
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๕๐) 
ที่  กห ๐๖๐๔.๓/๕๗๒๖ วันที่      ๖ ส.ค.๖๔ 

เรื่อง  ขออนุมัติปรับแนวทางการสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน 
 ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
 ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน  ผบ.ทอ. 

 ๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๔ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนท่ีสุด ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/๔๔๕๒ 
ลง ๑๐ มิ.ย.๖๔ ได้ก าหนดแนวทางการสอบคัดเลือก น.ประทวน เล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน 
ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยก าหนดให้การสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบ 
สมรรถภาพร่างกาย) ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค.๖๔ (แนบ ๑) นั้น  

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 
  ๒.๑ ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน 
เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนท าหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 
ปีงบประมาณ ๖๕ ผนวก ก ก าหนดเวลาการด าเนินการของหน่วยเกี่ยวข้อง ข้อ ๕ การสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ 
(สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) สรุปสาระส าคัญ (แนบ ๒) คือ 
   ๒.๑.๑ การสอบสัมภาษณ์ของ คณอก.สอบสัมภาษณ์ ๑ ชุด ให้มีกรรมการสอบ 
สัมภาษณ์ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และผู้แทนหน่วยเจ้าของ 
ต าแหน่ง โดยการประเมินคุณลักษณะ ๔ ด้าน แบ่งเป็น บุคลิกลักษณะและท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน, ปฏิภาณไหวพริบ 
๒๐ คะแนน, ความรู้ ท่ัวไป ๒๐ คะแนน และความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี ในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร  
๔๐ คะแนน (ด าเนินการสอบ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ในข้อ ๑) 
   ๒.๑.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้ คณอก.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยใช้เกณฑ์การทดสอบ ตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๐/๖๓ ลง ๑๔ ก.ค.๖๓ 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพล ทอ. โดยให้ถือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ๒.๒ ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓๐) ลง ๑ ส.ค.๖๔ สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ (แนบ ๓) คือ 
   ๒.๒.๑ ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการส าหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด เพื่อการชะลอและลดแนวโน้มความรุนแรงของการระบาดท่ีจะเกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์
ของฝ่ายสาธารณสุข ซึ่งเห็นสมควรให้ด าเนินมาตรการเพื่อมุ่งจ ากัดการเคล่ือนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคล
ต่อเนื่องไป จึงก าหนดให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติส าหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อก าหนด (ฉบับท่ี ๒๘) ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ยังคงใช้บังคับต่อเนื่องออกไป จนถึง
วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ๒.๒.๒ ข ้อ ๔ ห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค โดยในพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าคน เว้นแต่เป็น
กรณีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ท่ีจะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
 

๒.๓  ผบ.ทอ.อนุมัติ ... 
 

ด่วนที่สุด 
      (ส าเนา)                                                 หน่วยรับ 



