- สาเนาคูฉ่ บับ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)
ที่ กห ๐๔๐๑/
วันที่
ต.ค. ๖๔
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
อ้างถึง ๑. คาสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๓๘/๖๔ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๔
๒. ระเบียบ กห. ว่าด้วย การบรรจุ การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘
๔. คาสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๓๓/๕๗ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. แนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการเป็น
นายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การสอบคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ ได้บุค คลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเ หมาะสม เข้า รับ ราชการ โดยมีแนวทางการสอบ
คัดเลือกพนักงานราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑.๑ ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณการบรรจุ (โควตา) ดาเนินการสอบคัดเลือกฯ สาหรับ
คุณสมบัติในการรับสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. โดยดาเนินการในลักษณะ
เดียวกับการสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องเป็นพนักงาน
ราชการสังกัด ทบ. และมีเวลาการปฏิบัติงานใน ทบ. ตามเงื่อนไขที่กาหนด
๑.๒ ห้วงอายุผู้สมัครสอบกาหนดไม่เกิน ๓๕ ปี โดยผู้สมัครสอบที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี
ต้องปฏิบัติงานใน ทบ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สาหรับผู้สมัครสอบอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี ต้องปฏิบัติงานใน ทบ.
อย่างน้อย ๔ ปี ในตาแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ นโยบายจัดหา และบรรจุกาลังพล ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กาหนดโควตา
การบรรจุพนักงานราชการเป็นนายทหารประทวน จานวน ๔๐ อัตรา รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ซึ่ง ทบ.
ได้กาหนดให้ดาเนินการในโควตาดังกล่าว เป็นปีงบประมาณแรก
๒.๒ ระเบียบ กห. ตามอ้างถึง ๒ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้อง
ในการบรรจุเข้ารับราชการ อาทิ คุณสมบัติของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการ, อายุของผู้สมัครเข้ารับราชการ
บรรจุในแต่ละชั้นยศ เช่น ส.ต. กาหนดอายุไม่เกิน ๓๐ ปี, ชั้นยศ จ.ส.ต. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เว้นแต่ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ อายุเกินกว่าที่กาหนดได้) และเอกสาร
หลักฐานประกอบการบรรจุ เป็นต้น
/๒.๓ ตามอ้างถึง…

-๒๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ทบ. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. โดย
กาหนดให้หน่วยที่ได้รบั งบประมาณกาลังพล (โควตา) ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกอย่างน้อย ๓ นาย เพื่อรับผิดชอบในการออกปัญหาสอบ ดาเนินการสอบ ตรวจผล
การสอบ จนถึงประกาศผลการสอบ รวมทั้งได้กาหนดรายละเอียดในการดาเนินการที่สาคัญ อาทิ เกณฑ์
ขนาดของร่างกาย, คะแนนเพิ่มพิเศษ เป็นต้น
๒.๔ การดาเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ และปีที่ผ่านมา กพ.ทบ. ได้เน้นย้าการดาเนินการให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของ กห. และ ทบ. ตามข้อ
๒.๒ และ ๒.๓ รวมทั้งหลักเกณฑ์และอนุมัติหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยดาเนินการเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๒.๕ คณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกาลังพลเข้ารับราชการใน ทบ. ตามอ้างถึง ๔
ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรตาแหน่ง บรรจุ เข้ ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัต ร และ
นายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม
กพ.ทบ.(๑) โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธาน ผลการประชุม ได้พิจารณาจัดสรรตาแหน่งโควตาบรรจุ
พนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จานวน ๔๐ อัตรา ให้กับหน่วยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
แต่เนื่องด้วยโควตาพนักงานราชการ เข้าเป็นนายทหารประทวน เป็นโควตากาลังพลที่กาหนดขึ้นใหม่ ยังไม่มี
แนวทางการดาเนินการ จึงให้ กพ.ทบ. พิจารณากาหนดแนวทางการรับสมัคร สอบคัดเลือก และบรรจุ
เข้ารับราชการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยให้เทียบเคียงกับการสอบคัดเลือกบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายจัดหา และบรรจุกาลังพลของ ทบ. ได้กาหนดโควตา
การบรรจุพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อมุ่งหมายให้พนักงานราชการ สังกัด ทบ.
ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ในตาแหน่งงานของ ทบ. และมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีโอกาส
บรรจุ เข้ ารั บราชการ โดยจะส่ งผลดี ต่ อประสิ ทธิ ภาพของงาน รวมถึ งการเสริ มสร้ างขวั ญก าลั งใจให้ กั บ
บุคคลที่ร่วมปฏิบัติงานให้กับ ทบ. ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และเนื่องด้วยโควตาบรรจุพนักงานราชการ
เป็ นนายทหารประทวน เป็ นการด าเนิ นการปี งบประมาณแรก ยั งไม่ มี แนวทางการด าเนิ นการที่ ชั ดเจน
จึงเห็นควรอนุมัติแนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ตามข้อ ๑ เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือและปฏิบัติต่อไป
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุ มั ติ แนวทางการสอบคั ดเลื อกพนั กงานราชการ บรรจุ เข้ ารั บราชการเป็ น
นายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามข้อ ๑

/๔.๒ ให้หน่วย...

-๒๔.๒ ให้หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ/หรือหน่วยที่ได้รับโควตาบรรจุ
พนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ดาเนินการตามอนุมัติในข้อ ๔.๑
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง
๒๖ มี.ค. ๖๓

(ลงชื่อ) พล.ต. นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
(นุกูล โล่ห์ประเสริฐ)
รอง จก.กพ.ทบ. ทาการแทน
จก.กพ.ทบ.
เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑))
- เห็นควรอนุมตั ิตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ 4
- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ 4
รับคาสัง่ ผบ.ทบ.
(ลงชือ่ ) พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์
(เจริญชัย หินเธาว์)
ผช.ผบ.ทบ.(1)
1 พ.ย. 64

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. รณณรงค์ จันทินมาธร
(รณณรงค์ จันทินมาธร)
นายทหารปฏิบัตกิ ารประจา สลก.ทบ.
ช่วยราชการ กพ.ทบ.
12 พ.ย. 64

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
(สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา)
รอง เสธ.ทบ.(1)
1 พ.ย. 64

แนวทางการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เพื่อให้ การดาเนิ น การบรรจุ พนักงานราชการเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการคัดสรร กาลัง
พล โดยใช้หลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกโอกาส ให้สามารถคัดสรรพนักงานราชการที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของทาง
ราชการได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดาเนินการบรรจุได้เสร็จสิ้น
ทัน
ตามระยะเวลาที่ ทบ. กาหนด จึงขอให้หน่วยดาเนินการดังนี้. ๑. หลักเกณฑ์การบรรจุและการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
การบรรจุพนักงานราชการเข้ารับราชการใน ทบ. ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการใน ทบ. และการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุโดยเคร่งครัด ดังนี้
๑.๑ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.
๒๕๒๙
๑.๒ ระเบี ย บ กห. ว่ า ด้ ว ยการก าหนดสั ญ ชาติ ข องผู้ ที่ จ ะบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น
นายทหารสั ญ ญาบั ต รประจาการ นายทหารประทวนประจาการ หรื อ พลทหารประจาการ (พล
อาสาสมัคร) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑.๓ หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย. ๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุ
บุคคล เข้า รับราชการใน ทบ. และหนัง สือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อ ง
ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๑.๔ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๙๔ ลง ๙ ต.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติ
แนวทาง การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
ฝึกวิชาทหารและการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ คาสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง การมอบอานาจสั่งการในนาม
ผบ.ทบ.
๑.๖ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการ
กลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒
๑.๗ คาสั่ง กห. ที่ ๒๒๗/๒๕๕๖ ลง ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองทัพบก
๑.๘ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๖๗ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๒ เรื่อง ขออนุมัติกาหนดห้วงการ
บรรจุกาลังพล และกาหนดการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพนายทหารประทวนประเภท
ทหารกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่
๑.๙ ข้ อ บั ง คั บ กห. ว่ า ด้ ว ย ทหารหญิ ง พ.ศ. ๒๕๒๗ และหนั ง สื อ กพ.ทบ. ที่ กห
๐๔๐๑/๓๑๙ ลง ๒๕ ก.พ. ๒๘ เรื่อง นโยบายการบรรจุทหารหญิงของ ทบ.
