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ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
ว�าด�วยการมอบรางวัลแก�กองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีมผีลงานดีเด�น 

พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 
   

 
โดยท่ีเป*นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการมอบ

รางวัลแก�กองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด�น ให�เหมาะสมกับสภาวการณ/ป0จจุบัน ผู�บัญชาการ
กองอาสารักษาดินแดนจึงออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการมอบรางวัล

แก�กองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด�น พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ข�อ ๒  ให�ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการมอบรางวัลแก�กองร�อยอาสารักษา

ดินแดนท่ีมีผลงานดีเด�น พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน ว�าด�วยการมอบรางวัลแก�กองร�อยอาสารักษา

ดินแดนท่ีมีผลงานดีเด�น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในส�วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ีหรือ

ซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๓  ให�มีการพิจารณารางวัลให�แก� กองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีมีผลงานดีเด�นปC

ละ ๑ คร้ัง เป*นประจําทุกปC โดยให�ถือผลงานในปCงบประมาณท่ีผ�านมา 
 
ข�อ ๔  รางวัลกองร�อยอาสารักษาดินแดน แบ�งออกเป*น ๓ ประเภท คือ 
ประเภทท่ี ๑ รางวัลกองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
ประเภทท่ี ๒ รางวัลกองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ 
ประเภทท่ี ๓ รางวัลกองร�อยบังคับการและบริการ 
กองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ ให�หมายความรวมถึงกองร�อยอาสารักษาดินแดน

ก่ิงอําเภอด�วย 
 
ข�อ ๕  กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีจํานวนรางวัล ๓ รางวัล ดังน้ี 
(๑) รางวัลท่ี ๑ มี ๑ รางวัล 
(๒) รางวัลท่ี ๒ มี ๒ รางวัล 
 
ข�อ ๖  กองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ มีจํานวนรางวัล ๖ รางวัล ดังน้ี 
(๑) รางวัลท่ี ๑ มี ๑ รางวัล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน�า ๔๙/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๒) รางวัลท่ี ๒ มี ๕ รางวัล 
 
ข�อ ๗  กองร�อยบังคับการและบริการ มีจํานวนรางวัล ๓ รางวัล ดังน้ี 
(๑) รางวัลท่ี ๑ มี ๑ รางวัล 
(๒) รางวัลท่ี ๒ มี ๒ รางวัล 
 
ข�อ ๘  กองร�อยอาสารักษาดินแดน ท่ีได�รับรางวัลตามข�อ ๕ ข�อ ๖ และข�อ ๗ จะได�

โล� ๑ อัน และเงินจํานวนหน่ึงตามท่ีหัวหน�าฝKายอํานวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ประกาศ 

 
ข�อ ๙  ให�กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด แต�งต้ังคณะกรรมการข้ึน

คณะหน่ึงพิจารณาคัดเลือกกองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ 
และกองร�อยบังคับการและบริการ ท่ีมีผลงานได�มาตรฐานและท่ีมีผลงานดีเด�น 

กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ และกองร�อย
บังคับการและบริการ ท่ีมีผลงานผ�านเกณฑ/ท่ีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกําหนด ให�กอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประกาศเป*นกองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีได�มาตรฐานในปCท่ี
มีการพิจารณาผลงาน แล�วรายงานให�กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนทราบ ภายในวันท่ี ๓๐ 
กันยายนของทุกปC 

กองร�อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด กองร�อยอาสารักษาดินแดนอําเภอ และกองร�อย
บังคับการและบริการ ท่ีได�รับการประกาศเป*นกองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีได�มาตรฐาน และมีผลงาน
ดีเด�นกว�ากองร�อยอาสารักษาดินแดนอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกันให�กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดเสนอรายช่ือพร�อมผลงานของกองร�อยอาสารักษาดินแดนแต�ละประเภท ๆ ละ ๑ 
กองร�อย ตามแบบรายงานท�ายระเบียบน้ีไปยังกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ภายในวันท่ี ๓๐ 
ตุลาคมของทุกปC เพ่ือคัดเลือกเป*นกองร�อยอาสารักษาดินแดนดีเด�น ในปCที่มีการพิจารณาผลงาน  ท้ังน้ี 
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกจังหวัด จะต�องเสนอรายช่ือพร�อมผลงานของกองร�อย
อาสารักษาดินแดน อย�างน�อย ๑ ประเภทหากไม�สามารถเสนอรายช่ือและผลงานดังกล�าวได�ให�ช้ีแจง
เหตุผลความจําเป*นและแผนงานในการเสนอรายช่ือและผลงานของกองร�อยอาสารักษาดินแดนในปC
ถัดไป 

 
ข�อ ๑๐  ให�มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด�วย 
(๑) หัวหน�าฝKายอํานวยการ เป*นประธาน 
(๒) รองหัวหน�าฝKายอํานวยการ เป*นรองประธาน 
(๓) ผู�ช�วยหัวหน�าฝKายอํานวยการ เป*นกรรมการ 
(๔) หัวหน�าสํานักงานฝKายอํานวยการทหาร เป*นกรรมการ 
(๕) หัวหน�ากองยุทธการ เป*นกรรมการ 
(๖) หัวหน�ากองข�าว  เป*นกรรมการ 
(๗) หัวหน�ากองส�งกําลังบํารุง เป*นกรรมการ 
(๘) หัวหน�ากองปฏิบัติการพิเศษ เป*นกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๙) หัวหน�ากองสนับสนุน เป*นกรรมการ 
(๑๐) หัวหน�ากองกําลังพล เป*นกรรมการและเลขานุการ 
(๑๑) รองหัวหน�ากองกําลังพล เป*นกรรมการ 