- ๒ - 
 

  ๒.๓ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๒ ก.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนท่ีสุด ท่ี กห ๐๖๐๔.๔/๕๐๗๖ 
ลง ๒ ก.ค.๖๔ ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับท่ี ๗ สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ ให้งดการเดินทางไปราชการ และงด
การทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลประจ าปี ๖๔ (แนบ ๔) 
  ๒.๔ การสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ตามข้อ ๒.๑ 
จะต้องด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อให้มี น.ประทวน สอบเล่ือนฐานะฯ ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง  
น.สัญญาบัตร ได้ทันในต้นปีงบประมาณ ๖๕ และไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ รร.นม.ยศ.ทอ. 
ท่ีก าหนดไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี ๖๕ แต่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ รวมท้ัง คณอก.สอบสัมภาษณ์ 
บางหน่วย จะต้องเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนดฯ ตามข้อ ๒.๒ และอนุมัติ ผบ.ทอ.ตามข้อ ๒.๓ 
ดังนั้น เพื่อจ ากัดการเคล่ือนย้าย, การรวมกลุ่มของบุคคล และมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควรปรับ 
แนวทางการสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๒ ใหม ่ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ ปรับการสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๒.๑.๑ เป็นให้ คณอก.สอบสัมภาษณ์ 
ด าเนินการสอบผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ดังนี้ 
    ๒.๔.๑.๑ กรรมการสอบสัมภาษณ์หลัก ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ประกอบด้วย 
ผู้แทน กพ.ทอ., ผู้แทนหน่วย หน.สายวิทยาการ และผู้แทนหน่วยเจ้าของต าแหน่ง ณ ท่ีต้ังดอนเมือง รวมท้ัง จนท.
ท างานการสอบสัมภาษณ์ ให้ใช้สถานท่ี ณ รร.นอส.ยศ.ทอ. 
    ๒.๔.๑.๒ ผู้แทนหน่วยเจ้าของต าแหน่ง ณ ท่ีต้ังต่างจังหวัด หรือบางซื่อ  
และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ให้พิจารณาเลือกใช้สถานท่ีท่ีสะดวกต่อการสอบสัมภาษณ์ (หน่วยต้นสังกัด, 
หน่วยปฏิบัติราชการสนาม, หน่วยท่ีอยู่ใกล้เคียง หรือบ้านพักอาศัย) ท้ังนี้ ต้องเป็นสถานท่ีท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
การสอบสัมภาษณ์ รวมท้ังมีความพร้อมและสามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบ VTC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๔.๑.๓ สอบสัมภาษณ์ ให้ประเมินกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา 
และการพัฒนางาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทอ. และยุทธศาสตร์ ทอ. โดยปรับการประเมินคุณลักษณะจากเดิม 
จ านวน ๔ ด้าน เป็นจ านวน ๓ ด้าน แบ่งเป็น บุคลิกลักษณะและท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน, กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา
และการพัฒนางาน ๔๐ คะแนน และความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ๔๐ คะแนน  
    ๒.๔.๑.๔ ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
ของหน่วยด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
     ๒.๔.๑.๔ (๑) หน่วยด าเนินการสอบสัมภาษณ์หลัก ณ ท่ีต้ังดอนเมือง 
(รร.นอส.ฯ) ตามข้อ ๒.๔.๑.๑ ให้มกีารวัดอุณหภูมิร่างกาย, การกรอกแบบฟอร์มประเมินความเส่ียง และการตรวจ
คัดกรองแบบ Rapid Antigen Test เป็นต้น โดยให้ประสาน พอ.เพื่อขอค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมอย่างใกล้ชิด รวมท้ังการขอรับการสนับสนุน จนท.ตรวจคัดกรอง  
     ๒.๔.๑.๔ (๒) หน่วยงานตามข้อ ๒.๔.๑.๒ ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของหน่วย 
   ๒.๔.๒ กรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการสอบ เช่น การก าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเพิ่มมากขึ้น, การประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสอบสัมภาษณ์จนเสร็จส้ินได้ ให้ถือว่าผู้ท่ีมีคะแนน
การสอบภาควิชาการรวมกับคะแนนเพิ่มพิเศษมากท่ีสุด จากการสอบคัดเลือกขั้นท่ี ๑ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาให้
เล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ ในกรณีท่ีผู้สอบได้มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีคะแนนสอบ 
ภาควิชาการมากกว่าได้รับการพิจารณาก่อนเป็นล าดับแรก หากมีคะแนนสอบภาควิชาการเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีสังกัด 
ในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกับต าแหน่งนั้นเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเป็นล าดับถัดไป และหากยังคงเป็นผู้ท่ีสังกัด 
ในหน่วยท่ีต้ังจังหวัดเดียวกันอีก ให้ผู้ท่ีมีอาวุโสทางทหารสูงกว่าได้รับการพิจารณาก่อนผู้มีอาวุโสทางทหารน้อยกว่า
เป็นล าดับต่อไป โดยให ้คณก.สอบคัดเลือกในแต่ละสายวิทยาการ ประกาศเป็นผลการสอบขั้นสุดท้าย 
 

๒.๔.๓  การทดสอบ... 
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