๑.๑๐ คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๘/๖๔ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง นโยบายจัดหา และบรรจุ
กาลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-๒๑.๑๑ หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๕ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติ
กาหนดแนวทางการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ประจาปี ๒๕๖๓ และ
การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๒ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๘๕ ลง ๙ พ.ย. ๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแนวทาง การ
ตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับราชการ และปรับปรุงเอกสารหลักฐานการบรรจุเข้ารับราชการ
๑.๑๓ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๓ ลง ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนสอบเข้ารับราชการใน ทบ.
๑.๑๔ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๘๕๓ ลง ๑๗ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเพิ่มคะแนนสอบเข้ารับราชการใน ทบ.
๒. คุณสมบัติ ข้อบังคับ ข้อจากัด และการดาเนินการคัดเลือก
การดาเนินการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ให้ใช้วิธีการ
สอบคัดเลือก โดยให้ นขต.ทบ. หรือหน่วยที่ได้รับงบประมาณการกาลังพล (ระดับ กองพลหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป) เป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการสอบเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
สามารถมอบให้ หน่ ว ยรองดาเนิน การสอบเองได้ กรณีที่หน่วยรองอยู่ห่างไกล ทั้งในกรณีดาเนิ นการ
คัดเลือกตัวบุคคล และดาเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการบรรจุให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อน
รายงานขออนุมัติตัวบุคคลตามสายการบังคับบัญชาไปยัง ผบ.นขต.ทบ. ระดับ พล.ท. หรือ พล.ต. ที่มี
อานาจอนุมัติ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. แล้ว จึงส่งมอบกาลังพลให้หน่วยรอง ทุกระดับ
ตามตาแหน่งและจานวนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาจาก ทบ. โดยดาเนินการดังนี้. ๒.๑ ให้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตามตาแหน่งที่ ทบ. กาหนดไม่น้อยกว่า
๓ สัปดาห์ โดยประกาศรับสมัครจากพนักงานราชการที่ปฏิบัติใน ทบ. สาหรับอายุของผู้สมัครสอบ
กาหนดให้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับตามปี พ.ศ. โดยผู้สมัครสอบที่มีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี ต้อง
ปฏิบัติงานใน ทบ. ไม่น้อยกว่า ๑ ปี สาหรับผู้สมัครสอบอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี ต้องปฏิบัติงาน
ใน ทบ. มาแล้ว อย่างน้อย ๔ ปี ในตาแหน่งเดียวกับที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยส่งร่างประกาศ
รับสมัครให้ ทบ. ทราบ ก่อนประกาศ อย่างน้อย ๑๕ วัน
๒.๒ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การให้ ค รบทุ ก ขั้ น ตอน โดยพิ จ ารณาแต่ งตั้ ง จาก
นายทหารสัญญาบัตรของหน่วยที่ดาเนินการสอบ (ระดับ กองพลหรือเทียบเท่า ขึ้นไป) ร่วมกับผู้แทน
หน่วยรองที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามจานวนที่เหมาะสม เพื่อดาเนินการสอบคัด เลือก
๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้หน่วยที่รับผิด ชอบดาเนินการสอบ
คัดเลือก ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กาหนด
ก่อน และตรวจสอบคุณวุฒิให้ตรงตามตาแหน่งที่ประกาศรับสมัคร หลังจากนั้นหากพบว่าคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กห. และ ทบ. กาหนด หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามตาแหน่งที่ ทบ.
