(สําเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
กพ.ทบ
(กองจัดการ โทร.๐–๒๒๙๗–๘๓๒๗)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๙
วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๑
เรื่อง ขออนุมัติกําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๕๑ ลง ๑๔ มี.ค.๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างคําสั่ง ทบ. ที่ / ๒๕๖๑ ลง ม.ค.๖๑ เรื่อง กําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน
๒. หนังสือพิจารณาร่วมของหน่วยต่าง ๆ
จํานวน
๑ ชุด
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน เพื่ อ ใช้เป็ น
แนวทางหลักในการบรรจุ แต่งตั้ง พัฒนานายทหารประทวนให้มีความรู้ และสามารถวางแผนการรับ
ราชการของตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งทราบโอกาสความก้าวหน้า
ในอาชีพรับราชการ ตลอดจนให้ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ได้ใช้วางแผนพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษา รวมทั้งใช้กําลังพลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้กับนายทหาร
ประทวนในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ผบ.ทบ. ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนาและบริหารกําลังพล ทบ.
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของกําลังพล
ในแต่ละสายงาน ได้แก่ การจัดทําแนวทางรับราชการนายทหารประทวน และ ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังพลตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ การพัฒนาระบบการคัดเลือกกําลังพล
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทบ. เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ความเร่งด่วนในการพัฒนา
กําลังพลและความคุ้มค่า
๒.๒ ร่างแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน ได้ยึดถือแนวทางรับราชการ
นายทหารสัญญาบัตร เป็นแนวทางในการจัดทําร่าง ฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปในส่วนที่
สําคัญได้ ดังนี้
๒.๒.๑ กําหนดคุณ สมบัติทั่วไปของนายทหารประทวน ให้หน่วย/เหล่าสาย
วิทยาการ สรรหาและพัฒนานายทหารประทวน ให้มีคุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติทางทหารที่ ทบ.
ต้องการ อาทิ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯลฯ
๒.๒.๒ แบ่งประเภทนายทหารประทวน เป็น ๓ ประเภท ตามการใช้งาน และ
การรับราชการของพลอาสาสมัคร เพื่อใช้สําหรับการบรรจุและพัฒนากําลังพลให้ถูกต้อง ตามการใช้งาน
ในส่วนงานต่าง ๆ ตามที่ ทบ. กําหนด
๒.๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ คือ นายทหารประทวนบรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ
ในตําแหน่งที่มีลักษณะการนําหรือการบังคับบัญชาหน่วยขนาดเล็ก

-๒๒.๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ คื อ นายทหารประทวนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
เฉพาะ หรือ สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน หรือกําลังพลที่กองทัพบกรับโอนจากส่วนราชการอื่นนอก กห.
หรือ กําลังพลที่บรรจุบุคคลพลเรือนหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจํา ตามคุณวุฒิที่ ทบ. กํา หนด
๒.๒.๒.๓ ประเภทที่ ๓ คื อ นายทหารประทวนที่ เลื่ อ นฐานะจาก
พลอาสาสมัคร (พล.อส.)
๒.๒.๓ กําหนดแนวทางการบรรจุ และการพัฒนานายทหารประทวน เพื่อเป็น
แนวทางรับราชการและการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมในการเลื่อนตําแหน่ง โดยการบรรจุให้
ตรงตามคุณวุฒิ หรือคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หรือขีดสมรรถนะของตําแหน่ง
นั้ น ๆ ตามที่ ทบ.หรื อ กห.กํ า หนด หลั ง จากนั้ น ผู้ ที่ จ ะเลื่ อ นขึ้ น ครองตํ า แหน่ งอั ต รา จ. ต้ อ งสํ า เร็ จ
การศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นของเหล่า หรือเทียบเท่า สําหรับผู้ที่จะเลื่อนขึ้นครองตําแหน่งอัตรา จ.(พ)
ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสของเหล่า หรือ เทียบเท่ า หากมีความจําเป็ น ต้อ งพั ฒ นา
นายทหารประทวนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ตามคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานและคุ ณ สมบั ติ ท างทหารหรือ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสอดคล้องกับการเลื่อนตําแหน่ง โดยหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ต้องวางแผน
และส่ งเสริ ม ในการฝึ ก ศึ ก ษาและอบรม ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รเฉพาะหน้ า ที่ (หลั ก สู ต รการรบแบบจู่ โจม
หลักสูตรส่งทางอากาศ ฯลฯ) หลักสูตรทางพลเรือนที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้หน่วย/เหล่าสาย
วิทยาการจัดทําคุณ สมบัติเฉพาะตําแหน่งอัตรา จ.และจ.(พ.) ทุกตําแหน่งเพื่ อรองรับการดําเนินการ
ดังกล่าว
๒.๒.๔ กําหนดโอกาสความก้ าวหน้ าในการเลื ่ อ นฐานะเป็ น นายทหาร
สั ญ ญ าบัตร เพื่ อสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานให้ มีประสิทธิภาพ ทั้ งประเภทไม่ใช้คุณ วุฒิ และใช้
คุณวุฒิปริญญาตรี กรณีเกษียณอายุราชการ หรือ กรณี จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี เป็น นชง.
๒.๓ กพ.ทบ. ได้เสนอเรื่องให้ กรม ฝสธ. กรมฝ่ายกิจการพิเศษ กรมฝ่ายยุทธบริการ
หน่ ว ยงานด้ า นการวิ จั ย และศึ ก ษาของ ทบ. และ เหล่ า /สายวิ ท ยาการ จํา นวน ๔๐ หน่ ว ย
ร่วมพิจารณาร่างแนวทางรับราชการของนายทหารประทวนแล้ว ทุกหน่วยเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยมี การเสนอให้แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่ง กพ.ทบ. ได้ดําเนินการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แล้ ว รายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๒ สรุ ป ได้ ดั ง นี้
๒.๓.๑ ด้ า นการศึ ก ษา ( ยก.ทบ. กร.ทบ. สบ.ทบ. สส. ทภ.๑ ทภ.๓ นสศ.
รร.จปร. รวม ๘ หน่ วย) ควรให้ ก ารศึ ก ษาแก่ กํ าลั งพลนายทหารประทวนอย่ างทั่ ว ถึ งและเท่ าเที ย ม
เนื่องจากนายทหารประทวนมีจํานวนมาก รร.เหล่าสายวิทยาการมีขีดความสามารถในการจัดการศึ ก ษา
ที่ จํากัด และข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ โดยเสนอให้ รร.เหล่ า /สายวิ ท ยาการ เปิ ด หลั ก สู ต รการ
เรียนการสอนแบบ E – learning หรือ เปิดหลักสูตรทางไปรษณีย์ สําหรับกําลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม
เนื่ อ งจากเป็ น พื้ น ที่ ห่ า งไกล เพื่ อ ลดข้ อ จํ า กั ด ด้ า นงบประมาณ และควรมี ก ารทดสอบความรู้ ข อง
นายทหารประทวนในตําแหน่งหน้าที่ของตนเองและตําแหน่งใหม่ที่ต้องการปรับย้ายไปปฏิ บั ติ ง าน
โดย ศร. แจ้ ง ว่ า ต้ อ งใช้ เวลา ๓ - ๕ ปี จึ ง จะสามารถเตรี ย มความพร้ อ มของหลั กสู ตร E - learning
นอกจากนี้ นสศ. ได้เสนอให้ ห ลั ก สู ต ร ตามหมายเลข ชกท.หรือหลักสูตรรบพิเศษของ รร.สพศ.ศสพ.
เป็นหลักสูตรที่เทียบได้กับหลักสูตรนายสิบชั้นต้นและนายสิบอาวุโสของเหล่าสายวิทยาการ

