํานักงานผูบังคับบัญชา
สลก.ทบ.

กพ.ทบ.

ขว.ทบ.

สห.ทบ.

กง.ทบ.

ขส.ทบ.

ยก.ทบ.

กช.

กบ.ทบ.

สธน.ทบ.

สส.

สก.ทบ.

กส.ทบ.

สตน.ทบ.

วศ.ทบ.

จบ.

ยย.ทบ.

กร.ทบ.

นรด.

พธ.ทบ.

สปช.ทบ.

สบ.ทบ.

พบ.

สพ.ทบ.

๒.๒ ส่วนกําลังรบ เป็ นองค์ประกอบหลักของกองทัพบกมีหน้าทีใ่ ช้กาํ ลังรบต่อกําลังของฝ่ าย
ศัตรูเพือ่ การป้ องกันราชอาณาจักรสําหรับหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยกําลังรบจะปรากฎตามภารกิจที่
กําหนดไว้ในอัตราการจัดของหน่วยนัน้ ๆส่วนกําลังรบประกอบด้วยหน่วยหลักๆทีเ่ ป็ นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบกดังนี้
๒.๒.๑ กองทัพภาคที่ ๑
๒.๒.๒ กองทัพภาคที่ ๒
๒.๒.๓ กองทัพภาคที่ ๓
๒.๒.๔ กองทัพภาคที่ ๔
๒.๒.๕ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๒.๒.๖ กองพลทหารม้าที่ ๒
๒.๒.๗ กองพลทหารราบที่ ๑๕
สวนกําลังรบ
ทบ.

ทภ.1

ทภ.2

ทภ.3

ทภ.4

นสศ.

ทน.1

ทน.2

ทน.3

พล.ร. 5

พล.รพศ. 1

พล.1 รอ.

พล.ร. 3

พล.ร. 4

บชร. 4

รพศ. 2

พล.1 รอ.

พล.ร. 6

พล.ม. 1

พล.ร.2 รอ.

ม.6

บชร. 3

พล.ร. 9

บชร. 2

4 กรม ทพ.

บชร. 1

3 กรม ทพ.

3 กรม ทพ.

3 กรม ทพ.

พล.ม.2 รอ.

พล.ร. 15

๒.๓ ส่วนสนับสนุนการรบ มีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนแก่ส่วนกําลังรบโดยตรงเพือ่ เพิม่ อํานาจ
กําลังรบหรือกดดันข ้าศึกเพือ่ ให้บรรลุภารกิจของหน่วยกําลังรบได้งา่ ยขึ้นซึ่งกองทัพบกอาจ
พิจารณาใช้ในลักษณะรวมการและหรือแบ่งมอบให้กับส่วนราชการใดๆทีเ่ ป็ นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบกได้ตามความเหมาะสมอนึ่งบางหน่วยอาจจัดเป็ นหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบอีก
จํานวนหนึ่งได้เช่น
๒.๓.๑ กองพลทหารปื นใหญ่
๒.๓.๒ กองพลทหารปื นใหญ่ต่อสูอ้ ากาศยาน
๒.๓.๓ กองพันบิน
๒.๓.๔ กองพันปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา
๒.๓.๕ กรมทหารช่างที่ ๑๑
๒.๓.๖ กองร้อยวิทยาศาสตร์
๒.๓.๗ กองพันป้ องกันฐานบิน
๒.๓.๘ กองพันทหารสือ่ สารกองบัญชาการทหารบก
๒.๓.๙ หน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
๒.๔ ส่วนส่งกําลังบํารุง มีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนทางด้านส่งกําลังบํารุงให้กับส่วนราชการต่างๆ
ในระดับกองทัพบกได้แก่การส่งกําลังบํารุงการส่งกลับและการรักษาผูป้ ่ วยเจ็บการขนส่งและ
การก่อสร้างประกอบด้วย
๒.๔.๑ กรมการทหารช่างให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่ อุปกรณ์
สายทหารช่างรวมทัง้ การก่อสร้างในสนาม
๒.๔.๒ กรมการทหารสือ่ สารให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่ อุปกรณ์
สายทหารสือ่ สาร
๒.๔.๓ กรมการขนส่งทหารบกใหก้ ารสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่ อุปกรณ์
สายทหารขนส่งรวมทัง้ การดําเนินการในเรื่องการขนส่งทัง้ ทางบกและทางนํา้
๒.๔.๔ กรมแพทย์ทหารบกให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่ อุปกรณ์
สายแพทย์รวมทัง้ การดําเนินการส่งกลับและการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยเจ็บ
๒.๔.๕ กรมพลาธิการทหารบกให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่
อุปกรณ์
๒.๔.๖ กรมยุทธโยธาทหารบกใหก้ ารสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมสิง่ อุปกรณ์
สายยุทธโยธารวมทัง้ การก่อสร้างอาคารและสิง่ อํานวยความสะดวกในค่ายทหาร
๒.๔.๗ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกให้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่
อุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์

