
  

ดวนที่สุด            บันทึกขอความ 

สวนราชการ          กพ.ทบ.       (กองจัดการฯ   โทร.๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)  

ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๕                                   วันท่ี         ๘   ม.ค. ๖๓  

เรื่อง  ขออนุมัติกําหนดขั้นตอนและแบงมอบความรับผิดชอบการคัดเลือกทหารกองประจําการ  
  เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. 

เรียน ผบ.ทบ. 

       - เห็นควรอนมุัตติามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ และกรุณาลงนามในรางคําส่ังที่แนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
   ( ลงชื่อ ) พ.อ. รณณรงค  จันทินมาธร 
                    (รณณรงค  จันทินมาธร) 
                      รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                          ๙  ม.ค. ๖๓ 
 

- อนุมัตติามเสนอในขอ ๔ 
- ลงนามแลว 

 (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต   คงสมพงษ 
                 ( อภิรัชต   คงสมพงษ ) 
                          ผบ.ทบ. 
                       ๘ ม.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน บุณยะวัฒน 
                 (ธรีวฒัน บุณยะวัฒน) 
                         เสธ.ทบ. 
                       ๘ ม.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย  ประภูชะเนย  
                 (สุนัย  ประภูชะเนย) 
                    ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๘ ม.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                 (ณัฐพล นาคพาณิชย) 
                      รอง ผบ.ทบ.  
                      ๘ ม.ค. ๖๒ 

( สําเนา ) 
 



   - สําเนาคูฉบับ - 
 

 ดวนที่สุด          บันทึกขอความ 

สวนราชการ          กพ.ทบ.       (กองจัดการฯ   โทร.๐-๒๒๙๗-๗๑๒๔, ๙๗๑๒๔)  

ท่ี กห ๐๔๐๑/๖๕                                   วันท่ี      ๘     ม.ค. ๖๓  

เรื่อง  ขออนุมัติกําหนดขั้นตอนและแบงมอบความรับผิดชอบการคัดเลือกทหารกองประจําการ  
  เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. 

เรียน ผบ.ทบ. 

อางถงึ ๑. หนังสือ ยก.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๑๘๔๐๗ ลง ๑๗ ธ.ค. ๖๒ 
  ๒. วิทยุราชการทหาร ดวนที่สุด ที ่กห ๐๔๐๑/๑๕๕๘ ลง ๑๙ ธ.ค. ๖๒ 
  ๓. วิทยุราชการทหาร ดวนที่สุด ที ่กห ๐๔๐๑/๒๒ ลง ๗ ม.ค. ๖๓ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. ขัน้ตอน ตารางการปฏิบตัิและการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ คดัเลือกทหาร 
     กองประจําการฯ  
   ๒. บญัชีจัดสรรโควตาใหกับหนวยระดับกองพัน 

  ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกําหนดขั้นตอน และตารางการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ ในการคัดเลือกทหารกองประจําการ ท่ีมีความรู มีคุณลักษณะ/อุดมการณความเปนทหาร 
และประสงคจะเขารับราชการตอ เขาสูกระบวนการฝกอบรมหลักสูตร สอ. และเขารับการศึกษา
หลักสูตร นนส. เหลา ร. เพื่อสงเสริมความกาวหนาในการรับราชการใหกับทหารกองประจําการ 
มีรายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๑ และ ๒  