-๓๒.๓.๒ ด้า นโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รับ ราชการ (ทภ.๑ และ นรด.)
ควรกําหนดให้ ผู้ที่ จ ะสอบคั ด เลื อ กเลื่ อ นฐานะเป็ นนายทหารสัญ ญาบั ต รโดยไม่ ใช้ คุณ วุฒิ ต้อ งสํ าเร็จ
หลักสูตรนายสิบอาวุโสด้วย และควรเพิ่มรายละเอียดแนวทางรับราชการนายทหารประทวนสายงานสัสดี
โดยให้มีการปฐมนิเทศ รวมทั้งการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นและนายสิบอาวุโส
๒.๔ จํานวนนายทหารประทวนของ ทบ. ที่บรรจุใน อัตรา ส.อ. มีจํานวน ๒๕,๒๕๒ นาย
อัตรา จ.ส.อ. มีจํานวน ๓๖,๐๕๗ นาย มีที่นั่ งหลักสูตรนายสิบ ชั้น ต้นทุ กเหล่า จํานวน ๑,๒๔๓ ที่ นั่ ง
และที่นั่งหลักสูตรนายสิบอาวุโส จํานวน ๑,๔๕๒ ที่นั่ง โดยปัจจุบันมีเหล่าที่ให้การศึกษาทางไปรษณีย์ใน
หลักสูต รนายสิบ ชั้ น ต้นและนายสิ บ อาวุโส ได้แก่ เหล่า ร. เหล่า ช. และให้ ก ารศึ กษาผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ เหล่า ม. เหล่า ป. เหล่า พธ. เหล่า สพ. เหล่า สบ.และสายงานสัสดี
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วดังนี้
๓.๑ การจัดทําแนวทางรับราชการของนายทหารประทวนจะส่งผลดีต่อ ทบ. ในการ
สร้างแรงจูงใจให้นายทหารประทวนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายทหารประทวนจะ
สามารถนําไปใช้วางแผนรับราชการ และพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะได้เจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ
และ ทบ. มี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง พลที่ เป็ น มาตรฐาน ซึ่ ง ร่ า งแนวทางรั บ ราชการของ
นายทหารประทวนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หน่วยต่าง ๆ ได้ร่วมกันพิจารณา ด้วยความรอบคอบแล้ ว
เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะใช้ เ ป็ น แนวทางหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การกํา ลั ง พลประเภท
นายทหารประทวน ของ ทบ. จึงเห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นแนวทางรับราชการนายทหารประทวน รวมทั้ ง
ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การกํา ลั ง พลประเภทนายทหารประทวนต่อไป
๓.๒ การจั ด การศึ ก ษาของนายทหารประทวน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ห น่ ว ยต่ าง ๆ
เสนอในข้อ ๒.๓.๑ และ ๒.๓.๒ ซึ่งจากการสํารวจยอดนายทหารประทวน ตามข้ อ ๒.๔ ที่ นั่งศึกษา
ตามปกติอ าจจะไม่เ พีย งพอ อย่า งไรก็ต าม ปัจ จุบัน มีบ างเหล่า ที่ให้ก ารศึก ษาทั้ง ทางไปรษณีย์แ ละ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – learning ) บ้างแล้ว ซึ่งหากมีการวางแผนด้านกําลังพล และด้านการศึกษา
อย่างเป็นระบบ จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ หน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป
และให้เริ่มบังคับ ใช้แนวทางรับราชการนายทหารประทวนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๖๓)
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดทําหลักสูตร ฯ ตามที่ ศร .เสนอ
๓.๓ การกําหนดให้นายทหารประทวนที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
(ไม่ ใ ช้ คุ ณ วุ ฒิ ) ต้ อ งสํา เร็ จ หลั ก สู ต รนายสิ บ อาวุ โ สด้ ว ยนั้ น อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ โอกาส
ความก้ า วหน้ า ของ จ.ส.อ. ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
และกระทบต่อการจัดการศึกษาของนายทหารประทวนในภาพรวมได้ ซึ่งจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
จัดทําหลักสูตรต่าง ๆ จึงเห็นควรให้ กพ.ทบ. นํา ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วไปพิ จ ารณาดํา เนิ น การตาม
ความเหมาะสมต่ อ ไป สํา หรั บ กรณี ข องนายทหารประทวนสายงานสั ส ดี สมควรพิ จ ารณา
ปรั บ แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางรับราชการนายทหารประทวนสายงานอื่น ๆ ต่อไป

-๔๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้กําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.๖๓) ตามการพิจารณาในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒
๔.๒ ให้ ยก.ทบ.และ ยศ.ทบ.วางแผน อํานวยการ และกํากับดูแล การจัดทําหลักสูตร
การเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจํานวนกําลังพล ที่ นั่ ง ศึ ก ษาและงบประมาณ
ต่ อ ไป
๔.๓ ให้ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ เตรียมการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับ
กําลังพลที่จะเลื่อนขึ้นครองอัตรา จ.และ จ.(พ.) ทุกตําแหน่ง และดําเนินการจัดทําหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ
เพื่ อ รองรับความก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการและสอดคล้ อ งกับคุณสมบัติเฉพาะตํา แหน่ ง ต่ อ ไป
๔.๔ ให้ กพ.ทบ. กํากับดูแลการดําเนินการตามแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน
และดําเนินการตามข้อ ๓.๓
๔.๕ ให้ สบ.ทบ. สําเนาแจกจ่าย นขต.ทบ. ถึง ระดับ กองพัน หรือ เทียบเท่า ขึ้น ไป
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๖ แจ้งให้ สม., บก.ทท. และ เหล่าทัพต่าง ๆ ทราบด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
และลงนามในร่างคําสั่ง ฯ (สําเนาคู่ฉบับ ๑ จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ.

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
- ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
( เฉลิมชัย สิทธิสาท )
ผบ.ทบ.
๒๕ ม.ค. ๖๑

(ลงชื่อ) พล.อ. สสิน ทองภักดี
( สสิน ทองภักดี )
รอง ผบ.ทบ.
๒๔ ม.ค. ๖๑

(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
และลงนามในร่างคําสั่งฯ (สําเนาคู่ฉบับ ๑ จริง ๑ )
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(ลงชื่อ) พล.ท. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
( ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ )
รอง เสธ.ทบ. (๑)
๒๒ ม.ค. ๖๑
(ลงชื่อ) พล.อ. วีรชัย อินทุโศภน
(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
( วีรชัย อินทุโศภน )
( ณัฐพล นาคพาณิชย์ )
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
เสธ.ทบ.
๒๔ ม.ค. ๖๑
๒๓ ม.ค. ๖๑

(สําเนา)

คําสั่งกองทัพบก
ที่ ๕๓ /๒๕๖๑
เรื่อง กําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน
----------------------------เพื่ อ ให้ น ายทหารประทวน ซึ่ งเป็ น กํ าลั งพลหลั ก ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและมี จํ า นวนมาก
มีแนวทางในการดําเนินการด้านกําลังพลที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักการจัดการกําลังพลที่ต้องบรรจุ
บุ ค คลให้ เหมาะสมกั บ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ งมี แ นวทางการพั ฒ นากํ าลั งพลอย่ างเป็ น ระบบ
จึงให้กําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน ดังนี้
๑. ให้ กพ.ทบ. ร่วมกับหน่วย/เหล่าสายวิทยาการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคําสั่งฉบับนี้โดยเคร่งครัด
๒. เหล่ าทหารบกที่ อ ยู่ น อกความรับ ผิ ด ชอบของ ทบ. คื อ เหล่ า ผท. และเหล่ า ธน.
เมื่อ ผท.ทหาร และ ธน. จะดําเนินการบรรจุแต่งตั้งหรือโยกย้ายต้องขอรับความเห็นชอบจาก ทบ. ก่อน
โดยให้ กพ.ทบ. และหน่ วยที่ เกี่ยวข้องพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ โดยการบรรจุแต่งตั้งหรือโยกย้าย
นายทหารประทวน เหล่า ผท. และ ธน. ใน ทบ. ให้มีแนวทางใกล้เคียงกับนายทหารประทวน เหล่าอื่น ๆ
ใน ทบ. ด้วย
๓. ให้ จก.กพ.ทบ. มีอํานาจในการกําหนดและ/หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน ( ผนวก ) ประกอบคําสั่งฉบับนี้เฉพาะในเรื่อง
การกํ า หนด และ/หรื อ แก้ ไขคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตํ า แหน่ ง และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ รวมถึ ง
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนายทหารประทวน
๔. ให้ ใช้กําหนดแนวทางรับ ราชการของนายทหารประทวนฉบั บ นี้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓
เป็ น ต้ น ไป ทั้ งนี้ เพื่ อให้ น ายท ห ารป ระท วน ได้ ศึ ก ษ าและเต รี ย มความพ ร้ อ ม ของตน เอง
รวมทั้ ง หน่ วย/เหล่ าสายวิ ท ยาการ มี เวลาจั ด ทํ าคุ ณ สมบั ติ เฉพาะตํ าแหน่ งของนายทหารประทวน
ในลั ก ษณะคู่ ข นานและมี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ จํ านวนกํ าลั งพล
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ทั้งนี้ ให้ประสานและเตรียมการได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
( เฉลิมชัย สิทธิสาท )
ผบ.ทบ.

