(สำเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
( กองจัดการฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑00, ๙๗๑00 )
ที่ กห ๐๔๐๑/548
วันที่ 25 ก.พ. ๖5
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ 2565
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔

- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. อภินันท์ คำเพราะ
(อภินันท์ คำเพราะ)
รอง ผบ.ทบ.
๑ มี.ค. ๖๕

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
(สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
25 ก.พ. ๖5
(ลงชื่อ) พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
(สันติพงศ์ ธรรมปิยะ)
เสธ.ทบ.
28 ก.พ. ๖5
(ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์
(เจริญชัย หินเธาว์ )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
1 มี.ค. ๖5

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา
(วาสนา เทศทองลา)
ประจำ กพ.ทบ.
2 มี.ค. 65

- สำเนา -

บันคูทึ่ฉบักบข้- อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๐๐, ๙๗๑๐๐)
ที่ กห ๐๔๐๑/548
วันที่
25 ก.พ. ๖๕
เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลให้นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน รอง ผบ.ทบ.)
อ้างถึง ๑. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๔/๕๙ ลง ๑๖ ก.ย. ๕๙
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๐๘๔ ลง ๑ พ.ย. ๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผนวก ก บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ ด้รับอนุมตั ิตวั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
ของ นขต.ทบ. ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๕
๒. ผนวก ข บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ ด้รับอนุมตั ิตวั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
หน่วยสายงานสนาม ตามนโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๕
๓. ผนวก ค บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ ด้รับอนุมตั ิตวั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
โควตาส่วนกลาง ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕
๔. ผนวก ง บัญชีรายชื่อนายทหารประทวนทีไ่ ด้รับอนุมตั ิตวั บุคคลเพื่อเลื่อนฐานะฯ
ตามมาตรการรักษายอดกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๕
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยต่าง ๆ จำนวน ๕๘๓ นาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑ – ๔ สรุปได้ดังนี้
ประเภท

นขต.ทบ.

หน่วยงาน
สายสนาม

โควตาส่วนกลาง
ทบ.

มาตรการรักษายอด
กำลังพล

รวมทั้งสิ้น

จำนวน

๔๗๕

๘๐

๑๗

๑๑

๕๘๓

๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ นโยบายจัดหาและบรรจุกำลังพล ทบ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการ
รักษายอดกำลังพล โดยให้ นขต.ทบ. สามารถดำเนินการทดแทนการสูญเสียนายทหารสัญญาบัตร โดยใช้
การเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ทดแทนนอกเหนือจากโควตาการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน ประจำปี ตามอ้างถึง ๑ ซึ่งมียอดตามมาตรการรักษายอดกำลังพล จำนวน ๑๑ นาย
๒.๒ ผบ.ทบ. ได้ก รุณ าอนุมัติ จัด สรรโควตาการเลื่อ นฐานะนายทหารประทวน
ยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามผลการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. ซึ่งมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกำลังพล)
เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ถึง ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑)
รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๐ อัตรา โดยหน่วยในสายงาน ศปก.ทบ. ที่เป็นโควตาของ สำนักงานผู้บังคับบัญชา
ให้พิจ ารณากำลัง พลที่มีคุณ วุฒ ิ ป ริญ ญาได้ และกรณีที่มีคุณ สมบัติยัง ไม่ค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์
ที่ กห. และ ทบ. กำหนดให้อนุมัติตัวบุคคลล่วงหน้าไว้ก่อนได้โดยอนุโลม สำหรับโควตาจำกัดเหล่า จำนวน

-๒๖๐ อัตรา ซึ่ง กพ.ทบ. ควบคุมไว้เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ เพิ่มเติมเป็นส่วนรวม อาทิ แผนการ
จัดหน่วยและปรับเพิ่มระดับความพร้อมรบให้กับ กรม สน.พล.ร.๑๑ และแผนเสริมสร้างความพร้อมรบ
ให้กบั หน่วยอื่น ๆ ตามความจำเป็นทางยุทธการและสถานภาพกำลังพลของหน่วย ฯลฯ โดยให้อยู่ในการ
พิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๒
สรุปจำนวนแยกประเภทได้ดังนี้
ประเภท

จำกัดเหล่า
(เว้น ธน.)

จำกัดเหล่า
เหล่า ธน.