และผู�ช�วยเลขานุการ 
ให�คณะกรรมการมีหน�าท่ีพิจารณาผลงานของกองร�อยอาสารักษาดินแดน ในการ

พิจารณาผลงาน คณะกรรมการอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลงานของกองร�อยอาสา
รักษาดินแดนท่ีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเสนอมาและตรวจสอบผลงานของ
กองร�อยอาสารักษาดินแดนในพ้ืนท่ีตามความจําเป*น เพ่ือนําข�อมูลมาประกอบการพิจารณา แล�วนํา
รายช่ือกองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีพิจารณาว�าสมควรได�รับรางวัลเสนอผู�บัญชาการกองอาสารักษา
ดินแดนเพ่ือประกาศต�อไป 

 
ข�อ ๑๑  ให�พิจารณาผลงานของกองร�อยอาสารักษาดินแดน ในหัวข�อต�อไปน้ี 
(๑) การปฏิบัติหน�าท่ีตามภารกิจต�าง ๆ 

ก.บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข�าศึก ทําหน�าท่ีตํารวจ
รักษาความสงบในท�องท่ีร�วมกับพนักงานฝKายปกครองหรือตํารวจ รักษาสถานท่ีสําคัญและการ
คมนาคม ปQองกันจารกรรม สดับตรับฟ0ง และรายงานข�าว ทําการช�วยให�ความสะดวกแก�ฝKายทหาร
ตามท่ีทหารต�องการ และตัดทอนกําลังข�าศึก เป*นกําลังสํารองส�วนหน่ึงท่ีพร�อมจะเพ่ิมเติมและ
สนับสนุนกําลังทหาร ได�เม่ือจําเป*น 

ข. การปQองกันและปราบปราม พิจารณาจากการจัดทําแผนยุทธการของหน�วย 
ผลการปฏิบัติตามแผนยุทธการ การปฏิบัติงานด�านการข�าว การรักษาความสงบเรียบร�อยในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ เช�น การปQองกันและปราบปรามอาชญากรรม การปQองกันและปราบปรามการลักลอบตัด
ไม�ทําลายปKา การปQองกันและปราบปรามการค�ายาเสพติด ฯลฯ 

ค. การปฏิบัติการด�านการเมืองและจิตวิทยา พิจารณาจากการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานและผลงานเก่ียวกับการปQองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ การอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ การ
สงเคราะห/ช�วยเหลือผู�ประสพภัยธรรมชาติ การพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตตําบลหมู�บ�าน การปฏิบัติงาน
ร�วมกับส�วนราชการในการบริการประชาชนตามโครงการต�าง ๆ ฯลฯ 

ง. การปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
(๒) การพัฒนาหน�วยและการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจํา 

ก. พิจารณาจากการจัดทํารายงานตามระเบียบปฏิบัติประจํา ความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการของหน�วยเหนือ การเก็บรักษาและการซ�อมบํารุง
อาวุธยุทโธปกรณ/ การปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งอุปกรณ/ประจําหน�วย เคร่ืองแบบ เคร่ืองนอน และเคร่ือง
สนาม การปฏิบัติเก่ียวกับการใช�ยานพาหนะและเคร่ืองมือสื่อสารของหน�วย 

ข. การจัดสวัสดิการในหน�วย พิจารณาจากการจัดต้ังและการบริหารงานร�าน
สวัสดิการกองอาสารักษาดินแดน การรักษาประโยชน/ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในด�านสิทธิ
กําลังพล การช�วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให�ได�รับการสงเคราะห/จากสมาคม มูลนิธิหรือ
องค/การต�าง ๆ การฝVกอาชีพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให�แก�
สมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ค. การพัฒนาหน�วย พิจารณาจากการจัดระเบียบและความสะอาดในอาคาร
กองร�อย การปรับปรุงอาคารกองร�อยและสภาพแวดล�อมภายในบริเวณกองร�อย 

ง. การพัฒนากําลังพลของหน�วย พิจารณาจากการแต�งกายของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน ความพร�อมเพียงเข�มแข็งในการจัดระเบียบแถว การแสดงท�าบุคคลมือเปล�าและ
การแสดงท�าอาวุธ 

จ. ผลการปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีส�งเสริมการพัฒนาหน�วยและการปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติประจํา 

 
ข�อ ๑๒  ให�กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดพิธีมอบรางวัลแก�กองร�อย

อาสารักษาดินแดนดีเด�นเป*นประจําปC ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ/ ของทุกปC 
 
ข�อ ๑๓  ให�กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จัดทําประกาศนียบัตรกองร�อย

อาสารักษาดินแดนท่ีได�มาตรฐานเพ่ือจัดส�งให�กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด จัดพิธีมอบ
ให�แก�กองร�อยอาสารักษาดินแดนท่ีได�มาตรฐาน ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ/ ของทุกปC 

 
ข�อ ๑๔  ให�หัวหน�าฝKายอํานวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนรักษาการ

ตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจตีความและวินิจฉัยป0ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 
ท้ังน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป*นต�นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
นายกองใหญ� โภคิน  พลกุล 

ผู�บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ/ 
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
พุทธพัท/สุนันทา/ตรวจ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
จุฑามาศ/ปรับปรุง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 