ผนวก

ประกอบคําสั่ง ทบ. ที่ ๕๓ /๒๕๖๑ ลง ๒๕ ม.ค.๖๑
เรื่อง กําหนดแนวทางรั
ราชการของนายทหารประทวน
พ.อ...........................................ร่
าง/พิมพ์/บทาน................เม.ย.๖๐
๑. กล่าพ.อ......................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
วนํา แนวทางรับราชการของนายทหารประทวน คือ นโยบาย หลักการและวิธีดําเนินการกําลังพล
พ.อ......................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
ต่อนายทหารประทวนเกี
่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึง
ตําแหน่งพล.ต....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
สุดท้าย หรือตําแหน่งสูงสุด ตามแนวทางรับราชการ หรือจนพ้นจากประจําการ และอื่น ๆ ทางด้าน
กําลังพลที่เกี่ยวข้อง
พล.ต....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
๒. ความมุ่งหมายและขอบเขต
๒.๑พล.ท....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
ความมุ่งหมาย
๒.๑.๑ เพื่อ ให้ห น่ว ย/เหล่า สายวิท ยาการ ยึด ถือ เป็น หลัก ปฏิบัติใ นการบริห ารจัด การ
พล.ท....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
และดําเนิพล.อ....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
นการกําลังพล
๒.๑.๒ เพื่อ ให้น ายทหารประทวนได้รับ ทราบถึง ปัจ จัย ที่จ ะส่ง เสริม และ/หรือ จํา กัด ต่อ
พล.อ....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
ความก้าวหน้าในการรับราชการเพื่อจะได้ปรับปรุงความรู้ความสามารถ สร้างสมประสบการณ์และพัฒนา
คุณ สมบัพล.อ....................................................ตรวจ.....................เม.ย.๖๐
ติข องตนให้เหมาะสมที่ จะปฏิ บั ติงานในตําแหน่ งหน้ าที่ ต่าง ๆ หรือ มีคุณ สมบั ติเหมาะสมใน
การเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจะทําให้การรับราชการมีความก้าวหน้าได้ดีที่สุด
๒.๑.๓ เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งนายทหารประทวนไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักกฎหมาย อันจะส่งผลให้กองทัพบกพรั่งพร้อมด้วยกําลังพล
นายทหารประทวนที่มีสมรรถนะสูง มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ อีกทั้งสามารถพั ฒ นาและคัดเลือ กนายทหารประทวนที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบัติดีที่สุดเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรไปดํารงตําแหน่งบังคับบัญชา และอํานวยการ
ในระดับสูงได้ต่อไป
๒.๑.๔ เพื่อให้ กองทัพบก มีการวางแผนและหลักเกณฑ์มาตรฐาน การหมุนเวียน การเลื่อน
ตําแหน่งของนายทหารประทวนอย่างเป็นธรรม รักษาสิทธิของนายทหารประทวน และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่นายทหารประทวน
๒.๒ ขอบเขต แนวทางรับราชการของนายทหารประทวนฉบับนี้ให้ยึดถือและใช้เป็นหลักปฏิบัติ
ต่ อ นายทหารประทวนทุ ก เหล่ า (ยกเว้ น เหล่ า ผท. และ ธน.) ตั้ ง แต่ เริ่ ม เข้ า รั บ ราชการจนพ้ น จาก
ประจําการ สําหรับนายทหารประทวนหญิงอนุโลมให้ใช้แนวทางรับราชการฉบับนี้เช่นเดียวกับนายทหาร
ประทวนชาย เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๓. คุณสมบัติทั่วไปของนายทหารประทวน กองทัพบกจําเป็นต้องสรรหาบุคคลและพัฒนานายทหาร
ประทวน ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ และภารกิจอื่น ๆ ที่กองทัพบก
ได้รับมอบหมายจึงจําเป็นต้องกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการ และให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
ยึดถือเป็นเป้าหมายในการสรรหา และพัฒนาปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนายทหารประทวนทุกนาย ดังนี้.๓.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน
๓.๑.๑ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๑.๒ รักอาชีพทหาร และกองทัพ
๓.๑.๓ มีวินัย และความรับผิดชอบ
๓.๑.๔ อยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา
๓.๑.๕ ซื่อสัตย์สุจริต
๓.๑.๖ มีขีดความสามารถหรือขีดสมรรถนะตามตําแหน่งที่บรรจุเข้ารับราชการ

๒
๓.๒ คุณสมบัติทางทหาร
๓.๒.๑ กล้าหาญ
๓.๒.๒ อดทน
๓.๒.๓ เสียสละ
๓.๒.๔ มีความคิดริเริ่ม
๓.๒.๕ มีความสามารถรอบรู้ และเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับตําแหน่ง
๓.๒.๖ ยึดมั่นในอุดมการณ์กําลังพลกองทัพบก (จงรักภักดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ
และยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร)
๓.๒.๗ พูดจาตรงไปตรงมา เปิดเผยและจริงใจ
๓.๒.๘ มีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ กองทัพบกกําหนด
๓.๒.๙ มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นทหารอาชีพ
๓.๒.๑๐ เป็นผู้นําทางทหารที่ดี และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในผู้บังคับบัญชา
๔. ประเภทของนายทหารประทวน กําลังพลนายทหารประทวนของกองทัพบกประกอบด้วยผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ส่งผลให้พื้นความรู้ของนายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างกันย่อมมีพื้นฐานความรู้ที่ต่างกันด้วย ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดแนวทางรับราชการ
ของนายทหารประทวน ซึ่งก็คือแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา
รายบุค คลเป็น ไปอย่า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ ความรู้พื้น ฐาน และ/หรือ แหล่ง กํา เนิด จึง ให้แ บ่ง
นายทหารประทวน ตามพื้นความรู้หรือแหล่งกําเนิดเป็น ๓ ประเภท คือ
๔.๑ ประเภทที่ ๑ คือ นายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการให้กับส่วนต่าง ๆ ของกองทัพบก
ในหน่วยระดับ กรม กองพัน หรือเทียบเท่าเป็นหลัก ดังนี้
๔.๑.๑ นายทหารประทวนที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากแหล่ งผลิ ต หลั ก ของกองทั พ บก หรื อ
ส่วนราชการอื่น ๆ ในกระทรวงกลาโหม เว้นนายทหารประทวนในสายงานวิชาชีพ เฉพาะ (นักเรียน
ดุริยางค์ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล นักเรียนช่างฝีมือทหาร) ได้แก่
๔.๑.๑.๑ โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ(กําเนิด นนส.)
๔.๑.๑.๒ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนจ่าอากาศ (กําเนิด นรจ., นจอ.)
๔.๑.๒ นายทหารประทวนบรรจุจากทหารกองหนุน หรือ สิบตรีกองประจําการ ให้กับหน่วย
ส่วนกําลังรบและหน่ วยสนั บสนุ นการรบ เพื่ อชดเชยการขาดแคลนกํ าลังพลเนื่ องจากไม่ สามารถผลิ ต
กําลังพล กําเนิด นนส. ได้อย่างเพียงพอ (กําเนิด กองหนุน) ได้แก่
๔.๑.๒.๑ ทหารกองหนุนบรรจุให้กับหน่วยในส่วนกําลังรบและสนับสนุนการรบ (เหล่า
ร., ม., ป., ช., ส.)
๔.๑.๒.๒ ทหารกองหนุนที่เป็นทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) บรรจุให้กับ นสศ.
๔.๑.๒.๓ สิบตรีกองประจําการบรรจุให้กับส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ
๔.๑.๒.๔ ทหารกองหนุนที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) บรรจุให้กับหน่วย
ทหารพราน
๔.๑.๓ นายทหารประทวนทีไ่ ด้จากการผลิตโดยวิธพี ิเศษ (กําเนิด นสพ.) เพื่อแก้ปัญหากําลังพล
ขาดแคลนเป็นครั้งคราวตามความจําเป็นในยามสงคราม นอกเหนือจากข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒.๑ - ๔.๑.๒.๔
เช่น การผลิตนายทหารประทวนเพื่อปฏิบัติงานในเวียดนามใต้ หรือ พวต.

