
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ จก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. 
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 

(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) 

จัดทำโดย 

พ.อ.หญิง ลัดดาวัลย์  รัตนพฤกษ ์
                                                                            

                                                              จัดทำเมื่อ ก.ย. ๖๓ 



              การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)        ๑๗ ข้ันตอน

ห้วงเวลา หมายเหตุ

ด าเนินการ

การขออนุมัติโควตา
๑ สบค.กอ.รมน. ส่งวิทยุแจ้ง นขต.กอ.รมน. ให้ ส่งยอด จ.ส.อ. สังกัด ทบ. แยกตามเหล่า ส ๒/ต.ค. ยกเว้น ภาค ๔ ส่วนหน้า

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๒ นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ส่งรายช่ือก าลังพลท่ีประสงค์คัดเลือกฯ พร้อมหลักฐาน ส่งกลับไม่เกิน

  - บัญชีรายช่ือ จ.ส.อ. ฯ ท่ีมีสิทธิสอบเล่ือนฐานะ ส ๒/พ.ย. 

  - เอกสารหลักฐาน เช่น ประวัติย่อ ค าส่ังบรรจุ แต่งต้ังยศ เล่ือนช้ันเงินเดือน

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

 ประสานติดตามเร่ือง และหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

๓ การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนเอกสารหลักฐาน/บันทึกข้อมูลลงไฟล์ Excel ส ๒-๓/พ.ย. 

ตามท่ี นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ส่งมา

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๔ ทบ. (กพ.ทบ.) อนุมัติจัดสรรโควตาการเล่ือนฐานะฯ ให้ สง.ปรมน.ทบ. (รวมช่วยราชการ กอ.รมน.) ส ๓/พ.ย. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๕ สบค.ฯ น าเรียน ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) ขออนุมัติโควตา (ส่วนกลาง/ภาค) ตามท่ี ส ๒/ธ.ค.

ทบ. แจ้งอนุมัติจัดสรรโควตาเล่ือนฐานะ/ให้ด าเนินการสอบเล่ือน/แจ้งต าแหน่งท่ีจะเล่ือน

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๖ สบค.ฯ ส่งวิทยุแจ้ง นขต.กอ.รมน. อนุมัติจัดสรรโควตาท่ีหน่วยได้รับ เพ่ือให้หน่วยคัดเลือกต่อไป ส ๓/ธ.ค. 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

ประชุม คณก.ฯ พิจารณากระบวนการคัดเลือก

๗ ตรวจสอบ/แก้ไขค าส่ังแต่งต้ัง คณก.คัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี ส ๑ /ม.ค. กรณีปรับโครงสร้างใหม่

ใน กอ.รมน. เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในส่วนของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง)

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๘ จัดประชุม คณก.ฯ (รอง เลขาธิการ กอ.รมน. (๓) ประธาน โดยมอบให้ ผอ.สบค.ฯ ส ๑ /ม.ค. 

รอง ประธาน และ ผอ.จก.สบค.ฯ ผช.เลขานุการด าเนินการ)

  - รายละเอียดในค าส่ังแต่งต้ัง คณก.ฯ หลักเกณฑ์/แนวทางพิจารณา

  - แบบบัญชีแสดงผลการคัดเลือกฯ ข้ันท่ี ๑ และข้ันท่ี ๒

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

 -จองการใช้ห้องประชุม ศปก.ทบ.เดิม และอาคารร่ืนฤดี ช้ันล่าง เพ่ือเตรียมสอบคัดเลือก ห้องประชุม โทร. ๘๓๑๐๓

ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ



              การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)        ๑๗ ข้ันตอน

ห้วงเวลา หมายเหตุ

ด าเนินการ
ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ

การด าเนินการคัดเลือก

๙ เตรียมการสอบคัดเลือก

  - ประสาน จนท.รภ. ปิดจราจรห้วงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย/เส้นทางท่ีก าหนด ส ๒ /ม.ค.

  - รวบรวมข้อมูลผู้สมัครสอบท้ังหมดท่ีมีสิทธิสอบคัดเลือก

  - จัดท าสไลด์ประชุม/ข้อมูลผู้สมัคร พร้อมภาพประกอบ/เอกสารแจกจ่าย/อุปกรณ์

  - เข้าพบ รอง ผอ.สบค.ฯ /ประธาน เรียนช้ีแจงล าดับข้ันตอนการปฏิบัติก่อนประชุม

  - แจ้งผู้สมัครสอบเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด/ก าหนดการห้วงเวลา

    ให้ผู้สมัครยืนยันความถูกต้อง (การศึกษาและอาวุโส)/ช้ีแจงข้ันตอนการสอบท้ัง ๒ ข้ัน

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

ทดสอบโปรแกรมคิดคะแนนให้ถูกต้อง และซักซ้อมการด าเนินการต่างๆ ก่อนสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑

สอบคัดเลือกข้ันท่ี ๑

๑๐ ประชุม คณก.ฯ พิจารณาคัดเลือก ส ๒/ม.ค. 