 ๒. ขอเท็จจริง  
  ๒.๑ ตามอางถึง ๑ ผบ.ทบ. ไดกรุณาอนุมัติแนวทางการสรางแรงจูงใจ และสงเสริม
ความกาวหนาในการรับราชการใหกับทหารกองประจําการ โดยใหคัดเลือกทหารกองประจําการ ท่ีมีความรู 
มีคุณลักษณะ/อุดมการณความเปนทหาร และประสงคจะเขารับราชการตอ เขาสูกระบวนการฝกอบรม
หลักสูตร สอ. และเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. โดยไดกําหนดรายละเอียดท่ีสําคัญ        
สรุปไดดังนี้ 
    ๒.๑.๑ คุณสมบัติ ทหารกองประจําการท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ตองรับ
ราชการมาแลว ๑ ป และมีกําหนดประจําการ ๑ ป ขึ้นไป รวมถึงตองสําเร็จการศึกษาชั้น ม.๖ หรือ
เทียบเทา กอนบรรจุเปน นนส. เหลา ร. 
    ๒.๑.๒ จัดสรรโควตา นนส. เหลา ร. จํานวน ๗๕๐ อัตรา ดังนี้ 
     ๒.๑.๒.๑ ทหารกองประจําการ, อส.ทพ. และกองหนุน อายุไมเกิน ๒๔ ป
บริบูรณ จํานวน ๕๖๐ อัตรา 
     ๒.๑.๒.๒ ทหารกองประจําการ ร.๓๑ รอ. ท่ีสําเร็จหลักสูตร สอ. จํานวน 
๑๐๐ อัตรา 
     ๒.๑.๒.๓ ทหารกองประจําการ และ อส.ทพ. ในพ้ืนท่ี จชต. จํานวน ๕๐ อัตรา 
     ๒.๑.๒.๔ นักกีฬา หรือบคุคลท่ีมคีวามสามารถพิเศษ จํานวน ๔๐ อัตรา 
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    ๒.๑.๓ แนวทางการคัดเลือก ในแตละปงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
     ๒.๑.๓.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหคัดเลือกทหารกองประจําการ ผลัด 
ที่ ๑/๖๑ และ ผลัดท่ี ๒/๖๑ เขารับการฝกหลักสูตร สอ. ท่ีไดเปดรองรับไวจํานวน ๒ หลักสูตร (หวงเดือน 
ม.ค. - ก.พ. ๖๓ และ มี.ค. - เม.ย. ๖๓) และเขารับการศกึษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. 
     ๒.๑.๓.๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๔  ใหคัดเลือกทหารกองประจําการ ผลัด 
ที่ ๒/๖๑, ๑/๖๒ และ ๒/๖๒ จํานวน ๒ ครั้ง และใหรับการฝกหลักสูตร สอ. ท่ีไดเปดรองรับไว จํานวน           
๓ หลักสูตร (หวงเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๓, ม.ค. - ก.พ. ๖๔ และ มี.ค. - เม.ย. ๖๔)  
     ๒.๑.๓.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป ดําเนินการลักษณะเดียวกันกับ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  ๒.๒ ทบ. มีนโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการ     
ไปเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. มีการกระจายไปยังหนวยเปาหมายไดอยางท่ัวถึง และมีการ
คัดเลือกเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงมีแนวทางเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ใหจัดสรรโควตาใหกับหนวยระดับกองพัน เหลา ร., ม., ป., ช. และ ส.       
ในพ้ืนที่ ทภ.  
   ๒.๒.๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกายใหมีผูแทน นสศ. และ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 
เขารวมเปนกรรมการดวย 
    ๒.๒.๓ การทดสอบความรูใหใชขอสอบท่ีออกโดย กศน. แบงเปน ขอสอบ  
ปรนัย ๔๘ ขอ และขอสอบอัตนัย ๒ ขอ โดยเปนการใหแสดงความคิดเห็นใน ๒ หัวขอ ไดแก ๑. เหตุผล
ท่ีประสงคเขารับราชการทหาร ๒. ทัศนคติที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใชเกณฑผาน/ไมผาน 
  ๒.๓ กพ.ทบ. ไดจัดการประชุมและเชิญหนวยท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแก      
ขว.ทบ., ยก.ทบ., สปช.ทบ., ยศ.ทบ., นสศ., ทภ.๑ - ๔ และหนวยท่ีมีทหารกองประจําการในอัตรา    
เพื่อกําหนดขั้นตอนและตารางการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก
ทหารกองประจําการ เขาสูกระบวนการฝกอบรมหลักสูตร สอ. และเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร.   
ตามอนุมัติในขอ ๒.๑ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๑) 
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๘ ม.ค. ๖๓ ณ หองประชุม กพ.ทบ.(๒) โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เปนประธานฯ 
ตามอางถึง ๒ และ ๓ ผลการประชุม รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๑ และ ๒ สรุปไดดังนี้ 
   ๒.๓.๑ จัดสรรโควตาที่นั่งศึกษา นนส. เหลา ร. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
     ๒.๓.๑.๑ โควตา ร.๓๑ รอ. ปละ ๑๐๐ นาย ทั้งนี้ มีทหารกองประจําการ   
ที่มีคุณสมบัติครบถวน จํานวน ๒๘ นาย จึงปรับเกล่ียโควตาที่เหลือ จํานวน ๗๒ นาย ใหกับ อส.ทพ. และ     
ทหารกองหนุน ท่ีมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ โดยในสวนนี้ใหไปเขารับการทดสอบเปนการท่ัวไปโดย 
ยศ.ทบ. 
     ๒.๓.๑.๒ โควตาหนวยทหารในพ้ืนท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔  ปละ ๕๖๐ นาย 
จัดสรรใหกับหนวยระดบักองพัน เหลา ร., ม., ป., ช. และ ส. ในพ้ืนท่ี ทภ. และ นสศ. แบงเปน ทภ.๑/๒๔๒ นาย, 
ทภ.๒/๑๒๓ นาย, ทภ.๓/๑๐๐ นาย และ ทภ.๔/๙๕ นาย รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๒ 
     ๒.๓.๑.๓ โควตาการรับบุคคลจากในพ้ืนท่ี ๓ จชต. จํานวน ๕๐ นาย  
    ๒.๓.๑.๔ โควตานักกีฬาหรือผูมีความสามารถพิเศษ จํานวน ๔๐ นาย 
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   ๒.๓.๒  กําหนดคุณสมบัติ เพ่ิมเติม  ในการคัดเลือกทหารกองประจําการ     
(โควตาพ้ืนที่ ทภ. ในขอ ๒.๓.๑.๒) โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหทหารกองประจําการผลัดปกอนหนา 
ที่กําหนด เชน ผลัดที่ ๒/๖๐ สามารถสมัครเขารบัการคัดเลือกได  
   ๒.๓.๓ การทดสอบความรูใหดําเนินการในระดับ ทบ. โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ มี เสธ.ทบ. เปนประธาน และคณะกรรมการดําเนินงาน มี จก.ยศ.ทบ. เปนประธาน       
โดยการออกขอสอบให ผบ.วทบ. เปนประธาน ออกขอสอบ ดําเนินการสอบ และประมวลผลรวมกับ 
อจ.กศน.  
   ๒.๓.๔  การแบ งมอบหนาที่  และความรับผิดชอบในการคัดเลือกทหาร            
กองประจําการ (ในสวนโควตาหนวยทหารในพ้ืนท่ี ทภ.) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหกับหนวยท่ีเกี่ยวของ           
สรุปการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   ๒.๓.๔.๑ กพ.ทบ. รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
     ๒.๓.๔.๑(๑) แตงตั ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกทหาร 
กองประจําการฯ ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน ตามขอ ๒.๓.๓  
     ๒.๓.๔.๑(๒) จัดสรรโควตาใหกับหนวยระดับกองพัน เหลา ร., 
ม., ป., ช. และ ส. ของแตละหนวยในพ้ืนที่ ทภ. รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุ
กําลังพลฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตาบรรจุ  
   ๒.๓.๔.๒ ยก.ทบ. รับผิดชอบพิจารณาจัดลําดับและสงบัญชีรายชื่อ
ทหารกองประจําการท่ีผานการทดสอบเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ใหกับ นสศ. (รร.สพศ.ศสพ.) และ
แจงให ทภ. สงตัวทหารกองประจําการเขารับการศกึษาหลักสูตร สอ. 
   ๒.๓.๔.๓ ยศ.ทบ. (จก.ยศ.ทบ./ประธานกรรมการดําเนินงาน) รับผิดชอบ
ดําเนินการ ดังนี ้
    ๒.๓.๔.๓(๑) วางแผน อํานวยการ ประสานงานและจัดการ
ทดสอบความรูเปนสวนรวม ณ พ้ืนท่ี ยศ.ทบ. และปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ในขอ ๒.๓.๓ 
     ๒.๓.๔.๓(๒) สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหดําเนินการ
สอบคัดเลือกใหกับ อส.ทพ. และทหารกองหนุน ท่ีมีอายุครบ ๒๔ ปบริบูรณ จํานวน ๗๒ อัตรา โดยใช
หลักเกณฑแนวทางการสอบคัดเลือก นนส. เหลา ร. 
    ๒.๓.๔.๔ หนวยระดับกองพันท่ีไดรับการแบงมอบโควตา ดําเนินการ
คัดเลือกทหารกองประจําการท่ีมีความพรอมและมีคุณสมบัติตามท่ี ทบ.กําหนด เขารับการทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนท่ี ทภ. 
    ๒.๓.๔.๕ ทภ. รับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
     ๒.๓.๔.๕(๑) แตงตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
ประกอบดวย ผูแทนหนวยในพ้ืนท่ี, นสศ. และ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔  
     ๒.๓.๔.๕(๒) จัดการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับทหาร
กองประจําการของหนวยท่ีมีทหารกองประจําการรับผิดชอบในพ้ืนท่ีสงเขารับการทดสอบ หลักเกณฑ  
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การทดสอบสมรรถภาพรางกายใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับผูเขารับการทดสอบเพ่ือเขารับการศึกษา
หลักสูตร สอ. ของ รร.สพศ.ศสพ.  
       ๒.๓.๔.๕(๓) จัดใหมีการตรวจประวัติอาชญากรรม และตรวจโรค 
ณ รพ.ทบ. และเขารับการตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต และฉีดวัคซีนตามท่ี พบ. กําหนด 
   ๒.๓.๔.๖ นสศ. รับผิดชอบ สนับสนุนกําลังพลเขารวมเปนคณะกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพรางกาย และการปฏิบัติอื่น ๆ ตามท่ีไดรับการประสานจาก ทภ. หรือ ยศ.ทบ.   
   ๒.๓.๔.๗ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ รับผิดชอบ สนับสนุนกําลังพลรวมเปน
คณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
   ๒.๓.๔.๘ พบ. รับผิดชอบ ดําเนินการตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต 
และฉีดวัคซีน ใหกับผูผานการคัดเลือกโดยประสานการปฏิบัติกับ ทภ. และกําหนดหลักเกณฑ
การตรวจรางกาย กรณีรอยสักบนรางกาย ใหมีความเหมาะสมไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งใหการสนับสนุนการตรวจโรค ตามที่ ยศ.ทบ. และ ทภ. รองขอ   
   ๒.๓.๔.๙ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 
   ๒.๓.๔.๑๐ วทบ. รับผิดชอบ ออกขอสอบ ดําเนินการสอบ และประมวลผล
ในขั้นการทดสอบความรูรวมกับ อจ.กศน. แลวรายงานให  คณะกรรมการดําเนินงาน  ทราบ            
เพ่ือดําเนินการตอไป 
   ๒.๓.๔.๑๑ นขต.ทบ. อื่นๆ ใหการสนับสนุนการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
เมื่อไดรับการประสาน 
    ๒.๓.๔.๑๒ กําหนดการปฏิบัติที่สําคัญ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปไดดังนี้ 