๓
๔.๒ ประเภทที่ ๒ คือ
๔.๒.๑ นายทหารประทวนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ที่สําเร็จการศึกษาจากแหล่งผลิตหลักของ
กองทัพบก ส่วนราชการอื่น ๆ ในกระทรวงกลาโหมที่บรรจุให้กับหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ นักเรียนดุริยางค์
(กําเนิด นดย.), นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (กําเนิด นรช.) และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (กําเนิด นชท.)
๔.๒.๒ นายทหารประทวนที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ (ทหารกองหนุนหรือ
บุคคลพลเรือน) ซึ่งมีคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพเฉพาะ หรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน หรือกําลังพลที่กองทัพบก
รับ โอนจากส่ว นราชการอื่น นอก กระทรวงกลาโหม หรือ กํา ลัง พลที่บ รรจุจ ากพนัก งานราชการ
หรือลูกจ้างประจํา (กําเนิด พร.)
๔.๓ ประเภทที่ ๓ คือ นายทหารประทวนที่เดิมรับราชการเป็นพลอาสาสมัครแล้ว ได้รับการคัดเลือก
ให้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนตามโควตาที่กองทัพบกกําหนด (กําเนิด พล.อส.)
๕. แนวทางการบรรจุ แต่งตั้ง หมุนเวียน การเลื่อนตําแหน่ง และการพัฒนานายทหารประทวน
๕.๑ กล่าวทั่วไป กองทัพ บก จะกําหนดนโยบายและหลักการในการบรรจุแต่งตั้งและพั ฒ นา
นายทหารประทวนอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ยึดถือและใช้เป็นหลักในการบรรจุ
แต่งตั้ง หมุนเวียนและพัฒนานายทหารประทวน ซึ่งการดําเนินการในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาปรับปรุง
ให้รัดกุมและทันสมัยอยู่เสมอตามระยะเวลาอันสมควร
๕.๒ หลักการทั่วไปในการบรรจุ แต่งตั้ง หมุนเวียน และการเลื่อนตําแหน่งนายทหารประทวน
๕.๒.๑ การบรรจุหรือแต่งตั้งนายทหารประทวนให้ดํารงตําแหน่งใดนั้น จะต้องพิจารณาบรรจุ
หรือแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตรงกับคุณวุฒิที่กําหนดสําหรับตําแหน่งและ/หรือคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่ง และ/หรือ ขีดสมรรถนะของตําแหน่งนั้นๆ ตามที่กองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหมกําหนด
๕.๒.๒ การหมุนเวียนนายทหารประทวน ให้ทําหน้าที่ต่าง ๆ ให้ดําเนินการเท่าที่จําเป็นหากมี
ความจําเป็นให้หมุนเวียน โดยเป็นการฝึกงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แทนกันได้ และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของนายทหารประทวนแต่ละคนให้ สูงขึ้น การหมุน เวียนทํ าหน้าที่ นี้จะต้ อ งพิ จารณาให้
เหมาะสมกับชั้นยศ และความรู้ความสามารถของนายทหารประทวนแต่ละคน
๕.๒.๓ การเปลี่ยนเหล่านายทหารประทวนให้ ดําเนิน การลักษณะเช่นเดียวกับนายทหาร
สัญญาบัตร โดยให้ กรมกําลังพลทหารบก และเหล่า/สายวิทยาการเป็นผู้ควบคุมและกํากับดูแลให้มี
คุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม โดยให้ดําเนินการเท่าที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยและกองทัพบก
๕.๒.๔ การบรรจุและการเลื่อนนายทหารประทวนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นนั้น จะต้องคัดเลือก
จากผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถดีเด่น โดยพิจารณาจากประวัติการรับราชการ
และรายงานประเมินค่าการปฏิบัติงาน รวมทั้งประวัติการศึกษา เพื่อให้ได้นายทหารประทวนที่มีความรู้
ไปบรรจุในตําแหน่งต่าง ๆ สําหรับนายทหารประทวนที่จะบรรจุ หรือเลื่อนขึ้นในตําแหน่งระดับต่าง ๆ
ต้องผ่านการฝึกและศึกษา คือ
๕.๒.๔.๑ การปฐมนิเทศ/การฝึกวิชาทหารสําหรับนายทหารประทวนที่ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหารมาก่อน เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ ที่จําเป็น
สําหรับการรับราชการเป็นนายทหารประทวน สําหรับผู้ที่ผ่านจากแหล่งผลิตของกองทัพบก ทหารกองหนุน
ที่พ้นจากกองประจําการ และกองหนุนประเภทนักศึกษาวิชาทหาร นั้น ได้รับการปลูกฝังและฝึกมาแล้ว
จึงไม่ต้องผ่านการฝึกซ้ําอีก