  - จนท.จก.สบค.ฯ ตรวจสอบความพร้อม/ห้องประชุม/อาหารว่าง

  - แจกจ่ายเอกสาร/จัดวางอาหารว่างเคร่ืองด่ืม

  - เรียนเชิญประธาน/ผอ.จก.สบค.ฯ เลขาฯ ช้ีแจง/ด าเนินการตามวาระ

  - คณก.ฯ เร่ิมกระบวนการสอบคัดเลือก

      - ผู้สมัครสอบคัดเลือกจับสลาก เพ่ือจัดล าดับการเข้าสอบ

      - คณก.ฯ ออกข้อสอบเชาว์ปัญญา/คัดเลือกไว้ ๕ ข้อ/ประธานจับสลากเลือก ๓ ข้อ

      - เลขาฯ อ่านค าถาม/ตอบ/คณก.ฯ ให้คะแนนในหัวข้อบุคคลิกภาพ 

        และคุณลักษณะทางทหาร ตามใบแบบลงคะแนน

      - รวมผละคะแนน/จัดล าดับจากมากไปหาน้อย/เลือกไว้ไม่เกิน ๓ เท่าของโควตา

      - คณก.ฯ ร่วมพิจารณา/ตรวจสอบความถูกต้อง

  - เลขาฯ สรุปผลการสอบข้ันท่ี ๑ และแจ้งก าหนดการสอบข้ันท่ี ๒ ในวันถัดไป

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

ทดสอบโปรแกรมคิดคะแนนให้ถูกต้อง และซักซ้อมการด าเนินการต่างๆ ก่อนสอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒

สอบคัดเลือกข้ันท่ี ๒

๑๑ ประชุม คณก.ฯ พิจารณาคัดเลือก ส ๓ /ม.ค.

  - จนท.จก.สบค.ฯ ตรวจสอบความพร้อม/ห้องประชุม/อาหารว่าง

  - แจกจ่ายเอกสาร/จัดวางอาหารว่างเคร่ืองด่ืม

  - เรียนเชิญประธาน/ผอ.จก.สบค.ฯ เลขาฯ ช้ีแจง/ด าเนินการตามวาระ

  - คณก.ฯ เร่ิมกระบวนการสอบคัดเลือก 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ



              การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)        ๑๗ ข้ันตอน

ห้วงเวลา หมายเหตุ

ด าเนินการ
ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ

๑๒ การทดสอบปากเปล่า (ช่วงเช้า)

  - คณก.ฯ ออกข้อสอบวิชาเหล่า/ความรู้รอบตัว/แบบธรรมเนียม/ 

    คัดเลือกไว้จ านวน ๔๕ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน รวม ๙๐ คะแนน

  - เลขาฯ อ่านค าถาม/ผู้สมัครสอบตอบลงบนกระดาษค าตอบ

  - ตรวจข้อสอบ/รวมผลคะแนน/เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

๑๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ช่วงบ่าย)

  - จัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์การทดสอบ/พ้ืนท่ีทดสอบการว่ิงก าหนด (จุดเร่ิม/ส้ินสุด)

  - เลขาฯ ช้ีแจง/สาธิตการทดสอบ/

  - เร่ิมการทดสอบท่าดันพ้ืน ลุกน่ังแต่ละประเภท/จนท.นับและบันทึกคะแนน/คิดคะแนน (excel) 

  - ผู้สมัครสอบท้ังหมดพร้อม เร่ิมทดสอบการว่ิง ๒ กม./บันทึกเวลา/คิดคะแนน

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

  เน้นย้ าการปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในแต่ละท่าให้ถูกต้อง จึงเป็นนับคะแนน

๑๔ รวมคะแนน/ผลช้ีขาด

  - น าผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายไปรวมกับผลคะแนนสอบปากเปล่า

    รวมคะแนน/เรียงล าดับ/คัดเลือกผู้สอบท่ีผ่านเกณฑ์ไว้ตามโควตาท่ีได้รับ

  - คณก.ฯ พิจารณา/ตรวจสอบความถุกต้อง/

    ลงรายมือช่ือในเอกสารสรุปผลการสอบ/แจ้งผู้สมัครสอบ

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินการของ คณก.ฯ

๑๕ เลขาฯ รายงานผลน าเรียน ประธาน คณก.ฯ ทราบ/ขออนุมัติตัวบุคคล ส ๔ /ม.ค.

  - เลขาฯ รายงานผลน าเรียน ประธาน คณก.ฯ ทราบ

  - ขออนุมัติตัวบุคคลต่อ ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) 

    พร้อมร่างหนังสือส่งรายช่ือให้ กพ.ทบ. และ ยศ.ทบ. ทราบ

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

 เม่ือด าเนินการพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เล่ือนฐานะฯ ตามข้ันตอนเสร็จส้ินเรียบร้อย

หากมีข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ให้แก้ไข/เพ่ิมเติม ในคู่มือการปฏิบัติการฉบับน้ี และลงวันท่ีก ากับ

๑๖ กพ.ทบ. ส่งวิทยุราชการทหาร เร่ืองอนุมัติตัวบุคคล พร้อมบัญชีรายช่ือให้ สง.ปรมน.ทบ. ส ๒ /เม.ย.

 (สบค.ปรมน.ทบ.) และนขต.ทบ. ทราบ 

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ



              การพิจารณาคัดเลือก จ.ส.อ. สังกัด ทบ. เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ)        ๑๗ ข้ันตอน

ห้วงเวลา หมายเหตุ

ด าเนินการ
ล าดับ ข้ันตอนการปฏิบัติ

๑๗ ยศ.ทบ. ส่งวิทยุราชการทหาร เร่ืองอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มิ.ย.

บันทึกหลังการปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาอบรมฯ ๑ เดือน



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (เพ่ือการประสานงาน) 
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

นขต.กอ.รมน.  
 

 