๒.๔.๘ กรมสรรพาวุธทหารบกให ้การสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่
อุปกรณ์สายสรรพาวุธ
๒.๔.๙ กรมการสัตว์ทหารบกใหก้ ารสนับสนุนในเรื่องการส่งกําลังและซ่อมบํารุงสิง่ อุปกรณ์
สายการสัตว์รวมทัง้ การส่งกลับและการรักษาพยาบาลสัตว์
๒.๕ ส่วนภูมภิ าค มีหน้าทีป่ กครองพื้นทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยดูแลระเบียบวินยั ทหาร
นอกกรมกองตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการระดมสรรพกําลังการสัสดีการศาลทหาร
การคดีการเรือนจําการเกณฑ์พลเมืองอุดหนุนราชการทหารการอสังหาริมทรัพย์รวมทัง้ การ
สนับสนุนทางการส่งกําลังบางประเภทให้กับหน่วยทหารในพื้นทีร่ บั ผิดชอบนอกจากนัน้ ยังมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายในการสัง่ การแก่หน่วยทหารในพื้นทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและแบบธรรมเนียมส่วนภูมภิ าคประกอบด้วย
๒.๕.๑ กองทัพภาคได้แก่
๒.๕.๑.๑ กองทัพภาคที่ ๑ (บก.ทภ. ๑ อยู่ทก่ี รุงเทพฯ)
๒.๕.๑.๒ กองทัพภาคที่ ๒ (บก.ทภ. ๒ อยู่ทน่ี ครราชสีมา)
๒.๕.๑.๓ กองทัพภาคที่ ๓ (บก.ทภ.๓ อยู่ทพ่ี ษิ ณุโลก)
๒.๕.๑.๔ กองทัพภาคที่ ๔ (บก.ทภ.๔ อยู่ทน่ี ครศรีธรรมราช)
๒.๕.๒ มณฑลทหารบก (มทบ.)
๒.๕.๒.๑ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๑ ได้แก่
๒.๕.๒.๑(๑) มณฑลทหารบกที่ ๑๑ กรุงเทพ
๒.๕.๒.๑(๒) มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ปราจีนบุรี
๒.๕.๒.๑(๓) มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ลพบุรี
๒.๕.๒.๑(๔) มณฑลทหารบกที่ ๑๔ ชลบุรี
๒.๕.๒.๑(๕) มณฑลทหารบกที่ ๑๕ เพชรบุรี
๒.๕.๒.๒ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๒ ได้แก่
๒.๕.๒.๒(๑) มณฑลทหารบกที่ ๒๑ นครราชสีมา
๒.๕.๒.๒(๒) มณฑลทหารบกที่ ๒๒ อุบลราชธานี
๒.๕.๒.๒(๓) มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ขอนแก่น
๒.๕.๒.๒(๔) มณฑลทหารบกที่ ๒๔ อุดรธานี
๒.๕.๒.๓ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๓ ได้แก่
๒.๕.๒.๓(๑) มณฑลทหารบกที่ ๓๑ นครสวรรค์
๒.๕.๒.๓(๒) มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ลําปาง
๒.๕.๒.๓(๓) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เชียงใหม่

