(สาเนา)

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการเตรียมพลฯ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๑๒
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๔
เรื่อง ขออนุมัติกาหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม แก่ทหารกองประจาการที่ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลด
จากกองประจาการ
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. ค าสั่ ง กห. ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อ ง การเลื่ อ นก าหนดเวลาปลดทหาร
กองประจาการที่สมัครใจรับราชการในกองประจาการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์
๒. ระเบี ย บ ทบ. ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ นก าหนดเวลาปล ดทหารกองประจ าการที่ ส มั ค รใจ
รับราชการในกองประจาการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๒๗ ลง ๒๗ ก.พ. ๖๓
๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๐๔ ลง ๒๑ พ.ค. ๖๓
๕. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๒๖ ลง ๓ พ.ย. ๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดของสิทธิประโยชน์ที่ ทบ. มอบให้ทหารกองประจาการฯ จานวน ๑ ฉบับ
๒. แผนผังแนวทางการรับราชการทหารกองประจาการ
จานวน ๑ ฉบับ
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกาหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม แก่ทหารกองประจาการที่ขอเลื่ อน
ก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่ ง สมั ค รใจขอรับ ราชการในกองประจาการต่ อ เพื่ อ ทดแทน
การเรียกเกณฑ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ การจัดสรรโควตาในการสอบเข้ า รร.นส.ทบ. จ านวนร้อ ยละ ๓๐ จากโควตา
ที่รับจากทหารกองประจาการ ในแต่ ละห้วงเวลา โดยปัจจุบัน รับจากทหารกองประจาการ จานวน
ร้อยละ ๘๐ และจากบุคคลพลเรือนอีกร้อยละ ๒๐
๑.๒ ให้ เริ่มมีผลบังคับใช้ กับทหารกองประจาการที่ ได้ ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ
ซึ่งจะครบกาหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทหารกองประจาการที่ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดจากกองประจาการ ซึ่งสมัครใจ
ขอรับราชการในกองประจาการต่อ เพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แ ก่
สิทธิการได้รับ เบี้ยเลี้ยง เงิน เดือน เครื่องแต่งกาย การได้รับการพิจารณาคัด เลือกเข้ารับ การศึกษา
ใน รร.ทหาร ตลอดจนสิทธิด้านสวั สดิการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด รายละเอียด
ตามอ้างถึง ๑ และ ๒
๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนสอบเข้ารับราชการ
ใน ทบ. โดยก าหนดให้ ผู้ที่ เป็ น ทหารกองหนุ น ที่ เคยรับ ราชการทหารกองประจ าการแล้ว จะได้ รั บ
คะแนนเพิ่ม จานวนร้อยละ ๑๐ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓

-๒๒.๓ ผบ.ทบ. ได้ กรุ ณ าอนุ มั ติ ก าห นดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพิ่ มเติ ม ให้ แก่ ท หาร
กองประจ าการ ที่ ข อเลื่ อ นก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่ ง สมั ค รใจขอรั บ ราชการ
ในกองประจาการต่ อเพื่ อทดแทนการเรียกเกณฑ์ โดยให้เพิ่ม คะแนนเป็ นพิ เศษ ร้อยละ ๕ เพิ่ มเติ ม
จากที่ ทบ. กาหนด ในการสอบคัด เลือกเข้ารับ ราชการใน ทบ. (ไม่ รวมโควตาการสอบที่ มีระเบีย บ
การให้คะแนนเฉพาะ) และให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับทหารกองประจาการที่ได้ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ
ซึ่งจะครบกาหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๔
๒.๔ ผบ.ทบ. ได้ ก รุ ณ าอนุ มั ติ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น การตามนโยบายของ
รมว.กห. และ ผบ.ทบ. ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
โดยให้มีการรับสมัครทหารกองเกินฯ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ และได้กาหนด
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครฯ ที่ไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ รายละเอียดตามอ้างถึง ๕ ดังนี้
๒.๔.๑ จะได้รับโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จานวนร้อยละ ๓๐ ของจานวน
โควตาที่กาหนดให้รับจากทหารกองประจาการ ในแต่ละห้วงเวลา
๒.๔.๒ การเพิ่มคะแนนพิเศษให้แก่ผู้ที่สมัครฯ (กรณีพิเศษ) ในการสอบคัดเลือก
เข้ารับราชการใน ทบ. โดยให้เพิ่มคะแนนพิเศษอีกร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. กาหนด ในแต่ละห้วงเวลา
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทหารกองประจาการที่จะครบกาหนดเวลาปลด
จากกองประจาการในปีต่อ ๆ ไป สมัครใจขอรับราชการต่อในกองประจาการ โดยเมื่อจานวนผู้สมัครใจฯ
มีเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองเกินเข้ากองประจาการในแต่ผลัด จะมีจานวนลดลง
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการพั ฒ นาระบบการตรวจเลือกฯ ของ ทบ. ที่ต้องการให้ มีการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ากองประจาการ ในจานวนเท่าที่จาเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เท่านั้น
จึ ง เห็ น ควรอนุ มั ติ ก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ท หารกองประจ าการที่ ข อเลื่ อ นก าหนด
เวลาปลดจากกองประจ าการฯ ตามข้ อ ๑ โดยให้ เ ริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ ทหารกองประจ าการ
ที่ได้ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ ซึ่งจะครบกาหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป
๓.๒ สาหรับแนวทางการรับราชการทหารกองประจาการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น
เห็ น ควรให้ มี การประชาสัมพั น ธ์ เพื่ อเป็น การสร้างการรับ รู้ ความเข้าใจให้กับ ทหารกองประจาการ
อย่างทั่วถึงดังนี้
๓.๒.๑ กรณีผู้ที่อยู่ระหว่างการรับราชการทหารกองประจาการ หรืออยู่ระหว่าง
การเลื่ อนก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามที่ ทบ. ก าหนด สามารถ
ทาการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นนส. เหล่า ร. และ นนส.ทบ. ได้
๓.๒.๒ กรณี ผู้ ที่ ค รบ ก าห น ด ป ลด จากก องป ระจ าการแ ละ มี สถาน ะ
เป็ น ทหารกองหนุ น ประเภทที่ ๑ จะสามารถเลื อ กสอบเข้ า รั บ ราชการ/ปฏิ บั ติ งานใน ทบ. ได้ อี ก
ได้แ ก่ การสอบบรรจุเข้ารับราชการตามคุ ณ วุฒิ , โควตากองหนุ นในส่วนกาลังรบ/สนับ สนุน การรบ
และโควตากองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ รวมถึงการสอบเข้าปฏิบัติงานเป็น กาลังสารองเข้าทาหน้าที่
ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

-๓๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้
๔.๑ อนุ มัติ ให้ กาหนดสิท ธิประโยชน์ เพิ่ ม เติม แก่ท หารกองประจาการ ที่ ขอเลื่อ น
ก าหนดเวลาปลดจากกองประจ าการ ซึ่ งสมั ค รใจขอรับ ราชการในกองประจาการต่ อ เพื่ อ ทดแทน
การเรียกเกณฑ์ โดยให้จัดสรรโควตาในการสอบเข้า รร.นส.ทบ. จานวนร้อยละ ๓๐ ของจานวนโควตา
ที่ ก าหนดให้ รั บ จากทหารกองประจ าการ ในแต่ ล ะห้ ว งเวลาตามข้ อ ๑ และให้ เริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
กับทหารกองประจาการที่ได้ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ ซึ่งจะครบกาหนดปลดฯ ใน ๑ พ.ค. ๖๔ เป็นต้นไป
๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ที่ มี ท หารกองประจ าการในอั ต ราของหน่ ว ยด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับทหารกองประจาการอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมฯ ตามข้อ ๑ และแนวทางการรับราชการทหารกองประจาการตามข้อ ๓.๒ ต่อไป
๔.๓ ให้ กร.ทบ., ยศ.ทบ., นรด. และ สลก.ทบ. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๔ ให้ สบ.ทบ. สาเนาแจกจ่ายหน่วย นขต.ทบ. และหน่วยรอง จนถึงระดับกองร้อยอิสระ
และ สง.ผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องทราบ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์ อยุทธ์ ศรีวิเศษ
(มานัสชัย ศรีประจันทร์)
จก.กพ.ทบ.

- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
(ณรงค์พนั ธ์ จิตต์แก้วแท้)
ผบ.ทบ.
๑ ก.พ. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
(ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์)
รอง ผบ.ทบ.
๒๘ ม.ค. ๖๔
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. อัครเดช ไทรทอง
(อัครเดช ไทรทอง)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒ ก.พ. ๖๔

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวเิ ศษ
(อยุทธ์ ศรีวเิ ศษ)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๒๗ ม.ค. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์
(วรเกียรติ รัตนานนท์)
เสธ.ทบ.
๒๗ ม.ค. ๖๔
(ลงชื่อ) พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
(พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๒๘ ม.ค. ๖๔

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ ทบ. มอบให้ทหารกองประจาการ นอกเหนือจากสิทธิตา่ ง ๆ ที่ทางราชการกาหนด
ลาดับ
รายการ
เงื่อนไข
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
๑ ทหารกองหนุนที่ปลดจากการรับราชการทหาร - เมื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. - ได้รับคะแนนเพิ่ม จานวนร้อยละ ๑๐
กองประจาการ
๒ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจาการ - เมือ่ สอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. - ได้รบั คะแนนเพิ่มอีก ร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. กาหนดในข้อ ๑
โดยวิธีรอ้ งขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์
และไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ
- เมื่อสอบเข้า รร.นส.ทบ.
- ได้รบั การจัดสรรโควตา ร้อยละ ๓๐ ของจานวนโควตาที่รับจาก
ทหารกองประจาการ
๓ ทหารกองประจาการที่สมัครใจขอเลื่อนกาหนด - เมือ่ สอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. - ได้รบั คะแนนเพิ่มอีก ร้อยละ ๕ จากที่ ทบ. กาหนดในข้อ ๑
เวลาปลดจากกองประจาการ
- เมื่อสอบเข้า รร.นส.ทบ. (กาหนด
- ได้รบั การจัดสรรโควตา ร้อยละ ๓๐ ของจานวนโควตาที่รับจาก
เพิ่มเติม)
ทหารกองประจาการ (กาหนดเพิ่มเติม)
หมายเหตุ ๑. การสอบเข้าเป็นข้าราชการของ ทบ. กาหนดให้ผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามตารางข้างต้น จะได้รับคะแนนเพิ่ม รวมแล้วสูงสุด ไม่เกินร้อยละ ๑๕
๒. การสอบเข้า รร.นส.ทบ.
๒.๑ ในปัจจุบัน ทบ. ได้จัดสรรโควตาในการสอบเข้าฯ โดยรับจากทหารกองประจาการ ร้อยละ ๘๐ และจากบุคคลพลเรือน ร้อยละ ๒๐
๒.๒ สัดส่วนในการสอบเข้าฯ ประกอบด้วยร้อยละต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ที่สมัค รเข้ารับราชการทหารกองประจาการ โดยวิธีร้องขอฯ (ร้อยละ ๒๔) :
ทหารกองประจาการที่สมัครใจขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ (ร้อยละ ๒๔) : ทหารกองประจาการ (ร้อยละ ๓๒) : บุคคลพลเรือน (ร้อยละ ๒๐)
๒.๓ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจาการ โดยวิธีร้องขอฯ และสมัครใจขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ ในเวลาต่อมา จะกาหนดให้อยู่ในโควตา
ของทหารกองประจาการที่สมัครใจขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ
๒.๔ กาหนดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจาการ โดยวิธีร้องขอฯ รวมถึงทหารกองประจาการที่ขอเลื่อนกาหนดเวลาปลดฯ หากพลาด
โอกาสในการสอบเข้าจากโควตาดังกล่าวแล้ว จะสามารถนาไปคิดในยอดโควตาการสอบของทหารกองประจาการได้อีก
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. อัครเดช ไทรทอง
(อัครเดช ไทรทอง)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๒ ม.ค. ๖๔

