
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจัดการฯ    โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙, ๙๘๐๐๙)       . 
ที่  กห ๐๔๐๑/๓๔๔ วันที่    ๓๑    ม.ค. ๖๓                        .            
เรื่อง ขออนุมัติใช้หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) รูปแบบใหม่ สําหรับเปิดตําแหน่งบรรจุ/จ้าง  
 กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
เรียน ผบ.ทบ. 
อ้างถึง ๑. คําสั่ง ทบ. ที่ ๔๙๔/๖๑ ลง ๘ ส.ค. ๖๑ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและกําหนด  
   ระบบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการ ทบ. 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๑๘ ลง ๕ พ.ย. ๖๑ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๓๕๗ ลง ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๘๕ ลง ๘ ต.ค. ๖๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) นายทหารสัญญาบัตร ๔ ชกท.  
 ๒. หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) นายทหารประทวน ๙ ชกท. 
 ๑. คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและกําหนดระบบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการ ทบ. ขออนุมัติใช้หมายเลขความชํานาญการทางทหาร 
(ชกท.) รูปแบบใหม่ สําหรับเปิดตําแหน่งบรรจุ/จ้าง กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว
รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒  
 ๒. ข้อเท็จจริง  
 ๒.๑ ทบ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขและกําหนดระบบหมายเลขความ
ชํานาญการทางทหาร (ชกท.) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการ ทบ. เพื่อรวบรวมข้อมูล 
ศึกษาทบทวน และปรับปรุงระบบหมายเลข ชกท. ของนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 
รวมท้ังคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของนายทหารสัญญาบัตร ตลอดจนพิจารณากําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งนายทหารประทวน และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม รวมทั้งกําลังพล
สํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว โดยมี รอง เสธ.ทบ. (สายงานกําลังพล) เป็นประธานกรรมการ 
โดยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามอ้างถึง ๑   
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติโครงการปรับปรุงแก้ไขและกําหนดระบบหมายเลขความ
ชํานาญการทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการทหาร ทบ. รวมทั้งจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๒  
  ๒.๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแบ่งมอบความรับผิดชอบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร 
(ชกท.) ให้กับเหล่า/หน่วยสายวิทยาการของ ทบ. และให้จัดทําหมายเลขความชํานาญการทางทหาร 
(ชกท.) และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในรูปแบบใหม่ สําหรับนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๓๖๑ ชกท. 
และนายทหารประทวน จํานวน ๓๑๘ ชกท. โดยให้ความเร่งด่วนในการจัดทําหมายเลขความชํานาญการ
ทางทหาร (ชกท.) ที่จะใช้ในการบรรจุ/จ้าง กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวก่อนเป็น
อันดับแรก รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
                          /๒.๔ ผบ.ทบ. .... 