วันท่ี การปฏิบตั ิ หนวยรับผิดชอบ 

๑๓ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนที่ ทภ. ทภ./นสศ./ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 

๒๒ ม.ค. ๖๓ ทดสอบความรู ณ ยศ.ทบ. ทบ.(คณะกรรมการฯ) 

๒๘ ม.ค. ๖๓ ยศ.ทบ. สงผลการทดสอบสมรรถภาพรายกายและทดสอบ
ความรู ใหกับ กพ.ทบ. 

ทบ.(คณะกรรมการฯ) 

๒๕ ม.ค. - ๑๖ ก.พ. ๖๓ ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม ฯลฯ  ทภ./พบ. 
๔ ก.พ. ๖๓  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ กพ.ทบ.  
๕ ก.พ. ๖๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปนตัวจริงและตัวอะไหล ยศ.ทบ. 

๑๑ ก.พ. ๖๓ พิจารณารายชื่อผูเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ยก.ทบ. 
๑๗ ก.พ. ๖๓ ผูผานการคัดเลือกเขารบัการศึกษาหลักสูตร สอ. นสศ. 
๑ พ.ค. ๖๓ เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. ยศ.ทบ. 
ก.พ. ๖๔ เปดตําแหนงบรรจุ กพ.ทบ. 

