- สําเนา -

ดวนมาก

บันทึกขอความ

สวนราชการ กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)
ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๙๓
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒
เรื่อง ขออนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน

เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ และกรุณาลงนามในรางคําสั่งที่แนบ

- อนุมัติตามเสนอในขอ ๔
- ลงนามแลว
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรัชต คงสมพงษ
(อภิรัชต คงสมพงษ)
ผบ.ทบ.
๒๐ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย
(ณัฐพล นาคพาณิชย)
รอง ผบ.ทบ.
๑๙ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ เสาวคนธ
(คธายุทธ เสาวคนธ)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๕ พ.ย. ๖๒
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน บุณยะวัฒน
(ธีรวัฒน บุณยะวัฒน)
เสธ.ทบ.
๑๕ พ.ย. ๖๒

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย
(สุนัย ประภูชะเนย)
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๘ พ.ย. ๖๒

สําเนาถูกตอง
( ลงชื่อ ) พ.อ. รณณรงค จันทินมาธร
(รณณรงค จันทินมาธร)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๑ พ.ย. ๖๒

- สําเนา -

ดวนมาก

บันทึกขอความ

สวนราชการ กพ.ทบ.
(กองจัดการฯ โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)
ที่ กห ๐๔๐๑/๔๔๙๓
วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒
เรื่อง ขออนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน

เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
เรียน ผบ.ทบ.
อางถึง ๑. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๕๒/๖๐ ลง ๑ ก.ย. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/
ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๙๔ ลง ๙ ต.ค. ๖๒
๑. กพ.ทบ. ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขหลั ก เกณฑ ก ารเพิ่ ม คะแนนพิ เศษ ในการสอบคั ด เลื อ ก
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร นศท. และทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปรับปรุง
สิทธิประโยชนของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร โดยแกไขคะแนนเพิ่มพิเศษใน ผนวก ง ประกอบคําสั่ง ทบ.
ที่อางถึง ๑ ดังนี้
คุณสมบัติของผูไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
ฯลฯ
๒. นักศึกษาวิชาทหาร
๒.๑ ชั้นปที่ ๕
๒.๒ ชั้นปที่ ๔
ฯลฯ
๔. ทหารกองหนุนทีเ่ คยรับราชการ
กองประจําการแลว
ฯลฯ

คะแนนเพิ่มพิเศษ(ใน ๑๐๐ คะแนน)
ขอความเดิม
แกไขเปน
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
๔
ฯลฯ
๕

๑๐
๖
ฯลฯ
๑๐

ฯลฯ

ฯลฯ

๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ตามอ างถึ ง ๑ ทบ. ได กํ าหนดหลัก เกณฑ ก ารเพิ่ ม คะแนนพิ เศษ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. โดยไดกําหนด
คะแนนพิ เศษ ในกรณี ต า งๆ ให กั บ บุ ต รข า ราชการสั ง กั ด ทบ., ลู ก จ า งประจํ า , ลู ก จ า งชั่ ว คราว,
พนักงานราชการ, นายทหารประทวน สําหรับ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร นศท. และ ทหารกองหนุนที่เคย
รับราชการในกองประจําการ ไดกําหนดคะแนนเพิ่มพิเศษดังนี้
๒.๑.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ เพิ่มใหรอยละ ๓
๒.๑.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ เพิ่มใหรอยละ ๔
๒.๑.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ เพิ่มใหรอยละ ๕
๒.๑.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการแลว เพิ่มใหรอยละ ๕

-๒๒.๒ ตามอางถึง ๒ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชนของ
ผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหารและการดําเนิน การอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่ อใหห นวยยึด ถือปฏิ บัติ โดยกําหนดใหปรับ คะแนนเพิ่มพิเศษใหกับ ผูสําเร็จการศึกษา
วิช าทหาร หลั กสูต ร นศท. รวมถึ ง ทหารกองหนุ น ที่เคยรับ ราชการกองประจําการแล ว ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเขารับราชการของ ทบ. ดังนี้
๒.๒.๑ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๓ เพิ่มใหรอยละ ๓
๒.๒.๒ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๔ เพิ่มใหรอยละ ๖
๒.๒.๓ ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๕ เพิ่มใหรอยละ ๑๐
๒.๒.๔ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการแลว เพิ่มใหรอยละ ๑๐
๒.๓ ปจจุบัน ทบ. ไดมอบหมายให ยศ.ทบ. เปนหนวยรับผิดชอบในการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตร และการสอบบรรจุเขารับราชการ
เปน นายทหารประทวนสายงานสัสดี และมอบหมายให นรด. เปนหนวยรับผิดชอบการสอบคัดเลือก
กํ า ลั งพลสํ า รองเข าทํ า หน าที่ ท หารเป น การชั่ ว คราว รวมถึ งแบ งมอบโควตาประจํ า ป ให นขต.ทบ.
ไปดําเนินการสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการตําแหนงนายทหารประทวนของ ทบ.
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน
ของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ที่ตองการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ นศท.
จึงเห็นควรปรับหลักเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามขอ ๑ และให นขต.ทบ. ยึดถือหลักเกณฑการเพิ่มคะแนน
สอบที่ปรับปรุงใหมนี้ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเขารับราชการดวย
๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติแกไขหลักเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/
ทหารกองหนุนเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ในขอ ๑
๔.๒ ให นขต.ทบ. ใชหลักเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ตามอนุมัติในขอ ๔.๑ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
๔.๓ ให สบ.ทบ. สําเนาแจกจาย นขต.ทบ. ทราบ และยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔
และกรุณาลงนามในรางคําสั่งที่แนบ (สําเนาคูฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ ศรีวิเศษ
(อยุทธ ศรีวิเศษ)
จก.กพ.ทบ.

( สําเนา )

คําสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๑๕๑๖/ ๖๒
เรื่อง แกไขเกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
..............................................
เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเขารับราชการเปน
นายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนไปตามแนว
ทางการปรับปรุงสิทธิประโยชนของผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ที่ตองการสงเสริมการฝกวิชาทหาร และ
การดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงใหแกไขผนวก ง เกณฑการเพิ่มคะแนนพิเศษ ประกอบคําสั่ง ทบ.
(เฉพาะ) ที่ ๑๑๕๒/๖๐ ลง ๑ ก.ย. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน
เขารับราชการเปนนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. โดยใหยกเลิกขอความในขอ ๒.๑, ๒.๒ และ ๔ และให
ใชขอความตอไปนี้แทน
คุณสมบัติของผูไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
๒.๑ ชั้นปที่ ๕
๒.๒ ชั้นปที่ ๔
ฯลฯ
๔. ทหารกองหนุนทีเ่ คยรับราชการ
กองประจําการแลว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๒๐

คะแนนเพิ่มพิเศษ
(ใน ๑๐๐ คะแนน)
๑๐
๖
ฯลฯ
๑๐

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชือ่ ) พล.อ. อภิรัชต คงสมพงษ
(อภิรัชต คงสมพงษ)
ผบ.ทบ.
กพ.ทบ.

สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ. รณณรงค จันทินมาธร
(รณณรงค จันทินมาธร)
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๒๑ พ.ย. ๖๒