ประกาศ จะสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครสอบในภายหลังได้
๒.๔ การตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครสอบเข้ารับราชการใน ทบ. และกาหนดรูปแบบ
ของเอกสารการรายงานผลการตรวจสอบทัศ นคติบุคคลในการสอบคัดเลือก หรือบรรจุเข้ารับ ราชการใน
ทบ. ขอให้หน่วยดาเนินการตามแนวทางที่ ทบ. กาหนด โดยให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในขั้นตอน
การสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดาเนินการของหน่วย ซึ่ง กพ.ทบ. ได้แจ้งให้ทุก

-๓หน่วยยึดถือและปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๘๕ ลง ๙ พ.ย. ๖๓) และแนบผล
การตรวจสอบทัศนคติประกอบการรายงานขออนุมัติบรรจุด้วย
๒.๕ การดาเนินการสอบคัดเลือกในแต่ละตาแหน่ง ให้คัดไว้จานวน ๕ เท่าของจานวน
โควตาที่ได้รับการแบ่งมอบจาก ทบ. และพิจารณาบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงก่อนผู้ที่สอบ
คัดเลือกได้คะแนนต่ากว่า เรียงตามลาดับ สาหรับการเพิ่มคะแนนพิเศษให้ดาเนินการตามอนุมัติหลักการ
ในข้อ ๑.๑๔
๒.๖ เมื ่อ คณะกรรมการด าเนิน การสอบคัด เลือ กเรีย บร้อ ยแล้ว ให้ร ายงานผลการ
ดาเนินการต่อผู้บังคับหน่วย เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งที่เป็นตัวจริงและตัวอะไหล่
โดยก าหนดให้ บั ญ ชี มี อ ายุ ๑ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก แต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น
ปีงบประมาณที่ดาเนินการสอบคัดเลือก หรือตามระยะเวลาที่หน่วยกาหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี และ
ไม่เกินปีงบประมาณที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
๒.๗ ให้หน่วยระดับ นขต.ทบ. และ/หรือหน่วยระดับ กองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็น
ผู้ดาเนินการด้านเอกสารประกอบการบรรจุเท่านั้น เนื่องจากการส่งมอบให้หน่วยรองทุกระดับดาเนินการ
เองทาให้เกิดความล่าช้า และบรรจุไม่ทันตามห้วงเวลาที่ ทบ. กาหนด
๒.๘ ตาแหน่ ง พลขับรถ ให้รั บบรรจุ เฉพาะทหารกองหนุนที่ มีอายุไ ม่ต่ากว่ า ๒๒ ปี
บริบูรณ์คุณวุฒิสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) เป็นอย่างต่า กับมีความรู้ด้านซ่อม
เครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย (อนุมัติ ผบ.ทบ. ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๗๐ ลง ๑๖ มิ.ย. ๔๖)
๒.๙ งดรับบรรจุบุคคลชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๐ สาหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้ง
ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง
ดัง นั้น ทบ. จะสงวนสิท ธิ์ใ นการพิจ ารณาอาจไม่รับ บรรจุห รือ ยกเลิก เพิก ถอนหรือ ระงับ การบรรจุ
ในภายหลังได้ จึงขอให้หน่วยปิดประกาศให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบโดยชั ดเจน พร้อมกับให้
เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้งให้ผู้ส มัครกรอกข้อความตามความเป็นจริงในใบสมัครให้ชัดเจน และ
ดาเนินการตรวจสอบในชั้นต้นก่อน
๒.๑๑ การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อ นเข้า รับ ราชการ (สด.๘) ขอให้ห น่ว ย
ดาเนินการตามที่ กห. ประกาศ ซึ่ง กพ.ทบ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห
๐๔๐๑/๑๒๙๕ ลง ๒๐ ก.ค. ๔๒ และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๓๑ ลง ๒๙ ก.ค. ๔๒ และหนังสือ
กพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๐๙๕๐ ลง ๑ ส.ค. ๔๕) และแนบผลการตรวจสอบประกอบการรายงาน
ขออนุมัติบรรจุด้วย
๒.๑๒ การบรรจุพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้น
สัญญาบัตรในหน่วย อจย. ให้บรรจุลงตาแหน่งหลักได้โดยไม่ต้องบรรจุในตาแหน่งประจา มทบ. หรือ
ประจาเหล่าก่อน

-๔๓. การบรรจุทหารหญิง
ให้ห น่ว ยสามารถบรรจุน ายทหารประทวนหญิง ได้ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ กห. และ ทบ.