   ๒.๓.๕ การแบงมอบหนาท่ีและความรับผิดชอบในการคัดเลือกทหารกองประจําการ
(ในสวนโควตาหนวยทหารในพ้ืนที่ ทภ.) ปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนี้     
    ๒.๓.๕.๑ กพ.ทบ. รับผิดชอบจัดสรรโควตาใหกับหนวยทหารท่ีมีทหาร  
กองประจําการ ในพ้ืนที่ ทภ. และ จัดการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลฯ เพ่ือพิจารณา
จัดสรรโควตาบรรจุ 
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    ๒.๓.๕.๒ ยศ.ทบ. (จก.ยศ.ทบ./คณะกรรมการดําเนินงาน) รับผิดชอบ
ดําเนินการดังนี้ 
     ๒.๓.๕.๒(๑) วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล 
และดําเนินการการคัดเลือกทหารกองประจําการฯ โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติเชนเดียวกับ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแตกระบวนการรับสมัคร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทดสอบความรู        
การตรวจโรค ตรวจสุขภาพจิต การเขารับการฝกหลักสูตร สอ. จนถึงการเขารับการศึกษาหลักสูตร  
นนส.เหลา ร. รวมทั้งงานธุรการอื่น ๆ โดยมี ทภ. และหนวยที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน  
     ๒.๓.๕.๒(๒) สงแผนการดําเนินการ ตามขอ ๒.๓.๕.๒(๑) ให 
กพ.ทบ. ภายใน มี.ค. ๖๓  
    ๒.๓.๕.๓ ทภ.๑ - ๔, นสศ., ยก.ทบ., ฉก.ทม.รอ.๙๐๔, พบ. และ นขต.ทบ. 
อื่นๆ ใหการสนับสนุนการดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการฯ ตามท่ีไดรับการประสานจาก กพ.ทบ. 
หรือ ยศ.ทบ. 
    ๒.๓.๕.๔ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 
            ๒.๓.๕.๖ ตารางเวลาการปฏิบัติ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๔  

วันท่ี การปฏิบตั ิ หนวยรับผิดชอบ 
ก.พ. ๖๓ จัดสรรโควตาการสอบคัดเลือก กพ.ทบ. 
มิ.ย. ๖๓ คัดเลือกทหารกองประจําการ ครั้งที่ ๑  ยศ.ทบ. 

ส.ค. - ก.ย. ๖๓ ผูผานการคัดเลือกเขารบัการศึกษาหลักสูตร สอ.  นสศ. 
ต.ค. ๖๓ คัดเลือกทหารกองประจําการ ครั้งที่ ๒ ยศ.ทบ. 

ม.ค. - ก.พ. ๖๔ และ 
มี.ค. - เม.ย. ๖๔ 

ผูผานการคัดเลือกเขารบัการศึกษาหลักสูตร สอ.  ยศ.ทบ. 

๑ พ.ค. ๖๔ ผูผานการคัดเลือก เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหลา ร. ยศ.ทบ. 
ก.พ. ๖๕ เปดตําแหนงบรรจุ กพ.ทบ. 

    ๒.๓.๖ การปฏิบัติ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป หวงเวลา ดําเนินการ
ลักษณะเดียวกับขอ ๒.๓.๖ 
   ๒.๓.๗ กพ.ทบ. ไดขอรับดําริจาก เสธ.ทบ. เพ่ิมเติมเพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามเปาหมายที่ ทบ. ไดกําหนดไว โดย เสธ.ทบ. เห็นชอบใหดําเนินการกรอบแนวทางตามผลการประชุม
รายละเอียดตามส่ิงที่สงมาดวย ๑ และ ๒ โดยเนนยํ้าใหปฏิบัติดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ทั้งนี้หากตรวจพบมีผูกระทําการทุจริตใหลงทัณฑสถานหนัก 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการคัดเลือกทหารกองประจําการที่สมัครใจ  
เขารับราชการตอ เขาสูกระบวนการฝกอบรมหลักสูตร สอ. และเขารับการศกึษาหลักสูตร นนส. เหลา ร.
เปนไปดวยความเรียบรอย และไดทหารกองประจําการท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความรู ความสามารถ 
และความพรอมในการเขารับการศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนดไว จึงเห็นควรอนุมัติโควตาการเขารับ
การศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร., คุณสมบัติผูเขารับการศึกษาในสวนโควตาหนวยในพ้ืนท่ี ทภ., การ
กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบในการคัดเลือกฯ และกําหนดการคัดเลือกฯ รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
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สอบคัดเลือกทหารกองประจําการฯ ตามผลการประชุมในขอ ๒.๓ เพ่ือใหหนวยท่ีเกี่ยวของดําเนินการ 
โดยการดาํเนนิการตอกรณีนี ้ใหหนวยดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
ซึ่งหากตรวจพบวามีผูกระทําการทุจริต หรือดําเนินการไมถูกตองจะพิจารณาลงทัณฑสถานหนักตอไป 
  ๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการ ดังนี้ 
    ๔.๑ อนุมัติโควตาการเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร., คุณสมบัติผูเขารับ
การศึกษาในสวนโควตาหนวยในพ้ืนท่ี ทภ., การกําหนดหนาท่ีและความรบัผิดชอบในการคัดเลือกฯ และ
กําหนดการคัดเลือกฯ ตามผลการประชุมในขอ ๒.๓ 
   ๔.๒ การดําเนินการตามขอ ๔.๑ ใหหนวยดําเนินการดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งหากตรวจพบวามีผูกระทําการทุจริต หรือดําเนินการไมถูกตอง             
จะพิจารณาลงทัณฑสถานหนักตอไป 
   ๔.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกทหารกองประจําการ เขาสูกระบวนการ
ฝกอบรมหลักสูตร สอ. และเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร.   
   ๔.๔ ให ยศ.ทบ., ทภ.๑ - ๔, นสศ., ฉก.ทม.รอ.๙๐๔, พบ. และหนวยระดับกองพัน
ในพ้ืนที่ไดรับแบงมอบโควตา ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามอนุมัติในขอ ๔.๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔ 
และกรุณาลงนามในรางคําส่ังที่แนบ (สําเนาคูฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
                                       (ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ     ศรวีิเศษ 
                                                                      (อยุทธ     ศรีวเิศษ) 
                                               จก.กพ.ทบ. 