๒.๕.๒.๔ มณฑลทหารบกในกองทัพภาคที่ ๔ ได้แก่
๒.๕.๒.๔(๑) มณฑลทหารบกที่ ๔๑ นครศรีธรรมราช
๒.๕.๒.๔(๒) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ สงขลา
๒.๕.๓ จังหวัดทหารบก (จทบ.) (เป็ นหน่วยรองของมณฑลทหารบก) ได้แก่
๒.๕.๓.๑ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (มทบ.๑๑)
๒.๕.๓.๒ จังหวัดทหารบกราชบุรี (มทบ.๑๕)
๒.๕.๓.๓ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (มทบ.๑๑)
๒.๕.๓.๔ จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (มทบ.๑๒)
๒.๕.๓.๕ จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา(มทบ.๑๒)
๒.๕.๓.๖ จังหวัดทหารบกลพบุรี (มทบ.๑๓)
๒.๕.๓.๗ จังหวัดทหารบกสระบุรี (มทบ.๑๓)
๒.๕.๓.๘ จังหวัดทหารบกชลบุรี (มทบ.๑๔)
๒.๕.๓.๙ จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (มทบ.๒๑)
๒.๕.๓.๑๐ จังหวัดทหารบกบุรีรมั ย์ (มทบ.๒๑)
๒.๕.๓.๑๑ จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (มทบ.๒๑)
๒.๕.๓.๑๒ จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (มทบ.๒๒)
๒.๕.๓.๑๓ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (มทบ.๒๒)
๒.๕.๓.๑๔ จังหวัดทหารบกขอนแก่น (มทบ.๒๓)
๒.๕.๓.๑๕ จังหวัดทหารบกเลย (มทบ.๒๓)
๒.๕.๓.๑๖ จังหวัดทหารบกอุดรธานี (มทบ.๒๔)
๒.๕.๓.๑๗ จังหวัดทหารบกสกลนคร (มทบ.๒๔)
๒.๕.๓.๑๘ จังหวัดทหารบกนครพนม (มทบ.๒๔)
๒.๕.๓.๑๙ จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (มทบ.๓๑)
๒.๕.๓.๒๐ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (มทบ.๓๑)
๒.๕.๓.๒๑ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (มทบ.๓๑)
๒.๕.๓.๒๒ จังหวัดทหารบกตาก (มทบ.๓๑)
๒.๕.๓.๒๓ จังหวัดทหารบกลําปาง (มทบ.๓๒)
๒.๕.๓.๒๔ จังหวัดทหารบกพะเยา (มทบ.๓๒)
๒.๕.๓.๒๕ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (มทบ.๓๒)
๒.๕.๓.๒๖ จังหวัดทหารบกน่าน (มทบ.๓๒)
๒.๕.๓.๒๗ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (มทบ.๓๓)