กาหนด โดยให้บรรจุได้เฉพาะตาแหน่งที่มีความจาเป็น และเฉพาะหน้าที่ตามหมายเลข ชกท. ที่ ทบ.
กาหนดเท่านั้น อีก ทั้งต้องไม่เ กินปริมาณการบรรจุทหารหญิง ที่ ทบ. กาหนด ตามข้อ ๑.๙ และ
ตามข้อ ๑.๑๐ โดยหน่วยต้องทาความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อนทุกครั้ง
๔. ห้วงระยะเวลาการดาเนินการ
เมื่ อ หน่ ว ยด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลและพิ จ ารณาต าแหน่ ง บรรจุ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้
รวบรวมหลักฐานบรรจุให้ครบถ้วนถูกต้อง ให้หน่วยดาเนินการบรรจุตั้งแต่ ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕ และให้
ระงับการบรรจุในห้วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ๖๕ ยกเว้นการบรรจุตามนโยบายเร่งด่วนของ ทบ. และการ
เสริมสร้างความพร้อมรบด้านกาลังพล หากหน่วยไม่สามารถดาเนินการได้ทันขอให้ประสานขอผ่อนผัน
การดาเนิน การไปยัง กพ.ทบ. พร้อมกับชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย ซึ่งหากหน่วยใดไม่รายงานให้ทราบ
กพ.ทบ. จะไม่พจิ ารณางบประมาณทดแทนการสูญเสียให้กับหน่วย ทั้งนี้ การอนุมัติตัวบุคคลในการบรรจุ
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรอยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผบ.นขต.ทบ. ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป
เป็นผู้อนุมัติ ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อ ง การมอบอานาจสั่งการในนาม
ผบ.ทบ. และการออกคาสั่งบรรจุให้ ผบ.หน่วย ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามข้อบังคับ กห.
ว่าด้วย การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น ผู้ลงนาม
สาหรับการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุว่าจะได้รับเงินเดือน ระดับ/ชั้นใด ให้ดาเนินการตามคาสั่ง กห. ที่
๒๒๗/๒๕๕๖ ลง ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
สาหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการของ
กองทัพบก โดยให้เสนอ เหล่าสายวิทยาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการตาม ขั้นตอน
การบรรจุฯ ต่อไป
๕. การระงับ และยกเลิกการบรรจุ
๕.๑ การระงับการบรรจุ หมายถึง การปฏิบัติในกรณีที่หน่วยดาเนินกรรมวิธีการสอบ และ
ได้เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อขออนุมัตติ วั บุคคลบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจให้บรรจุเข้ารับราชการ
๕.๒ การยกเลิกการบรรจุ หมายถึง การปฏิบัติในกรณีที่ การดาเนินกรรมวิธีในการบรรจุ
เรียบร้อยและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้บรรจุเข้ารับราชการแล้ว
๕.๓ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ให้ ห น่ ว ยจั ด ท ารายงานพร้ อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลและแนบ
เอกสารรายงานผลการสอบสวนตามแต่ละกรณี (ขอระงับหรือขอยกเลิกการบรรจุ) เสนอตามสายการ
บังคับบัญชาถึง ผบ.หน่วย ที่ได้รับมอบอานาจในการอนุมัติให้บรรจุ (สาหรับการขอยกเลิกการบรรจุต้อง
เสนอเรื่องถึงระดับ ผบ.นขต.ทบ.) ทั้งนี้ ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล/ขอบรรจุ
ทดแทนด้วยหรือไม่ไปพร้อมกับเอกสารดังกล่าวด้วย
๕.๔ ห้วงเวลาสิ้นสุดการดาเนินการ กรณีการระงับการบรรจุต้องดาเนินการจนถึงขั้นได้รับ
อนุมัติให้ระงับไม่เกิน ๒๙ ก.ค. ๖๕ และสาหรับกรณีการยกเลิกการบรรจุ ให้เสนอเรื่องภายใน
ส.ค.