   

 



 
 

ขั้นตอน ตารางการปฏิบัติและการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ คัดเลือกทหารกองประจําการฯ  
 
 ๑. ตารางการจัดสรรโควตา นนส.เหลา ร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
รายละเอียด/พ้ืนท่ี 

จํานวน 
ทหารกองประจําประการ 

(นาย) 

รวม 
จํานวนจัดสรร 

(นาย) 
ทภ.๑ ๒๖,๖๐๙ ๒๔๒ 
ทภ.๒ ๑๓,๔๗๙ ๑๒๓ 
ทภ.๓ ๑๑,๐๑๐ ๑๐๐ 
ทภ.๔ ๖๑,๔๗๘ ๙๕ 

ร.๓๑ รอ. 
(๑๐๐ นาย) 

 ๒๘ 

จชต.  ๕๐ 
นักกฬีา/ความสามารถพิเศษ  ๔๐ 
อส.ทพ. และ ทหารกองหนุน  

อายุไมเกิน ๒๔ ป 
 ๗๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑๑๒,๕๗๖ ๗๕๐ 

 ๒. หนาท่ีความรับผิดชอบในการคัดเลือก ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ กพ.ทบ. รับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
   ๒.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกทหารกองประจําการฯ ประกอบดวย 
คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน  
   ๒.๑.๑ จัดสรรโควตาใหกับหนวยระดับกองพัน เหลา ร., ม., ป., ช., และ ส. ของหนวย
ในพ้ืนที่ ทภ.  
   ๒.๑.๒ จัดการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลเขารับราชการใน ทบ. 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตาบรรจุและเปดตําแหนงบรรจุ นนส.เหลา ร. ใหกับหนวยตาง ๆ  
  ๒.๒ ยก.ทบ. รับผิดชอบดําเนินการพิจารณาจัดลําดับและสงบัญชีรายชื่อทหารกองประจําการ    
ท่ีผานการทดสอบเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ใหกับ นสศ. (รร.สพศ.ศสพ.) และแจงให ทภ. สงตัว
ทหารกองประจําการในพ้ืนที่รับผิดชอบเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. 
  ๒.๓ หนวยระดับกองพันท่ีไดรับการแบงมอบโควตา ดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการที่มี
ความพรอมและมีคุณสมบัติตามท่ี ทบ.กําหนด รวมท้ังมีขีดความสามารถในการเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. 
เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนที่ ทภ. (ทภ.กําหนด) ตามจํานวนโควตาท่ีไดรับการจัดสรร 
(จํานวนอยางนอย ๒ เทา แตไมเกิน ๔ เทาของความตองการ)    