ไม่จำกัดเหล่า
สายงานสัสดี

จำนวน

๔๒๕

๕

๔๐

ไม่จำกัดเหล่า
ไม่จำกัดเหล่า
สายงานปกติ (เว้น
สายงานสนาม
สายงานสัสดี)
๒๓๕
๘๕

รวมทั้งสิ้น
๗๙๐

ขออนุมัติตัวบุคคลในครั้งนี้ จำนวน ๕๗๒ อัตรา (เว้น มาตรการรักษายอดกำลังพล
ในข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๑ นาย) คงเหลือโควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า จำนวน ๒๑๘ อัตรา กพ.ทบ.
จะแยกดำเนินการในภายหลัง สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๑ โควตาจำกัดเหล่าในส่วนของเหล่า ธน. จำนวน ๕ อัตรา
๒.๒.๒ โควตาจำกั ด เหล่า /ไม่ จำกั ด เหล่ า จำนวน ๑๘๕ อัต รา (หน่ วยส่ งคื น
เพิ่มเติม จำนวน ๕๕ อัตรา, ทภ.๑ จำนวน ๗ อัตรา, ทภ.๒ จำนวน ๗๔ อัตรา, ทภ.๓ จำนวน ๗ อัตรา,
กง.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา, นสศ. จำนวน ๔๐ อัตรา และ สลก.ทบ. จำนวน ๑ อัตรา)
๒.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. จำนวน ๒๓ อัตรา
๒.๒.๔ โควตาสายงานสนาม จำนวน ๕ อัตรา (ศปก.ทบ. ๓ อัตรา กองกำลัง
๒ อัตรา)
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้
๓.๑ นายทหารประทวน ตามข้อ ๑ จำนวน ๕๘๓ นาย (ตามข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๑ นาย
รวมกับ ตามข้อ ๒.๒ จำนวน ๕๗๒ นาย) ได้ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยตามแนวทางที่ ทบ. กำหนด
จึงเห็น ควรอนุมัติตัวบุคคลให้เลื่อนฐานะฯ ได้ โดยให้ทำหน้าที่และ/หรือเลื่อนฐานะเป็น นายทหาร
สัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด ทั้งนี้ให้ทำหน้าที่ฯ ณ วันที่หน่วยออกคำสั่งฯ
และให้หน่วยส่งตัวกำลังพลเข้ารับการอบรมตามที่ ยศ.ทบ. กำหนดต่อไป
๓.๒ โควตาเลื่อนฐานะฯ ในส่วนที่แยกดำเนินการ จำนวน ๒๑๘ อัตรา เป็นโควตาหน่วย
จำนวน ๑๓๗ อัตรา (ธน./๕, ทภ.๑/๗, ทภ.๒/๗๖, ทภ.๓/๗, กง.ทบ./๑, นสศ./๔๐, สลก.ทบ./๑)
และเป็น โควตาที่ ทบ. กันไว้สนับสนุนให้กับหน่วยเพิ่มเติม จำนวน ๘๑ อัตรา (โควตาส่วนกลาง/๒๓,
โควตา ศปก.ทบ./๓, โควตาจำกัดเหล่าและไม่จำกัดเหล่า/๕๕) สมควรดำเนินการดังนี้
๓.๒.๑ โควตา ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, กง.ทบ., นสศ. และ สลก.ทบ. จำนวน
๑๓๒ อัตรา เนื่องจากหน่วยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและตรวจสอบพบว่าตำแหน่งที่จะเลื่อนฐานะฯ
ไม่ว่าง เห็นควรให้หน่วยเร่งรัดในการดำเนินการโดยส่งรายชื่ อฯ และตำแหน่งเลื่อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ.
ภายใน ก.พ. ๖๕ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กระทบต่อการบริหารจัดการกำลังพลในภาพรวมของ ทบ. ซึ่ง กพ.ทบ.
มีแผนการจัดสรรโควตาการบรรจุฯ ให้กับหน่วยตามจำนวนตำแหน่งและอัตราว่างของหน่วยใน มี.ค. ๖๕
(โควตา นนส.ทบ. เหล่า ร., นดย., นรช., โควตาทหารกองหนุนของหน่วยในส่วนกำลังรบและสนับสนุน
การรบ และโควตาทหารอาสา)

-๓๓.๒.๒ โควตาจำกัดเหล่าและไม่ จำกัดเหล่า จำนวน ๕๕ อัตรา ซึ่งเป็นโควตา
ที่ ทบ. อนุมัติให้ กพ.ทบ. ควบคุมไว้เนื่องจากหน่วยไม่มีต ำแหน่งและอัต ราว่างเพื่อสนับสนุนให้กับ
ส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเป็นส่วนรวม เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ เห็นควรให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรรให้กับส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
๓.๒.๓ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. รวมจำนวน ๒๖ อัตรา เห็นควร
ให้ ทบ. สนับสนุนให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วนและความต้องการของ ทบ. เป็นกรณี ๆ ไป
๓.๓ เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวในการดำเนินการและเพื่อลดภาระงานของผู้บังคับบัญชา
เห็นควรให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขตำแหน่งทำหน้าที่ฯ ได้ตามความเหมาะสม
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุ มั ติ ตัว บุค คลให้เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็ น นายทหารสัญ ญาบัต ร
ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘๓ นาย ตามข้อ ๑ และให้หน่วยดำเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๑
๔.๒ ให้ ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, กง.ทบ., นสศ. และ สลก.ทบ. เร่งรัดในการดำเนินการ
ส่งรายชื่อฯ และตำแหน่งเลื่อนฐานะฯ ให้ กพ.ทบ. ภายใน ก.พ. ๖๕ ตามการพิจารณาในข้อ ๓.๒.๑
๔.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. จัดสรร
โควตา ตามข้อ ๓.๒.๒ จำนวน ๕๕ อัตรา ตามความเหมาะสมต่อไป
๔.๔ โควตาส่วนกลาง ทบ. และโควตา ศปก.ทบ. จำนวน ๒๖ อัตรา ให้ดำเนินการ
ตามข้อ ๓.๒.๓
๔.๕ ให้ กพ.ทบ. ดำเนินการพิจารณาปรับแก้ไขตำแหน่งทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ตามข้อ ๔.๑ ได้ตามความเหมาะสม หากมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของตำแหน่ง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้ งนี้ อยู่ ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่ งมอบให้ รอง ผบ.ทบ. อนุ มั ติ ตามคำสั่ ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓
(ลงชื่อ) พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
(นุกูล โล่ห์ประเสริฐ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน
จก.กพ.ทบ.
พ.อ.หญิง.....................................ร่าง/ตรวจ..............ก.พ. ๖๕
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕
พ.อ.....................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕
พล.ต...................................................ตรวจ..............ก.พ. ๖๕

