
  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๕๐)  

ที่  กห ๐๖๐๔.๓/๒๑๒                              วันที่      ๑๗ ก.พ.๖๕       
เรื่อง  ขออนุมัติก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ปีงบประมำณ ๖๖ 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑. ตำมท่ี นขต.ทอ.ได้เสนอควำมต้องกำรบรรจุ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร 
ปีงบประมำณ ๖๖ ให้ กพ.ทอ.วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์ก ำลังพลให้คุ้มค่ำ เพื่อก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน 
สอบเล่ือนฐำนะฯ ปีงบประมำณ ๖๖ นั้น 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 
 ๒.๑ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๑๐ มี.ค.๓๘ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ท่ี กห ๐๖๐๓.๒/๑๗๔ 

ลง ๒ มี.ค.๓๘ ใหก้ ำหนดจ ำนวนของ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ ประจ ำปี (แนบ ๑) ดังนี้  
 ๒.๑.๑ จ ำนวนในแต่ละเหล่ำทหำรหรือจ ำพวกทหำร ให้ขออนุมัติเป็นปี ๆ ไป 

ตำมผลกำรวิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์ก ำลังพลให้คุ้มค่ำของ กพ.ทอ. 
๒.๑.๒ จ ำนวนในโควตำส่วนกลำงอยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ. ปีละ ๑๒ คน  
๒.๑.๓ จ ำนวนโควตำส ำหรับนักกีฬำและผู้ฝึกสอนนักกีฬำ รวมกันปีละ ๒ คน 

 ๒.๒ ผบ.ทอ.อนุมั ติ  เมื่อ ๗ ธ.ค.๕๙ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ. ท่ี  กห ๐๖๐๔.๓/๙๙๖๖ 
ลง ๒๙ พ.ย.๕๙ ให้ปรับแนวทำงกำรสอบเล่ือนฐำนะ น.ประทวน เป็น น.สัญญำบัตร ใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 
๒ โควตำ (แนบ ๒) ดังนี้  

๒.๒.๑ โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร  (มีคุณสมบัติ 
ตำมข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยกำรแต่งต้ังยศทหำร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ส ำหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิปริญญำ 
ไม่สำมำรถน ำคุณวุฒิปริญญำนั้น มำใช้สิทธิ์ในกำรขอบรรจุและแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญำบัตร ได้)  

 ๒.๒.๒ โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร (มีอำยุ 
๒๕ - ๓๕ ปี และมีคุณวุฒิปริญญำตรีสำขำวิชำท่ีตรงกับควำมต้องกำรของ ทอ.)  

 ๒.๓ กพ.ทอ.ได้ตรวจสอบวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรใช้ประโยชน์ก ำลังพลให้คุ้มค่ำ 
และประชุมร่วมกับหน่วย หน.สำยวิทยำกำร เป็นผลให้ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ ปีงบประมำณ ๖๖ 
มีจ ำนวนท้ังส้ิน ๒๗๓ อัตรำ (แนบ ๓) แบ่งเป็น  

 ๒.๓.๑ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง 
น.สัญญำบัตร จ ำนวน ๒๓๐ อัตรำ  

 ๒.๓.๒ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิปริญญำตรี
ปรับเป็น น.สัญญำบัตร จ ำนวน ๔๓ อัตรำ  

๒.๔ ก ำลังพลตำมข้อ ๒.๓ มีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ กำรสรรหำ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ี 

ในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร ตำมข้อ ๒.๓.๑ กพ.ทอ.ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ัง ทอ. ส ำหรับกำรสอบคัดเลือก 
น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โควตำ น.ประทวน ท ำหน้ำท่ีในต ำแหน่ง น.สัญญำบัตร และก ำหนด 
ลชทอ.(หลักหรือรอง) ของผู้ท่ีจะสมัครสอบในต ำแหน่งท่ีไม่ได้ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ี (แนบ ๔) รวมท้ังก ำหนด
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกำรสอบคัดเลือกฯ ปีงบประมำณ ๖๖ (แนบ ๕) เรียบร้อยแล้ว 

๒.๔.๒  กำรสรรหำ ... 

ลับ 
ด่วน

(ส ำเนำ)  หน่วยรับ 

ลับ 

ยกเลิกชั้นควำมลับ เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๕ 
โดย น.อ.ประกำร  เทศแก้ว 

ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 
 



- ๒ - 

 ๒.๔.๒ กำรสรรหำ น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้คุณวุฒิ 
ปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ตำมข้อ ๒.๓.๒ ปัจจุบัน คอค.ทอ. โดย คณอก.สรรหำก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ หรือควำมเช่ียวชำญ เพื่อปฏิบัติภำรกิจเฉพำะท่ีส ำคัญและเร่งด่วน ได้ด ำเนินกำรสรรหำก ำลังพล 
ท่ีมีควำมรู้ ฯ ประเภท น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร โดยใช้คุณวุฒิปริญญำโทหรือปริญญำตรีปรับเป็น 
น.สัญญำบัตร จำกแผนบรรจุก ำลังพลปีงบประมำณ ๖๕ เสร็จส้ินแล้ว ตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรสรรหำ 
ก ำลังพลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเช่ียวชำญ เพื่อปฏิบัติภำรกิจเฉพำะท่ีส ำคัญและเร่งด่วน ลง ๑ ธ.ค.๖๔ 
เรื่อง ผลกำรสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ำย ก ำลังพลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมเช่ียวชำญ เพื่อปฏิบัติ 
ภำรกิจเฉพำะท่ีส ำคัญและเร่งด่วน ประเภทนำยทหำรประทวนเล่ือนฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร โดยใช้  
คุณวุฒิปริญญำโทหรือปริญญำตรีปรับเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร (แนบ ๖) ซึ่งประกำศฯ ดังกล่ำว มีผู้ผ่ำนเกณฑ ์
กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง ท่ีมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับกำรก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน 
สอบเล่ือนฐำนะฯ ปีงบประมำณ ๖๖ จึงเห็นสมควรให้ คอค.ทอ.เรียกผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรอง 
ท่ีมีควำมสมัครใจ มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับกำรก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ 
ปีงบประมำณ ๖๖ ก่อนเป็นล ำดับแรก ส่วนต ำแหน่งท่ีเหลือให้ คอค.ทอ.พิจำรณำวิธีกำรสรรหำและก ำหนด 
ระยะเวลำท่ีเหมำะสมต่อไป ท้ังนี้ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด (แนบ ๗) 

 ๒.๕ ให้หน่วยท่ีได้รับกำรบรรจุก ำลังพลตำมอนุมัติก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ 
ปีงบประมำณ ๖๖ สงวนต ำแหน่งกำรบรรจุไว้ เพื่อให้กำรบรรจุก ำลังพลเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด และไม่เกิด 
ควำมซ้ ำซ้อนในกำรบรรจุก ำลังพล 

 ๒.๖ กำรบรรจุ น.ประทวน เล่ือนฐำนะเป็น น.สัญญำบัตร ตำมเรื่องนี้ เมื่อได้รับกำรแต่งต้ังยศ 
เป็น ว่ำท่ี ร.ต. จะเป็นกำรเปล่ียนแปลงกำรรับเงินเดือนจำกระดับ ป.เป็นระดับ น.ตำมหลักเกณฑ์ท่ีทำงรำชกำร 
ก ำหนด ซึ่งงบประมำณจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยงบประมำณท่ีเพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่องบบุคลำกร  
ปีงบประมำณ ๖๖ ท่ีต้ังไว้ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรสรรหำ น.ประทวน เล่ือนฐำนะฯ โควตำ น.ประทวน ท่ีใช้ 
คุณวุฒิปริญญำตรีปรับเป็น น.สัญญำบัตร ตำมข้อ ๒.๔.๒ จะต้องใช้งบประมำณ จ ำนวน ๙๑,๔๐๐ บำท 
ซึ่ง สปช.ทอ.ไม่ขัดข้องทำงด้ำนงบประมำณ สำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ (แนบ ๘) 

๓. กพ.ทอ.พิจำรณำแล้ว เพื่อให้กำรสอบเลื่อนฐำนะ น.ประทวน เป็น น.สัญญำบัตร  
ปีงบประมำณ ๖๖ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรด ำเนินกำรดังนี้ 

๓.๑ อนุมัติก ำหนดจ ำนวน น.ประทวน สอบเล่ือนฐำนะฯ จ ำนวนท้ังส้ิน ๒๗๓ อัตรำ ตำมข้อ ๒.๓ 
 ๓.๒ กรณีรำยละเอียดในอนุมัติตำมข้อ ๓.๑ มีควำมคลำดเคล่ือน เนื่องจำกกำรปรับ 

โครงสร้ำงกำรจัดส่วนรำชกำรของ ทอ. หรือสำเหตุอื่น ๆ ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรบรรจุก ำลังพล ตำมอนุมัตินี้ 
ให้ จก.กพ.ทอ.มีอ ำนำจหน้ำท่ีท ำกำรแทนและส่ังกำรในนำม ผบ.ทอ. ในกำรปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม 
ท้ังนี้ ต้องไม่เป็นกำรเพิ่มจ ำนวนอัตรำต ำแหน่งและงบประมำณ 

๓.๓ ออกค ำส่ัง ทอ.ส ำหรับกำรสอบคัดเลือกฯ และก ำหนด ลชทอ.(หลักหรือรอง) ของผู้ท่ีจะ 
สมัครสอบในต ำแหน่งท่ีไม่ได้ก ำหนด ลชทอ.หน้ำท่ี รวมท้ังก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกฯ 
ปีงบประมำณ ๖๖ ตำมข้อ ๒.๔.๑  

 ๓.๔ คอค.ทอ.เรียก น.ประทวน ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองปีงบประมำณ ๖๕ 
ตำมแนวทำงในข้อ ๒.๔.๒ ส่งให้ กพ.ทอ.เพื่อด ำเนินกำรบรรจุในต ำแหน่งต่ำง ๆ ส่วนต ำแหน่งท่ีเหลือให้ คอค.ทอ. 
พิจำรณำวิธีกำรสรรหำและก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสมต่อไป  

๓.๕  กพ.ทอ.ก ำหนด... 

ลับ 

ลับ 
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