  ๒.๔ ทภ. รับผิดชอบดําเนินการดังนี้ 
   ๒.๔.๑ แตงตั้ งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูแทนหนวยในพ้ืนที่, นสศ. และ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔   
   ๒.๔.๒ จัดการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหกับทหารกองประจําการของหนวยท่ีมี
ทหารกองประจําการรับผิดชอบในพ้ืนท่ีสงเขารับการทดสอบ กรณีท่ี ทภ. เห็นวาทหารกองประจําการ   
ที่หนวยสงเขารับการทดสอบมีจํานวนมาก สามารถกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมเพ่ือกล่ันกรองใหไดจํานวน  
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ที่เหมาะสมไดตามความจําเปน หลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับ   
ผูเขารับการทดสอบเพ่ือเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ของ รร.สพศ.ศสพ. เฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ทภ. อาจพิจารณาแบงมอบโควตาเด็ดขาดใหกับหนวยในระดับกองพลตามพื้นที่ที่รับผิดชอบไดตาม
ความจําเปน  
   ๒.๔.๓ การประมวลผลการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใหประมวลผลผูเขารับการ
ทดสอบท้ังหมด เรียงตามลําดับคะแนน สําหรับการคัดเลือกผูเขารับการทดสอบ เพ่ือสงตัวเขารับการ
ทดสอบความรู ณ พ้ืนที่ ยศ.ทบ. ใหคัดเลือกเฉพาะผูท่ีผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย โดยใช
หลักเกณฑการเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. จํานวนไมเกิน ๒ เทาของโควตาท่ีไดรับ แยกเปนตัวจริง 
และอะไหล 
   ๒.๔.๔ จัดใหมีการตรวจประวัติอาชญากรรม  และตรวจโรค ณ รพ.ทบ. และเขารับ  
การตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต และฉีดวัคซีน ตามท่ี พบ. กําหนด 
   ๒.๔.๕ สงตัวทหารกองประจําการท่ีผานการคัดเลือกฯ เขารับการสอบวัดความรู ตามท่ี 
ยศ.ทบ. กําหนด 
   ๒.๔.๖ สงตัวทหารกองประจําการท่ีท่ีไดรับการพิจารณาจาก ยศ.ทบ. ในการเขารับ
การศึกษาหลักสูตร สอ. ให รร.สพศ.ศสพ. เขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ตอไป  
   ๒.๔.๗ สงตัวทหารกองประจําการท่ีผานหลักสูตร สอ. เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. 
เหลา ร. รวมถึงรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับสมัคร/บรรจุ สงให รร.ร.ศร. ตอไป 
  ๒.๕ ยศ.ทบ.(จก.ยศ.ทบ./ประธานกรรมการดําเนินงาน) รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ จัดการทดสอบความรูเปนสวนรวม ณ พ้ืนที่  ยศ.ทบ. (ตามอํานาจหนาที่       
ของคณะกรรมการในขอ ๒.๑.๑) โดยมีขอสอบจํานวน ๕๐ ขอ ประกอบดวย ขอสอบปรนัย ๔๘ ขอ และ
ขอสอบอัตนัย ๒ ขอ โดยเปนการใหแสดงความคิดเห็นใน ๒ หัวขอ ไดแก ๑. เหตุผลท่ีประสงคเขารับ
ราชการทหาร ๒. ทัศนคติที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริย ใชเกณฑผาน/ไมผาน  
   ๒.๕.๒ เฉพาะในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ใหวางแผนและเปดสอบคัดเลือกท่ัวไปใหกับ 
อส.ทพ. และทหารกองหนุน ท่ีมีอายุครบ ๒๔ ปบริบูรณ นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
จํานวน ๗๒ อัตรา โดยใชหลักเกณฑและแนวทางการสอบคัดเลือก นนส. เหลา ร. ตามท่ี ยศ.ทบ. กําหนด 
   ๒.๕.๓ สงผลทดสอบวัดความรู ใหคณะกรรมการอํานวยการ พิจารณา โดยแยกเปน ทภ. 
เรียงลําดับคะแนนตามผลการทดสอบสมรรถภาพรางกาย แยกเปนตัวจริง ตัวอะไหล และผูไมผาน         
การทดสอบ 
   ๒.๕.๔ ประกาศผลสอบวัดความรู ตามการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการ 
   ๒.๕.๕ วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับดูแล การตรวจโรค ตรวจรางกาย 
ตรวจสุขภาพจิต และตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการบรรจุเขารับราชการ โดยใชแนวทาง     
การบรรจุ นนส.ทบ. เปนแนวทางการปฏิบัติ  
   ๒.๕.๖ รับตัวทหารกองประจําการท่ีผานการคัดเลือกตามขั้นตอนเขารับการศึกษา
หลักสูตร นนส.เหลา ร. กรณีมีผูไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตร นนส.เหลา ร. ใหหนวยเรียกตัวอะไหล    
เขารับการศึกษาทดแทนผูที่ไมสําเร็จการศึกษาในกรณีตาง ๆ ทั้งนี้ใหเปนไปตามท่ี ยศ.ทบ. (ศร.) กําหนด 
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   ๒.๕.๗ วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการเปดตําแหนงบรรจุ นนส.เหลา ร. และการ
เลือกตําแหนงบรรจุ นนส.เหลา ร. เมื่อสําเร็จการศึกษาโดยจัดเรียงคะแนนตามผลการศึกษาใหกับหนวย
ในแตละพ้ืนท่ี โดยจะตองเปนตําแหนงในสัดสวนโควตาทหารกองประจําการในพ้ืนท่ี ทภ. ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ ที่ เหลือสามารถเลือกออกนอกพ้ืนที่  ทภ. ได  ทั้ งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามเจตนารมณของ
ผูบังคับบัญชาตอไป และเสนอให กพ.ทบ. เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพล
เขารับราชการใน ทบ. พิจารณาจัดสรรโควตาบรรจุใหกับหนวยตาง ๆ ตอไป 
   ๒.๕.๘ บรรจุและแตงตั้งยศ นนส.เหลา ร. ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และ
หลักเกณฑที่ กห. และ ทบ. กําหนด  
  ๒.๖ นสศ. รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๖.๑ สนับสนุนกําลังพลเขารวมเปนคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย และ
การปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ไดรับการประสานจาก ทภ. หรือ ยศ.ทบ. แลวแตกรณี 
   ๒.๖.๒ รับตัวทหารกองประจําการที่ผานการคัดเลือกจากหนวยตนสังกัด ตามที่ ยก.ทบ. 
จัดลําดับเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. รวมท้ังแจงผลการศึกษาหลักสูตร สอ. ใหกับหนวยตนสังกัดทราบ 
กรณีมีผูไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตร สอ. ใหแจงหนวยตนสังกัดทราบดวย สําหรับการเรียกตัวอะไหล
เขารับการศึกษาทดแทนผูท่ีไมสําเร็จการศึกษาในกรณีตาง ๆ ใหเปนไปตามท่ี นสศ. (รร.สพศ.ศสพ.) 
กําหนด 
  ๒.๗ ฉก.ทม.รอ. ๙๐๔ สนับสนุนกําลังพลรวมเปนกรรมการในการทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย 
  ๒.๘ พบ. ดําเนินการตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต และฉีดวัคซีน ใหกับผูผานการคัดเลือก 
โดยประสานการปฏิบัติกับ ทภ. และกําหนดหลักเกณฑการตรวจรางกาย กรณีรอยสักบนรางกาย ใหมี
ความเหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติราชการ รวมท้ังใหการสนับสนุนการตรวจโรค ตามท่ี ยศ.ทบ. 
และ ทภ. รองขอ 
  ๒.๙ หนวยระดับกองพันท่ีไดรบัการแบงมอบโควตา ดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการ
ที่มีความพรอมและมีคุณสมบัติตามที่ ทบ.กําหนด เขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนท่ี ทภ. 
  ๒.๑๐ สปช.ทบ. สนับสนนุงบประมาณตามความเหมาะสม 
  ๒.๑๑ วทบ. รับผิดชอบ ออกขอสอบ ดําเนินการสอบ และประมวลผลในขั้นการทดสอบ
ความรูท่ัวไปรวมกับ อจ.กศน. แลวรายงานให คณะกรรมการดําเนินงาน ทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 
  ๒.๑๒ นขต.ทบ. อื่นๆ ใหการสนับสนุนการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เมื่อไดรับการประสาน 
 ๓. คุณสมบัต ิทหารกองประจําการ เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหลา ร. 
  ๓.๑  คุณสมบตัิเฉพาะ  
   ๓.๑.๑ เปนทหารกองประจําการ ณ วันที่สมัครเขารับการคัดเลือก ตองรับราชการ
มาแลว ๑ ป และมีกําหนดประจําการ ๑ ปขึ้นไป โดยหนวยตนสังกัดมีหนังสือรับรอง และมีความสมัคร
ใจที่จะรับราชการตอ มีอายุไมเกิน ๒๔ ป บริบูรณ 
   ๓.๑.๒ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) สายสามัญ ณ วันท่ีสมัครเขารับ