๔
๕.๒.๔.๒ หลั กสู ตรนายสิ บชั้ นต้ นของเหล่ า (หรือเที ยบเท่ า) และ/หรือ หลั กสู ตรที่
หน่ วย/เหล่ าสายวิ ทยาการ พิ จารณาตามความจํ าเป็ นของแต่ ละตํ าแหน่ งที่ ใช้ คุ ณ วุ ฒิ พิ เศษ ผู้ ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ให้เลื่อนขึ้นครองตําแหน่งอัตรา จ. ได้
๕.๒.๔.๓ หลักสูตรนายสิบอาวุโสของเหล่า (หรือเทียบเท่า) และ/หรือ หลักสูตรที่
หน่ วย/เหล่ าสายวิ ทยาการ พิ จารณาตามความจํ าเป็ นของแต่ ละตํ าแหน่ งที่ ใช้ คุ ณ วุ ฒิ พิ เศษ ผู้ ที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ให้เลื่อนขึ้นครองตําแหน่งอัตรา จ.(พ.) ได้
๕.๓ แนวทางรับราชการและพัฒนานายทหารประทวน (อนุผนวก)
๕.๓.๑ การเลื่อนยศ
๕.๓.๑.๑ นายทหารประทวนจะได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อมีจํานวนปีรับราชการ
ตามที่กําหนดในระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก ที่อาจจะทําให้เลื่อนยศเร็ว หรือช้ากว่านี้ได้ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
- ระดับหรือคุณวุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
- เงินเดือนที่ได้รับ/เลื่อนในแต่ละปี
- ตําแหน่ง/อัตรา ที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้ง
- ผลการปฏิบัติงาน
- หลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่ทางราชการกําหนด
๕.๓.๑.๒ การเลื่อ นยศของนายทหารประทวนตามเกณฑ์ ทั่ วไปเมื่ อ พิ จารณาจาก
ปีรับราชการ จะเป็นดังนี้
- รับราชการครบ ๓ ปี เลื่อนยศเป็น ส.ท.
- รับราชการครบ ๖ ปี เลื่อนยศเป็น ส.อ.
- รับราชการครบ ๙ ปี เลื่อนยศเป็น จ.ส.ต.
- รับราชการครบ ๑๐ ปี เลื่อนยศเป็น จ.ส.ท.
- รับราชการครบ ๑๑ ปี เลื่อนยศเป็น จ.ส.อ.
ทั้งนี้ ข้อยกเว้นเฉพาะจะเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร ที่มีผลบังคับใช้
๕.๓.๑.๓ โอกาสความก้าวหน้าของนายทหารประทวน
- รับราชการเป็น จ.ส.อ. ครบ ๑ ปี สามารถขึ้นครองตําแหน่งอัตรา จ.ส.อ.(พ.)
- รับราชการเป็นนายทหารประทวนมาแล้ว ๑๒ ปี และครองยศ จ.ส.อ.
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยไม่ใช้คุณวุฒิ
- รับราชการเป็นนายทหารประทวนมาแล้ว ๖ ปี และมีคุณวุฒิปริญญาตรี
สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิได้
- รับราชการเป็น จ.ส.อ.(พ.) และมีอายุ ๕๕ ปี สามารถเลื่อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตร (นายทหารชํานาญงาน (นชง.))
- รับราชการเป็นนายทหารประทวนมาแล้ว ๑๒ ปี และครองยศ จ.ส.อ.
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี รวมทั้งต้องมีเวลาครองยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรครบ จํานวน ๑ ปี ก่อนเกษียณ
อายุราชการ สามารถเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรณีเกษียณอายุราชการได้

๕
๕.๓.๒ การพั ฒ นานายทหารประทวน ดําเนินการได้ ๓ วิธี คือ การแต่งตั้งดํารงตําแหน่ ง
การใช้การฝึกศึกษา โดยโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ และการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ การพัฒนานายทหาร
ประทวนด้ วยการฝึ ก ศึ ก ษา และการอบรม เป็ น สิ่ งจํ าเป็ น เพื่ อ ให้ ได้ น ายทหารประทวนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ตามคุณสมบัติพื้นฐาน และคุณสมบัติทางทหารเหมาะสมกับตําแหน่งต่าง ๆ โดย หน่วย/
เหล่าสายวิทยาการ จะต้องวางแผนและส่งเสริมในการฝึก ศึกษา และอบรม ตั้งแต่เข้ารับราชการ ดังนี้
๕.๓.๒.๑ การฝึกวิชาทหาร เป็นการให้ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการรับราชการ
เป็นนายทหารประทวนที่บรรจุจากพลเรือน ที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกวิชาทหารมาก่อน โดยจะให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการหรือในช่วงต้น ๆ ของการรับราชการในปีแรก
๕.๓.๒.๒ หลั ก สู ต รเฉพาะหน้ า ที่ ซึ่ งได้ แ ก่ หลั ก สู ต รที่ ให้ ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านในตํ าแหน่ งหน้ าที่ เฉพาะต่ าง ๆ ของเหล่ า หรื อ สายวิ ท ยาการ, หลั ก สู ต รส่ งทางอากาศ,
หลักสูตรการรบแบบจู่โจม เป็นต้น นายทหารประทวน อาจได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเฉพาะ
หน้าที่ของเหล่า หรือสายวิทยาการตามความเหมาะสม และอาจสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
ส่งทางอากาศ และ/หรือหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ได้ตามความสมัครใจ เมื่อสําเร็จการศึกษาและได้รับ
การบรรจุ เข้ารับราชการในหน่วยและ/หรือตําแหน่งที่กําหนดจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับคุณวุฒินั้น ๆ ด้วย
๕.๓.๒.๓ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เป็นหลักสูตรสําคัญพื้นฐานที่จะให้ความรู้เบื้องต้น
หรือพื้นฐานของเหล่าที่นายทหารประทวนนั้นสังกัด ถือเป็นหลักสูตรสําหรับนายทหารประทวนทุกนาย
ที่จะเลื่อนขึ้นครองอัตรา จ. ต้องเข้ารับการศึกษาให้สําเร็จก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขึ้นได้
(เว้นนายทหารประทวนคุณวุฒิพิเศษ ในบางเหล่า/สายวิทยาการที่ ทบ. ได้ยกเว้น หรือผ่อนผันให้แล้ว)
ทั้ งนี้ หากไม่ ส ามารถจั ด หลั ก สู ต รแบบประจําได้ สามารถจั ด ทํ า หลั ก สู ต รแ บ บ ไป รษ ณี ย ์ ห รื อ
หลั ก สู ต ร E - Learning เพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของกําลังพลที่จะเข้ารับการศึกษาได้ โดยบูรณาการ
ทรัพยากรและงบประมาณในหลักสูตรอื่น ๆ โดยไม่เพิ่มงบประมาณหรือใช้งบประมาณน้อยสุด เพื่อให้
สามารถจัดหลักสูตรแบบไปรษณีย์หรือแบบ E - Learning ซึ่งลดการใช้งบประมาณได้ หรืออาจกําหนด
แนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่นการสอบของเหล่าสายวิทยาการตามห้วงเวลาหรือตามที่กําหนด
๕.๓.๒.๔ หลั ก สู ต รนายสิ บ อาวุโส เป็ น หลั ก สู ต รที่ สํ าคั ญ อี ก หลั ก สู ต รหนึ่ งที่ จ ะให้
ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติการรบ ซึ่งนายทหารประทวน อัตรา จ.
จะต้องทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหลักสูตรสําหรับนายทหารประทวนที่จะ
เลื่อนขึ้นครองอัตรา จ.(พ.) ต้องเข้ารับการศึกษาให้สําเร็จ จึงจะเลื่อนขึ้นได้ (เว้นนายทหารประทวน
คุณวุฒิพิเศษในบางเหล่า/ สายวิทยาการ ที่ กองทัพบก ได้ยกเว้นหรือผ่อนผันให้) ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
จัดหลักสูตรแบบประจําได้ก็ให้พิจารณาดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๕.๓.๒.๓
๕.๓.๒.๕ สถานศึ ก ษา และการอบรมทางพลเรือ น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ
หรือความรู้ นายทหารประทวนของกองทัพบกให้สูงขึ้น และให้ได้เทคนิค และวิทยาการที่ก้าวหน้านํามา
พัฒนากองทัพบกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
นายทหารประทวนที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการสนับสนุนด้วยการให้ทุนการศึกษา หรือยืมทุนการศึกษา
เพื่อไปศึกษาในสถานศึกษาของพลเรือน ในสาขาต่าง ๆ สําหรับผู้ที่ประสงค์จะไปศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนส่วนตัว
จะได้รับการสนับสนุนให้ลาไปศึกษาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กองทัพบกมีนโยบายให้กําลังพลได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น ๑ ระดับ โดยหากสามารถสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็จะเป็นการช่วยพัฒนา
.