(สําเนา)
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 ๒.๔ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติเปิดตําแหน่งสอบคัดเลือกกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหาร
เป็นการชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๖๔ อัตรา และ
ตําแหน่งนายทหารระทวน จํานวน ๑๗๙ อัตรา โดยให้เร่ิมดําเนินตั้งแต่ ต.ค. ๖๒ และบรรจุ/จ้าง ตั้งแต่ 
๑ เม.ย. ๖๓ รายละเอียดตามอ้างถึง ๔ 
 ๒.๕ คณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมการจัดทํา
หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) รูปแบบใหม่ สําหรับเปิดตําแหน่งบรรจุ/จ้าง กําลังพล
สํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และติดตามความคืบหน้าการดําเนินการจัดทํา ชกท. รูปแบบใหม่ 
ของหน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบความรับผิดชอบ โดยมี รอง เสธ.ทบ .(๑) เป็นประธาน เม่ือวันอังคารที่ 
๑๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) ซึ่งที่ประชุมได้ถกแถลงกันอย่างกว้างขวางและมี
มติเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) จํานวน ๑๓ ชกท. แยกเป็น 
นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๔ ชกท. และนายทหารประทวน ๙ ชกท. มีความเหมาะสมเพื่อใช้เป็น 
แนวทางการบรรจุ/จ้าง กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และเป็นต้นแบบในการจัดทํา 
ชกท. รูปแบบใหม่ ที่เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ รับผิดชอบ  
   ๒.๕.๒ เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ ที่รับผิดชอบ ชกท. ทั้ง ๓๒ หน่วย (นายทหาร
สัญญาบัตร จํานวน ๓๖๑ ชกท. และนายทหารประทวน จํานวน ๓๑๘ ชกท.) ปรับปรุง แก้ไข การจัดทํา 
ชกท. รูปแบบใหม่ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบในที่ประชุม และส่งให้ กพ.ทบ. ภายใน ๒๘ ก.พ. ๖๓ 
   ๒.๕.๓ เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ จัดทํา ชกท. รูปแบบใหม่ สําหรับ อัตรา พ.อ.(พ.) 
ในตําแหน่ง ผอ.กอง, ผู้บังคับการกรม, ฝสธ.ประจําหน่วย และนายทหารปฏิบัติการประจําหน่วย เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดสัมมนาในเดือน มี.ค. ๖๓ 
 ๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วดังนี้ 
  ๓.๑ การจัดทําหมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) รูปแบบใหม่ สําหรับเปิด
ตําแหน่งบรรจุ/จ้าง กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑ ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการฯ ด้วยความรอบคอบ ซึ่งจัดทําโดยเหล่า/หน่วยสายวิทยาการ ที่รับผิดชอบ ชกท. ตามที่ 
ทบ. กําหนด จึงเห็นควรอนุมัติ 
  ๓.๒ เพื่อให้การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและกําหนดระบบหมายเลขความชํานาญการ    
ทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการทหาร ทบ. เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     
เหล่า/หน่วยสายวิทยาการ ที่รับผิดชอบ ชกท. ส่งข้อมูลรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข การจัดทํา ชกท. 
รูปแบบใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ของหน่วย ให้ กพ.ทบ. ภายใน ๒๘ ก.พ. ๖๓ และ
จัดทํา ชกท. รูปแบบใหม่ สําหรับ อัตรา พ.อ.(พ.) ในตําแหน่ง ผอ.กอง, ผู้บังคับการกรม, ฝสธ.ประจําหน่วย 
และนายทหารปฏิบัติการประจําหน่วย สําหรับดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 

   /๔. ข้อเสนอ ... 
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๔. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
๔.๑ อนุมัติใช้หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) รูปแบบใหม่ สําหรับเปิด

ตําแหน่งบรรจุ/จ้าง กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑  
๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและกําหนดระบบหมายเลขความชํานาญการ 

ทางทหาร และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของข้าราชการ ทบ. ที่หน่วยรับผิดชอบ ตามการพิจารณาในข้อ ๓  
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔   

ทั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. 

(ลงชื่อ)  พล.ท.  คธายุทธ์     เสาวคนธ์ 
          ( คธายุทธ์     เสาวคนธ์ ) 

รอง เสธ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการฯ 

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ เรียน   ผบ.ทบ. 
          - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรัชต์   คงสมพงษ์ 
                 ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ )    (ลงชื่อ)  พล.อ.  ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์ 

ผบ.ทบ.  ( ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์ ) 
๕ ก.พ. ๖๓ เสธ.ทบ. 

                ๓๑ ม.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ.  ณัฐพล   นาคพาณิชย์  (ลงชื่อ)  พล.อ.  สุนัย   ประภูชะเนย์ 
( ณัฐพล   นาคพาณิชย์ ) ( สุนัย   ประภูชะเนย์ ) 

รอง ผบ.ทบ.                 ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
๓ ก.พ. ๖๓ ๓ ก.พ. ๖๓ 

สําเนาถูกต้อง 

         พ.อ. 
               ( จิรวุฒิ   ตันชัชวาล ) 

ผอ.กอง กพ.ทบ. 
ก.พ. ๖๓ 