การคัดเลือก และตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) สายสามัญ หรือเทียบเทา กอนบรรจุ
เขาเปน นนส.เหลา ร. (๓๐ เม.ย. ของป)  
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   ๓.๑.๓ ผานการตรวจโรค และสุขภาพจิตตามที่ ทบ. กําหนด 
   ๓.๑.๔ กรณีมีรอยสักบนรางกาย จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะตองไมสงผล
กระทบตอการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ในภาพรวม  
    ๓.๑.๕  มีประสบการณในการปฏิบัติราชการสนาม อาทิ ภารกิจการปองกันชายแดน 
ภารกิจการปองกันประเทศ ภารกิจ จชต. ภารกิจรักษาสันติภาพในตางประเทศ ฯลฯ  หรือมี
ประสบการณในการฝก อาทิ การฝกทหารใหม หนวยทหารทรหด ฯลฯ หรอืมีความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
(ถามี) 
  ๓.๒  คุณสมบตัิทั่วไป  
   ๓.๒.๑ มีรางกายสมบูรณแข็งแรง และรูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดพิกัดของ
รางกายเหมาะสมกบัการเปนทหาร ไมมีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ และมีทัศนคติดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
   ๓.๒.๒ มีคุณลักษณะทางทหารท่ีดี มีความองอาจ ผ่ึงผาย     
   ๓.๒.๓ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม  
   ๓.๒.๔ ไมเปนผูท่ีมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนผูอยูในระหวางเปนผูตองหาในคดีอาญา 
และไมเคยตองคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดย
ประมาท 
   ๓.๒.๕ ไมเปนผูอยูในระหวางพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 
   ๓.๒.๖ ไมเคยเปนผูถูกปลดเพราะความผิด หรือไลออกจากราชการ 
  ๓.๓  ทหารกองประจําการที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือก โดย 
   ๓.๓.๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนทหารกองประจําการ ผลัดท่ี ๑/๖๑ และ ผลัดท่ี ๒/๖๑ 
รวมท้ังทหารกองประจําการผลัดกอนหนาที่สมัครใจเขารับราชการตอ 
   ๓.๓.๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนทหารกองประจําการ ผลัดที่ ๒/๖๑, ผลัดที่ ๑/๖๒ 
และ ผลัดท่ี ๒/๖๒ โดยดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการ จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
      ๓.๓.๒.๑ ครั้งที่ ๑ ผลัด ๒/๖๑ และ ๑/๖๒ จํานวน ๒๘๐ นาย ใหแลวเสร็จ พ.ค. ๖๓ 
      ๓.๓.๒.๒ ครั้งที่ ๒ ผลัด ๑/๖๒ และ ๒/๖๒ จํานวน ๒๘๐ นาย ใหแลวเสร็จ พ.ย. ๖๓ 
   ๓.๓.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ เปนตนไป เปนทหารกองประจําการท่ีรับราชการตั้งแต ๑ ป
ขึ้นไป โดยดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการ จํานวน ๒ ครั้ง เชนเดียวกับปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 ๔. ตารางเวลาการปฏิบัติท่ีสําคัญ ปงบประมาณ ๒๕๖๓   

 
 

วันท่ี การปฏิบัต ิ หนวยรบัผิดชอบ 

๘ ม.ค. ๖๓ -          
๑๒ ม.ค. ๖๓ 

- คัดเลือกทหารประกองจําการ ผลัดท่ี ๑/๖๑ และ ๒/๖๑ เขา
รับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนท่ี ทภ. (ทภ. กําหนด) 
- สงยอดและรายชื่อให ทภ. ภายใน ๑๒ ม.ค. ๖๓ 

กองพันท่ีไดรับ  
แบงมอบโควตา 

๘ ม.ค. ๖๓ -            
๑๓ ม.ค. ๖๓ 

คณะกรรมการดําเนินงานฯ วางแผน อํานวยการ และประสาน
การปฏิบัติในการคัดเลือกทหารกองประจําการใหกับ ทภ.๑ -๔, 
พบ. และ นสศ.  

ยศ.ทบ. 