๖
กําลังพลได้ทางหนึ่ง นอกจากนี้ กําลังพลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีประโยชน์ต่อความก้าวหน้า
ของตนเองที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยในการเลื่อนฐานะโดยไม่ใช้คุณวุฒิ จะได้รับ
คะแนนการสําเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี และในการเลื่อนฐานะโดยใช้คุณ วุฒิ ป ริญ ญาตรีขึ้น ไป
หากมีคุณวุฒิตรงตามที่ กองทัพบก เปิดโอกาสให้สอบคัดเลือก ก็จะสามารถสมัครสอบได้ นอกจากนี้
หากได้เลื่อนฐานะแล้วจะสามารถรับราชการก้าวหน้ าได้ต่อไปจนถึง ระดับ พ.อ.(พ.) ซึ่ง กองทัพ บก
กําหนดว่า ผู้ที่เลื่อนขึ้นครองอัตรา พ.อ.(พ.) ได้จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๕.๓.๒.๖ การพัฒนาตนเอง เป็นการดําเนินการที่มีการวางแผน มีความก้าวหน้าและ
เป็นไปตามลําดับ ซึ่งนายทหารประทวนต้องจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง โดยอาจประกอบด้วย การเรียน
การศึกษา การค้นคว้าส่วนตัว การอ่านหนังสือเพื่อความเป็นทหารอาชีพที่ ทบ.กําหนด การฝึกฝนและ
การประเมินตนเอง การพัฒนาตนเองจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและความสําเร็จในการรับราชการ
โดยจะสอดคล้องกับการดํารงตําแหน่ง และการฝึกศึกษา โดย รร.เหล่าสายวิทยาการ ซึ่งจะต้องทุ่มเท
ตลอดชีวิต และเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว มุ่งที่การสร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน และการบรรลุเป้าหมาย
การรับราชการ ซึ่งสามารถกําหนดไว้ในแผนการพัฒนารายบุคคลของตน
๕.๓.๓ ตําแหน่งรับราชการ นายทหารประทวนจะได้รับการบรรจุในตําแหน่งอัตราที่เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ ชั้ น ยศ กล่ า วคื อ ตํ า แหน่ ง อั ต รา ส.อ. จะบรรจุ น ายทหารประทวนยศ ส.ต. - ส.อ.,
ตําแหน่ง อัตรา จ. จะบรรจุนายทหารประทวนยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. และตําแหน่ง อัตรา จ.(พ.) จะบรรจุ
นายทหารยศ จ.ส.อ. ที่รับเงินเดือนอัตรา จ.(พ.)
๕.๔ นโยบายการบรรจุและพัฒนานายทหารประทวนแต่ละประเภท
๕.๔.๑ ประเภทที่ ๑ ให้บรรจุในหน่วยกําลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุน
การช่วยรบ ระดับกรม กองพันหรือเทียบเท่าในตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการฝึก ศึกษา และอบรมให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างลักษณะผู้นําให้พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่ง
ในแต่ละชั้นยศต่อไป (เว้นนักเรียนนายสิบเหล่าการเงิน ให้บรรจุในหน่วยที่ต้องการกําลังพลกลุ่มนี้) กําลังพล
ประเภทนี้ให้ความเร่งด่วนในการดํารงตําแหน่งที่มีลักษณะการนําหรือการบังคับบัญชาหน่วยขนาดเล็กต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อสูงอายุและ/หรือสมรรถภาพร่างกายไม่เอื้ออํานวยให้วางแนวทางการพัฒนาด้วยการบรรจุ
หมุนเวียน รวมทั้งการให้ การศึกษา ฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน ด้านธุรการกําลังพล
การฝึกศึกษา การส่งกําลังบํารุง และอื่น ๆ ที่มิใช่ตําแหน่งการบังคับบัญชาหรือนําหน่วยขนาดเล็ก
๕.๔.๒ ประเภทที่ ๒ เป็นกําลังพลที่กองทัพบกกําหนดให้บรรจุปฏิบัติงานในตําแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะตามคุณวุฒินั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารมาแล้ว เว้นบุคคลพลเรือนที่มีความ
จําเป็นต้องให้การศึกษาฝึกอบรมในวิชาทหารก่อนบรรจุเข้ารับราชการ หลังจากนั้นเป็นการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความชํานาญในสายวิทยาการของสาขานั้นยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเหล่าสายวิทยาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนนายทหารประทวนประเภทนี้ในชั้นยศ ส.ต. - จ.ส.อ.(พ.) ให้แต่งตั้ง
บรรจุและหมุนเวียนในตําแหน่งทางเทคนิคที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาการสายต่าง ๆ โดยเฉพาะ กําลังพล
ประเภทนี้อาจจะบรรจุหมุนเวียนให้ทําหน้าที่และมีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยทหารระดับ หมู่ ตอน หมวด ได้ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านทดแทนกําลังพลประเภทที่ ๑
ได้ เมื่อจําเป็น

๗
๕.๔.๓ ประเภทที่ ๓ เนื่องจากนายทหารประทวนประเภทนี้เลื่อนฐานะมาจากพลอาสาสมัคร
มีประสบการณ์ จากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเป็นพลอาสาสมัครเพียงพอที่จะบรรจุปฏิบัติการหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยกําลังรบ สนับสนุนการรบ หรือสนับสนุนการช่วยรบ ในหน่วยทหารต่าง ๆ ได้ แต่ไม่เหมาะ
ที่จะบรรจุในตําแหน่งทางเทคนิคที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาการสายต่าง ๆ โดยเฉพาะ (เว้นแต่จะได้รับ
การศึกษาหรืออบรมเป็นการเฉพาะแล้ว) การบรรจุหมุนเวียนนายทหารประทวนประเภทนี้ในชั้นยศ
ส.ต. - จ.ส.อ.(พ.) ให้ บ รรจุ ห มุ น เวี ย นได้ ใ นตํา แหน่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความชํา นาญตามที่ เ หล่ า
สายวิทยาการนั้น ๆ กําหนด เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ และมีประสบการณ์ในการบังคับบัญชาและการปฏิบัติ
ของหน่วยระดับชุดและหมู่
๕.๕ โอกาสความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๕.๑ นายทหารประทวนมี โ อกาสก้ า วหน้ า เป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร กํ า เนิ ด นป.
ซึ่งปัจจุบัน กองทัพบกกําหนดสัดส่วนนายทหารสัญญาบัตรประเภทกําเนิด นป. จํานวน ร้อยละ ๕๐
ของอัตราเต็ม
๕.๕.๒ นายทหารประทวนมีโอกาสเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ ดังนี้
๕.๕.๒.๑ เลื่อนฐานะโดยไม่ใช้คุณวุฒิ (มีจํานวนปีรับราชการและจํานวนปีครองยศ
ครบตามที่ กระทรวงกลาโหม กํา หนด) ตามโควตาประจําปีที่กองทัพ บกแบ่ง มอบให้ห น่ว ยต่า ง ๆ
ซึ่งการเลื่อนฐานะด้วยวิธีนี้ หน่วยที่ได้รับโควตาเป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการของหน่วย
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกําหนด หรือตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๕.๕.๒.๒ เลื่อนฐานะโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปตามโควตาประจําปีที่กองทัพบก
กําหนด การเลื่อนฐานะโดยวิธีนี้ กองทัพบกมอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นหน่วยดําเนินการ
สอบคัดเลือกเป็นส่วนรวม เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งตามคุณวุฒิ ที่กองทัพบกต้องการ ทั้งนี้ มีความมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นายทหารประทวนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๕.๕.๒.๓ เลื่อนฐานะโดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ตามโควตาที่เปิดรับสมัครจาก
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน การเลื่อนฐานะโดยวิธีนี้ กองทัพบกกําหนดให้นายทหาร
ประทวน สังกัด กองทัพบก สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ในโควตา
ที่ เปิ ดรับ สมัครจากการสอบคั ดเลือ กบุ ค คลพลเรือ น ทหารกองหนุ น โดยไม่ ต้ องลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก ตามหลักเกณฑ์ที่ กองทัพบก กําหนด หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๕.๕.๒.๔ เลื่อนฐานะตามโครงการจัดตั้งหน่วยใหม่หรือโครงการพิเศษ ที่กองทัพบก
กําหนดโดยให้ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ที่ได้รับมอบหมายให้จัดหากําลังพล เป็นหน่วยดําเนินการสอบ
คัดเลือก ตามแนวทางที่กองทัพบกกําหนด หรือต้องผ่านการสอบคัดเลือกจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก
ตามหลักเกณฑ์ที่ กองทัพบก กําหนด หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๕.๕.๒.๕ เลื่อนฐานะด้วยการเป็นศิษย์การบิน การเลื่อนฐานะวิธีนี้ดําเนินการโดย
ศูนย์การบินทหารบก ในการผลิตนักบินให้กับกองทัพบก