๖๕ และได้รับอนุมัติให้ยกเลิกไม่เกิน ๓๐ ก.ย. ๖๕

-๕๖. การบรรจุบุคคลอะไหล่ สาหรับกรณีการบรรจุบุคคลอะไหล่แทนบุคคลที่สอบได้เป็นตัว
จริงแล้วสละสิทธิ์ หรือตาแหน่งซึ่งว่างจากการสูญเสียตามมาตรการรักษายอดกาลังพล หากหน่วยจะ
พิจารณาบรรจุบุคคลอะไหล่ที่ได้ขึ้นบัญชีจากการสอบคัดเลือก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้พิจารณา
บรรจุบุคคลอะไหล่ที่มี ชกท. และหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งที่สูญเสียเท่า นั้น หากหน่วยมีความประสงค์
เปลี่ยนตาแหน่ง ขอให้ทาความตกลงกับ กพ.ทบ. ก่อน
๗. การส่งหลักฐานประกอบการบรรจุและขอแต่งตั้งยศของผู้สมัครแต่ละราย ให้หน่วยแนบ
หลักฐานการอนุมัติโควตาการบรรจุจาก ทบ. ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและยืนยันหลักฐานว่าได้รับการ
อนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. จริง มิใช่เกิดจากการแอบอ้างหรือทุจริตต่อหน้าที่
๘. การส่งหลักฐานประกอบการบรรจุและขอแต่งตั้งยศของผู้สมัครแต่ละราย ให้หน่วยแนบ
หลักฐานการอนุมัติโควตาการบรรจุจาก ทบ. ทุกครั้ง เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและยืนยันหลักฐานว่าได้รับการ
อนุมัติตัวบุคคลจาก ทบ. จริง มิใช่เกิดจากการแอบอ้างหรือทุจริตต่อหน้าที่
๙. ทบ. ก าหนดให้บ รรจุก าลัง พลในต าแหน่ง ที ่ ทบ. เปิด บรรจุเ ท่า นั ้น โดย สบ.ทบ.
ได้ดาเนินการจองตาแหน่งดังกล่าวในทาเนียบกาลังพลไว้แล้ว ดังนั้น จึงห้ามมิให้หน่วยนาตาแหน่งที่ ทบ.
เปิดบรรจุไปบริหารจัดการกาลังพลของหน่วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุกาลังพล
เข้ารับราชการใน ทบ. อย่างไรก็ตาม หากมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องรายละเอียดของตาแหน่ง ให้ หน่วย
เสนอเรื่องให้ กพ.ทบ. พิจารณาปรับแก้ไขโดยจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนดาเนินการต่อไป
๑๐. ห้วงการบรรจุและระยะเวลาการฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพฯ
ให้ดาเนินการในห้วงเดือน ส.ค. ของปี และมีระยะเวลาการฝึก ๓ สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น
๒ ห้วง ดังนี้
๑๐.๑ ห้วงที่ ๑ การฝึกครูต้นแบบ เป็นการฝึกอบรมโดยชุดครูฝึกจาก ฉก.ทม.รอ.๙๐๔
ฝึกให้กับครูฝึกของแต่ละ ทภ. (รวมถึงครูฝึกของหน่วยในพื้นที่ ทภ. ที่มาร่วมเป็นครูฝึก) เพื่อนาไปขยายผล
การฝึกอบรมให้กับนายทหารประทวนประเภททหารกองหนุน ในห้วงที่ ๒ ระยะการฝึก ๑ สัปดาห์
๑๐.๒ ห้วงที่ ๒ การฝึกทบทวนวิชาทหาร และพัฒนาศักยภาพ นายทหารประทวน
ประเภททหารกองหนุนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ระยะการฝึก ๒ สัปดาห์
๑๐.๓ พื้น ที่ก ารฝึกอบรมและจัด ตั้ง กอ.ฝึก อบรม ให้ ทภ.๑ – ๔ กาหนดพื้น ที่ต าม
ความเหมาะสม และรั บ ผิ ด ชอบการฝึ ก ทบทวนวิ ช าทหาร และพั ฒ นาศั ก ยภาพฯ ทุ ก หน่ ว ยในพื้ น ที่
รับผิดชอบของแต่ละ ทภ.
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