๑๓ - ๑๗ ม.ค. ๖๓ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ณ พ้ืนท่ี ทภ. ทภ./นสศ./             
ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 

๒๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๓ - ทดสอบความรู ณ พ้ืนท่ี ยศ.ทบ. ๒๒ ม.ค. ๖๓ 
- สงผลการทดสอบให กพ.ทบ. ภายใน ๒๘ ม.ค. ๖๓ 

คณะกรรมการ
อํานวยการ/ยศ.ทบ. 

๔ ก.พ. ๖๓ ประชุม คณะกรรมการอํานวยการ  กพ.ทบ. 

๕ ก.พ. ๖๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ยศ.ทบ. 

๕ - ๑๖ ก.พ. ๖๓ - ตรวจประวัติอาชญากรรม และตรวจโรค ณ รพ.ทบ. และ
ดําเนินการตรวจรางกาย ตรวจสุขภาพจิต และฉีดวัคซีน ตามท่ี 
พบ. กําหนด  

ทภ./พบ. 

 - ดําเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับสมัคร/บรรจุ และ
ธุรการท่ีเก่ียวของ 

ยศ.ทบ., ทภ. และ
หนวยตนสังกัด

ทหารกอง
ประจําการ 

๖ - ๑๑ ก.พ. ๖๓ ยก.ทบ. พิจารณาจัดลํ าดับและส งบัญชีรายชื่ อทหารกอง
ประจําการท่ีผานการคัดเลือกเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. 
ใหกับ นสศ. และแจงให ทภ. สงตัวทหารกองประจําการเขารับ
การศึกษาหลักสูตร สอ. 

ยก.ทบ. 

๑๗ ก.พ. ๖๓ ผูผานการคัดเลือกเขารับการศึกษาหลักสูตร สอ. ตามท่ี   
รร.สพศ.ศสพ. กําหนด 
ผลัดท่ี ๑  ๑๗ ก.พ. – ๒๒ มี.ค. ๖๓ จํานวน ๒๘๐ นาย 
ผลัดท่ี ๒  ๒๓ มี.ค. – ๒๖ เม.ย. ๖๓ จํานวน ๒๘๐ นาย 

นสศ.  

๑ - ๒ พ.ค. ๖๓   ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการบรรจุ และรับตวัทหารกอง
ประจําการเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส.เหลา ร.  

ยศ.ทบ. 

เดือน ก.พ. ๖๔  เปดตําแหนงบรรจุ กพ.ทบ. 

เดือน เม.ย. ๖๔ เลือกตําแหนงบรรจุ รวบรวมเอกสารหลักฐานการบรรจุและ
แตงตั้งยศ  

ยศ.ทบ./สบ.ทบ. 



- ๖ - 
 

 ๕. การแบงมอบหนาท่ี และความรับผิดชอบในการคัดเลือกทหารกองประจําการ (โควตา
หนวยทหารในพ้ืนท่ี ทภ.) ปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังน้ี 
  ๕.๑ กพ.ทบ. รับผิดชอบจัดสรรโควตาใหกับหนวยทหารท่ีมีทหารกองประจําการในพ้ืนที่ ทภ. 
และ จัดการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการบรรจุกําลังพลฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตาบรรจุ 
  ๕.๒ ยศ.ทบ. รับผิดชอบดําเนินการ ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ตรวจโรค โดยยึดถือแนวทางการ
ปฏิบัติเชนเดียวกับปงบประมาณ ๒๕๖๓ และดําเนินการการคัดเลือกทหารกองประจําการฯ ตั้งแต
กระบวนการรับสมัคร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทดสอบความรูท่ัวไป การตรวจโรค ตรวจสุขภาพจิต 
การเขารับการฝกหลักสูตร สอ. จนถึงการเขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. รวมท้ังงานธุรการ
อื่นๆ โดยมี ทภ. และหนวยที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุน  
   ๕.๒.๒ สงแผนการดําเนินการ ตามขอ ๕.๒.๑ ให กพ.ทบ. ภายใน มี.ค. ๖๓  
  ๕.๓ ทภ.๑ - ๔, นสศ., ยก.ทบ., ฉก.ทม.รอ.๙๐๔, พบ. และ นขต.ทบ. อืน่ๆ ใหการสนับสนุน
การดําเนินการคัดเลือกทหารกองประจําการฯ ตามท่ีไดรับการประสานจาก กพ.ทบ. หรือ ยศ.ทบ. 
  ๕.๔ สปช.ทบ. สนับสนนุงบประมาณตามความเหมาะสม 
 ๖. ตารางเวลาการปฏิบัติ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป 

วันท่ี การปฏิบตั ิ หนวยรับผิดชอบ 
ก.พ. ๖๓ จัดสรรโควตาการสอบคัดเลือก กพ.ทบ. 
มิ.ย. ๖๓ คัดเลือกทหารกองประจําการ ครั้งที่ ๑  ยศ.ทบ. 

ส.ค. - ก.ย. ๖๓ ผูผานการคัดเลือกเขารบัการศึกษาหลักสูตร สอ.  นสศ. 
พ.ย. ๖๓ คัดเลือกทหารกองประจําการ ครั้งที่ ๒ ยศ.ทบ. 

ม.ค. - ก.พ. ๖๔ และ 
มี.ค. - เม.ย. ๖๔ 

ผูผานการคัดเลือกเขารบัการศึกษาหลักสูตร สอ.  ยศ.ทบ. 

๑ พ.ค. ๖๔ ผูผานคัดเลือก เขารับการศึกษาหลักสูตร นนส. เหลา ร. ยศ.ทบ. 
ก.พ. ๖๕ เปดตําแหนงบรรจุ กพ.ทบ. 
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