๘
๕.๕.๒.๖ เลื่ อ นฐานะโดยได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาตามที่ ก องทั พ บกกํ า หนด อาทิ
นายทหารประทวนที่ เข้ ารับ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร Officer Cadet Course ณ Officer Cadet School
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ตามโครงการช่ ว ยเหลื อ ของกองทั พ สิ งคโปร์ (โดยเหล่ า ทหารราบ (Infantry)
ห้ วง มิ .ย. - มี .ค. ของปี ถั ด ไป เหล่ าทหารช่ าง (Engineer) ห้ วง ก.ย. - มิ .ย. ของปี ถั ด ไป) เมื่ อ สํ าเร็จ
การศึกษากลับมาก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญ ญาบัตรต่อไป และนอกจากนี้ยังมีเหล่า ดย.
ที่มีหลักสูตรการศึกษา ด้านการดนตรี เมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาแล้วสามารถเลื่อนฐานะเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรได้ ตามเงื่อนไขที่กองทัพบกกําหนด
๕.๕.๒.๗ เลื่ อ นฐานะเป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รกรณี เกษี ย ณอายุ ราชการ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงกลาโหม กําหนด ( มีจํานวนปีรับราชการและจํานวนปีครองยศครบรวมทั้ง
ผ่านการอบรมหลั กสูต รตามที่ กระทรวงกลาโหม กํ าหนด ) ดํ าเนิ น การโดยหน่ วยต้น สังกั ดรวบรวม
หลั ก ฐานเสนอผ่ า นตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยระดั บ กองพลหรื อ เทียบเท่าขึ้นไป
ถึง กรมสารบรรณทหารบก ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามความสมั ค รใจไม่ ต้ อ งสอบคั ด เลื อ ก
๕.๕.๒.๘ เลื่อนฐานะ จ.ส.อ.(พ.) อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป เป็นนายทหารสัญญาบัตร (นชง.)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ กระทรวงกลาโหม กําหนด (มีจํานวนปี รับราชการและจํานวนปีครองยศครบ
รวมทั้ง ผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่ กระทรวงกลาโหม กําหนด) ดําเนินการโดยหน่วยต้นสังกัดรวบรวม
หลักฐานเสนอผ่านตามสายการบังคับบัญชาถึง กรมสารบรรณทหารบก ทั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจไม่ต้อง
สอบคัดเลือก
๕.๕.๒.๙ การเลื่อนฐานะในกรณีนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทัพบกกําหนดแล้วแต่กรณี
๖. แผนพั ฒ นารายบุคคล นายทหารประทวนควรกําหนดเป้าหมายการรับราชการและการพัฒ นา
ทั้งการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารและทางพลเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชาต้องกํากับ
ดูแลการดําเนินการและให้คําปรึกษา แนะนํา ซึ่งแผนพัฒนานี้อาจประกอบด้วย เป้าหมายแนวทางรับราชการ
ตามระยะเวลา การฝึกศึกษาทางทหารและทางพลเรือน รวมทั้งตัวชี้วัดความก้าวหน้าของแต่ละเป้าหมาย
ทั้งนี้ต้องมีการทบทวนแผนนี้อย่างน้อยปีละครั้งด้วยตนเองและกับผู้บังคับบัญชา รวมทั้งบันทึกความก้าวหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร
๗. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คือ คุณสมบัติของนายทหารประทวนที่เหมาะสมจะบรรจุในตําแหน่งต่าง ๆ
ของกองทัพบก จะเป็นมาตรการในการควบคุมและกําหนดแนวทางรับราชการให้กับนายทหารประทวน
ทุกนายได้แน่นอน ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ จะต้องรวบรวมและพิจารณา
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้กับตําแหน่งอัตรา จ. และ อัตรา จ.(พ.) ทุกตําแหน่ง ที่รับผิดชอบ
แล้วเสนอให้กองทัพบก (โดย กรมกําลังพลทหารบก) พิจารณาและกําหนดให้ใช้เป็นหลักในการบรรจุ
และแต่งตั้งนายทหารประทวนไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าว โดยให้ใช้หัวข้อคุณ สมบัติดังต่อไปนี้
เป็นแนวทางในการพิจารณากําหนด (นอกเหนือจากชื่อตําแหน่ง ชกท. อัตรา และหน้าที่โดยย่อ ซึ่งต้อง
กําหนดไว้ทุกตําแหน่ง) คือ
๗.๑ คุณวุฒิท่ตี ้องการ (ทางทหารและหรือทางพลเรือน)
๗.๒ งานหรือตําแหน่งงานที่เคยปฏิบัติหรือเคยดํารงตําแหน่งมาก่อนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น ๆ หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ เวลารับราชการ จํานวนปีในการครองยศ และหรือ ระดับชั้นเงินเดือนขั้นต่ํา

๙
๗.๔ การฝึกศึกษาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
๗.๕ สมรรถภาพร่างกาย (โดยยึดถือตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกองทัพบก)
๗.๖ ผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานนายทหารประทวน เช่น ระดับคะแนนหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของนายทหารประทวนที่ต้องการ เป็นต้น
๗.๗ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องกําหนด เช่น สมรรถนะที่จําเป็น โรคประจําตัว หรืออาการพิการ
ทุพพลภาพ ที่ไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ฯลฯ เป็นต้น
๘. การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารประทวน
๘.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารประทวนมีความมุ่งหมายทั้งสําหรับกําลังพลเป็น
รายบุคคลและสําหรับกองทัพบก โดยเป็นเช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรตามระเบียบที่กองทัพบก
กําหนดหรือตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
๘.๒ ขอบเขต
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้หลักเกณฑ์ ที่กําหนด
และนํา ผลการทดสอบไปดํา เนิน การด้า นกํา ลังพลในเรื่อ งต่า ง ๆ ที่อ ยู่ในอํานาจของผู้บัง คับ บัญ ชา
แต่ละระดับได้ โดยอนุโลมเช่นเดียวกับนายทหารสัญ ญาบัตร โดยกําลังพลที่ต้องทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย คือ
๘.๒.๑ นายทหารประทวนที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๘.๒.๒ นายทหารประทวนประจําการที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นประจํา ได้แก่ พ.ด.ร.
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ไม่สามารถทดสอบได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๘.๒.๓ นายทหารประทวนประจําการที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นประจํา ได้แก่ พ.จ.จ.
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ไม่สามารถทดสอบได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๘.๒.๔ นายทหารประทวนประจําการที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายเป็นประจํา ได้แก่ พ.ต.ร.
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ไม่สามารถทดสอบได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๘.๒.๕ นายทหารประทวนประจําการ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ ไม่สามารถทดสอบ
ได้ตามความเห็นของแพทย์ทหาร)
๘.๓ หลักเกณฑ์และการดําเนินการทดสอบ
๘.๓.๑ เกณฑ์ที่ถือว่า “ผ่าน” การทดสอบใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้.๘.๓.๑.๑ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๑ ต้ อ งได้ ค ะแนนการทดสอบเฉลี่ ย
ไม่ต่ํากว่า ๕๐, ๕๕ หรือ ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน แล้วแต่กรณีตามหน่วยที่บรรจุกําหนด
๘.๓.๑.๒ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๒ ต้ อ งได้ ค ะแนนการทดสอบเฉลี่ ย
ไม่ต่ํากว่า ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๓.๑.๓ นายทหารประทวน ตามข้อ ๘.๒.๓ และ ๘.๒.๔ ต้องได้คะแนนการทดสอบ
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๙๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๘.๓.๑.๔ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๕ ต้ อ งได้ ค ะแนนการทดสอบเฉลี่ ย
ไม่ต่ํากว่า ๕๐ หรือ ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน แล้วแต่กรณีตามหน่วยที่บรรจุกําหนด