๒.๕.๓.๒๘ จังหวัดทหารบกเชียงราย (มทบ.๓๓)
๒.๕.๓.๒๙ จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (มทบ.๔๑)
๒.๕.๓.๓๐ จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (มทบ.๔๑)
๒.๕.๓.๓๑ จังหวัดทหารบกชุมพร (มทบ.๔๑)
๒.๕.๓.๓๒ จังหวัดทหารบกทุ่งสง (มทบ.๔๑)
๒.๕.๓.๓๕ จังหวัดทหารบกสงขลา (มทบ.๔๒)
๒.๕.๓.๓๖ จังหวัดทหารบกปัตตานี (มทบ.๔๒)
๒.๖ ส่วนการศึกษา มีหน้าทีอ่ าํ นวยการและดําเนินการฝึ กและศึกษากําลังพลของ
กองทัพบกเพือ่ ให้กําลังพลเหล่านัน้ มีความสามารถเหมาะสมตามตําแหน่งหน้าทีอ่ นั จะทําใหห้ น่วย
ต่างๆของกองทัพบกมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รับมอบหมายส่วนการศึกษา
ประกอบด้วย
๒.๖.๑ กรมยุทธศึกษาทหารบกมีหน้าทีว่ างแผนอํานวยการประสานงานแนะนํา
กํากับการดําเนินการสนับสนุนและตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการการฝึ กและศึกษาของ
กําลังพลเป็ นบุคคลและหน่วยต่างๆของกองทัพบกทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศและกิจการ
อนุศาสนาจารย์ให้การฝึ กและศึกษาแก่กาํ ลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบกในหลักสูตรต่างๆ
ทีก่ องทัพบกมอบหมายอํานวยการฝึ กและศึกษาวิทยาการทุกเหล่าในกองทัพบก สถาบันการศึกษา
และเหล่าสายวิทยาการวิจยั และพัฒนากําหนดหลักนิยมและยุทธศาสตร์ทางทหารทัง้ ปวง
ของกองทัพบกทีเ่ กี่ยวขอ้ งรวมทัง้ ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนด
กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน่วยขึ้นตรง ๘ หน่วย คือ
๒.๖.๑.๑ ศูนย์การทหารราบ
๒.๖.๑.๒ ศูนย์การทหารม้า
๒.๖.๑.๓ ศูนย์การทหารปื นใหญ่
๒.๖.๑.๔ โรงเรียนนายสิบทหารบก
๒.๖.๑.๕ วิทยาลัยการทัพบก
๒.๖.๑.๖ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
๒.๖.๑.๗ ศูนย์พฒั นาหลักนิยมและยุทธศาสตร์กองทัพบก
๒.๖.๑.๘ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกี องทัพบก
๒.๖.๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล ้ามีหน้าทีใ่ ห้การศึกษาอบรมและ
ดําเนินการฝึ กนักเรียนนายร้อย
๒.๖.๓ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีหน้าทีว่ างแผนอํานวยการประสานงาน
กํากับการและดําเนินการเกี่ยวกับกิจการกําลังสํารองและกิจการอาสารักษาดินแดน

๒.๖.๔ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมีหน้าทีว่ างแผนอํานวยการและ
ดําเนินการฝึ กและศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการส่งกําลังทางอากาศและการยุทธส่งทาง
อากาศโดยมีศูนย์สงครามพิเศษเป็ นลูกมือ
๒.๖.๕ ศูนย์การบินทหารบกมีหน้าทีว่ างแผนอํานวยการและดําเนินการฝึ กและ
ศึกษาเกี่ยวกับกิจการบินของกองทัพบก
๒.๖.๖ โรงเรียนของเหล่าและสายงานต่างๆได้แก่โรงเรียนทหารช่างโรงเรียนทหาร
สือ่ สารโรงเรียนทหารพลาธิการฯลฯซึ่งโรงเรียนเหล่านี้เป็ นหน่วยในอัตราของหน่วยทีเ่ ป็ นหัวหน้า
เหล่าและสายวิทยาการนัน้ ๆ
๒.๗ ส่วนพัฒนาประเทศ แต่เดิมทบ. ได้เข ้าไปมีส่วนเกี่ยวข ้องกับการ
พัฒนาประเทศ๒โครงการใหญ่คอื งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและงานโครงการ
พัฒนาเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงโดยใช้กาํ ลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยต่างๆเข ้าปฏิบตั งิ าน
ซึ่งหน่วยเหล่านี้ไม่ได้มคี วามชํานาญเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาก่อให้เกิดภาระผูกพันและมี
ผลกระทบความพร้อมรบของทบ. เป็ นส่วนร่วมอีกด้วยดังนัน้ ทบ. จึงได้มีการจัดตัง้ หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นเพือ่ รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาโดยเฉพาะใน๒ระดับคือ
๒.๗.๑ ระดับทภ. ได้แก่พล.พัฒนา ๑ กองพลต่อ ทภ. เพือ่ ปฏิบตั งิ านในพื้นที่ ทภ.
๒.๗.๒ ระดับทบ. ได้แก่ พล.ช. เพือ่ รับผิดชอบด้านการก่อสร้างขนาดใหญ่ทเ่ี ป็ นงาน
พิเศษเกินขีดความสามารถของพล.พัฒนา