๑๐
๘.๓.๒ ห้วงเวลาที่ทดสอบ
๘.๓.๒.๑ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๑ ทดสอบก่ อ นการเลื่ อ นฐานะเป็ น
นายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้ให้ยึดถือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
๘.๓.๒.๒ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๒ และ ๘.๒.๕ ทดสอบปี ล ะ ๒ ครั้ ง
ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี
๘.๓.๒.๓ นายทหารประทวน ตามข้อ ๘.๒.๓ ทดสอบปีละ ๔ ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ์
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี
๘.๓.๒.๔ นายทหารประทวน ตามข้อ ๘.๒.๔ ทดสอบปีละ ๖ ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ์
เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคมของทุกปี
๘.๓.๒.๕ นายทหารประทวน ซึ่งลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ทหาร หรือเดินทาง
ไปราชการ หรือศึกษาต่างประเทศ ที่ไม่สามารถทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ ให้ทําการทดสอบ
โดยเร็วหลังจากหายป่วย หรือเดินทางกลับจากราชการ หรือกลับจากการศึกษาต่างประเทศแล้ว
๘.๓.๓ วิธีการทดสอบ
๘.๓.๓.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโดย
- ผบ.หน่ ว ยระดั บ กองพั น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไป แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนายทหารประทวนภายในกองพัน
- การทดสอบนายทหารประทวนที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วในเรื่องนั้น ๆ
๘.๓.๓.๒ ผู้รับการทดสอบให้แต่งกายชุดกีฬา
๘.๓.๓.๓ รายการทดสอบ ประกอบด้วยการวิ่ง การดันพื้น และการลุกนั่งตามอัตรา
ที่กําหนด
๘.๔ การบันทึก และการรายงานผลการทดสอบ
๘.๔.๑ ผลการทดสอบของนายทหารประทวนเป็นรายบุคคล ให้บันทึกลงในแบบบันทึกผล
การทดสอบผ่านระบบงานรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ PDX )
๘.๔.๒ หน่ ว ยที่ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทดสอบ ตามข้ อ ๘.๓.๓.๑ ดํ า เนิ น การรวบรวม
และสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนายทหารประทวน โดยใช้แบบรายงานเช่นเดียวกับ
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร รวมทั้ งให้ ห น่ ว ยบั น ทึ ก ผลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายลงในระบบ PDX
(งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมีนาคม และ ๑๕ กันยายนของทุกปี
๘.๕ การดําเนินการกําลังพลต่อนายทหารประทวน ตามผลการทดสอบ
๘.๕.๑ หลังจากการวัดดัชนีความหนา ( BMI ) และทดสอบในแต่ละครั้ง ให้ดําเนินการต่อผู้ที่
ไม่ผ่านการทดสอบ ดังนี้
๘.๕.๑.๑ บุคคล ตามข้อ ๘.๒.๑ ให้ระงับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๘.๕.๑.๒ นายทหารประทวน ตามข้อ ๘.๒.๒, ๘.๒.๓ และ ๘.๒.๔ หากไม่ผ่านการ
ทดสอบตามหลักเกณฑ์เฉพาะของนายทหารประทวนประเภทนี้ ถึง ๒ ครั้งติดต่อกัน แต่ยังได้คะแนน
การทดสอบเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเป็ นเกณฑ์สําหรับนายทหารประทวนทั่ว ๆ ไป
ให้พิจารณาปรับย้ายออกจากหน่วย และ/หรือตําแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และ/หรือให้งดรับเงิน
เพิ่ ม ค่ า ฝ่ า อั น ตรายนั้ น เสี ย สํ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการทดสอบเฉลี่ ย ต่ํ า กว่ า ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับนายทหารประทวน ตามข้อ ๘.๕.๑.๓ ด้วย

๑๑
๘.๕.๑.๓ นายทหารประทวน ตามข้ อ ๘.๒.๕ หากไม่ ผ่ านการทดสอบถึ ง ๒ ครั้ง
ติดต่อกัน ให้ถือว่าเป็นนายทหารประทวนที่หย่อนสมรรถภาพ ให้ปรับย้ายเข้าประจํา และหากยังไม่ผ่าน
การทดสอบในการทดสอบครั้งต่อมา หลังจากได้ปรับย้ายเข้าประจําแล้ว ๑ ปี ให้ปลดออกจากราชการ
๘.๕.๒ เมื่อจะพิจารณาบรรจุหรือปรับย้ายนายทหารประทวนไปดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ได้
กําหนดคุณ สมบัติเฉพาะตําแหน่งเกี่ยวกับผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ต้องการไว้ ให้หน่วย/
เหล่าสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอเรื่องหรือรายงานขอบรรจุ/ปรับย้าย และใช้ผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายครั้งล่าสุดของนายทหารประทวนผู้นั้นประกอบการพิจารณา โดยจะต้องมีผลการทดสอบ
ตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จะบรรจุหรือปรับย้ายด้วย
๙. การประเมินค่า จะเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒ นาและเป็นเครื่องมือสําคัญ การคัดเลือกหรือ
กําหนดตัวนายทหารประทวนที่มีศักยภาพมากที่สุด ซึ่งโครงสร้างอัตรากําลังของนายทหารประทวนของ
กองทัพบกจะคล้ายกับรูปปิรามิด ซึ่งที่ส่วนยอดมีนายทหารประทวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับฐานที่กว้างกว่า
การเติบโตสู่ตําแหน่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นจะขึ้นอยู่กับการประเมินผล แบบประเมินค่านายทหารประทวน
(แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๑ - ๑๕๘) และรายงานการประเมินผลการศึกษาของ รร.เหล่าสายวิทยาการ ข้อมูลเหล่านี้
จะส่งผลต่อการเลื่อนตําแหน่ง การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาใน รร.เหล่าสายวิทยาการ การให้คงอยู่
รับราชการต่อไป โอกาสความก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการ และการดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
๙.๑ การประเมินค่าการปฏิบัติงานมีความมุ่งหมายในการใช้เป็นข้อพิจารณาในการบริหารงาน
กําลังพลและการพัฒนากําลังพล และเป็นเครื่องมือสําคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของนายทหารประทวนทุกนาย เพื่อประเมินความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของกําลังพล
ในตําแหน่งต่าง ๆ
๙.๒ วงรอบการประเมิน จะต้องทําการประเมินค่าการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้
๙.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
๙.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
๙.๓ เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๙.๓.๑ คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ ดีเด่น
๙.๓.๒ คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
๙.๓.๓ คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ อยู่ในเกณฑ์ ดี
๙.๓.๔ คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
๙.๓.๕ คะแนนต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง
ผู้รับการประเมินต้องมีคะแนนผลการประเมินค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็น
ผู้ผ่านการประเมิน

๑๒
๙.๔ นายทหารประทวนที่ จ ะปรั บ ย้ าย เพื่ อ เลื่ อ นยศ หรือ เลื่ อ นตํ าแหน่ งสู งขึ้ น ต้ อ งมี ค ะแนน
ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และกรณีที่มีผลการประเมินค่าอยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง” จะไม่ได้
รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมทั้งไม่เลื่อนยศและเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น กรณีที่นายทหาร
ประทวนไม่มีผลการประเมินค่า เนื่องจากหน่วยต้นสังกัดไม่ได้ส่งรายงานให้ กรมสารบรรณทหารบก
หรือหน่วยเหนือตามสายการบังคับบัญชา แล้วแต่กรณี จะถูกระงับการปรับย้ายไว้ก่อน จนกว่าหน่วยจะ
ส่งรายงานผลการประเมินค่าการปฏิบัติงาน
---------------------------------ตรวจถูกต้อง
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