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

ที่   กห ๐๖๐๔.๓/๑๖๖๖                                  วันที่      ๒๓ ก.ย.๖๔ 

เรื่อง ขออนุมัติให้ น.ประทวน ได้รับการเล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ 

เรียน ผบ.ทอ. 

 ๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๐ มี.ค.๓๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ท่ี กห ๐๖๐๓.๒/๑๗๔ ลง ๒ มี.ค.๓๘ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวน น.ประทวน เล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจ าปี (แนบ ๑) สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ จ านวน น.ประทวน สอบเล่ือนฐานะฯ ประจ าปี แต่ละเหล่าทหารหรือจ าพวกทหาร 
ให้ขออนุมัติเป็นปี ๆ ไป 
  ๑.๒ จ านวน น.ประทวน เล่ือนฐานะฯ ประจ าปี โควตาส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ 
ผบ.ทอ.จ านวน ๑๒ คน รวมทั้งโควตาส าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา จ านวน ๒ คน                                         

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  ๒.๑ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๘ ม.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับมาก ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/๑ 
ลง ๓๐ ธ.ค.๖๓ (ยกเลิกช้ันความลับ เมื่อ ๘ ม.ค.๖๔) ได้อนุมัติต าแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
โควตา น.ประทวน ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ในปีงบประมาณ ๖๕ จ านวนท้ังส้ิน ๓๓๘ อัตรา (แนบ ๒) 
  ๒.๒ ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ท่ี ๑๑๙/๖๔ ลง ๕ ส.ค.๖๔ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ 
พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งท่ี ๑๒๑) ได้จัดต้ัง หมวดต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กองร้อยทหารต่อสู้อากาศยาน พัน.อย.
กองบิน และ รร.การบิน, กองร้อยต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ กรม ตอ.รอ.อย. และหมวดต่อต้านอากาศยาน 
ไร้คนขับ บก.พัน.๑, ๒ กรม ตอ.รอ.อย. ท้ังนี้ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ท าให้ต้องปรับเปล่ียนต าแหน่งในข้อ ๒.๑ 
จ านวน ๖ อัตรา (แนบ ๓) 
  ๒.๓ ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๗๐ ลง ๒๓ ก.พ.๖๔ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน 
เล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนท าหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
ปีงบประมาณ ๖๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการด าเนินการสอบคัดเลือก น.ประทวน
เล่ือนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๕ (แนบ ๔) ซึ่งผลการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ต าแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐานะฯ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ในข้อ ๒.๑ จ านวน
ท้ังส้ิน ๓๓๘ อัตรา มี น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ จ านวน ๓๑๓ อัตรา และต าแหน่งท่ีไม่ได้ตัวบุคคล 
จ านวน ๒๕ อัตรา แบ่งเป็น เหล่าทหาร/จ าพวกทหาร กง. ๒ อัตรา, กบ. ๒ อัตรา, ขว. ๑ อัตรา, ตห. ๓ อัตรา, 
พ. ๑ อัตรา, พด. ๙ อัตรา และ สบ. ๗ อัตรา (แนบ ๕) 
   ๒.๓.๒ รายช่ือ น.ประทวน ท่ีได้รับการพิจารณาให้เล่ือนฐานะฯ ปีงบประมาณ ๖๕ 
โควตาส่วนกลาง ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.จ านวน ๑๒ คน รวมท้ังโควตาส าหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนักกีฬา 
จ านวน ๒ คน ตามข้อ ๑.๒ (แนบ ๖) 
  ๒.๔ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๔ ท้ายหนังสือ คณก.พิจารณาบุคคลเข้ารับราชการ 
ใน ทอ. กรณีพิเศษ ลับ ท่ี ๑๕/๖๔ ลง ๒๑ ก.ย.๖๔ ได้อนุมัติให้ กพ.ทอ.ด าเนินการเล่ือนฐานะ น.ประทวน เป็น  
น.สัญญาบัตร โดยใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร จ านวน ๖ อัตรา ซึ่งในจ านวนดังกล่าว มีต าแหน่ง
และรายช่ือตรงกับ น.ประทวน ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ตามข้อ ๒.๓.๑ จ านวน ๑ อัตรา (แนบ ๗) เป็นผลให้
ต าแหน่ง น.ประทวน เล่ือนฐานะฯ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.ในข้อ ๒.๑ คงเหลือ จ านวน ๓๓๗ อัตรา และ น.ประทวน  
ท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ตามข้อ ๒.๓.๑ คงเหลือ จ านวน ๓๑๒ อัตรา  
 

๒.๕  จากการตรวจเยี่ยม... 

ลับ 
(ส าเนา)                                                  หน่วยรับ 

ด่วนมาก 
ยกเลิกช้ันความลับ โดยอ านาจของ 

ผอ.กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 
เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖๔ 

ลับ 



- ๒ - 
 

  ๒.๕ จากการตรวจเยี่ยมหน่วยของสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จ าพวกทหาร
ก าลังพล พบว่า อย.ประสบปัญหาขาดแคลนก าลังพลประเภท น.สัญญาบัตร เหล่า ขส. เนื่องจากมีภาระงาน
เพิ่มขึ้น จึงจ าเป็นต้องบรรจุก าลังพลประเภท น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕ เพิ่มเติม จากอนุมัติ ผบ.ทอ. 
ในข้อ ๒.๑ จ านวน ๑ อัตรา (แนบ ๘) ซึ่ง กพ.ทอ.และ ขส.ทอ.ได้ร่วมกันคัดเลือก น.ประทวน ท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว 
  ๒.๖ จากข้อ ๒.๓ - ๒.๕ มี น.ประทวน ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเล่ือนฐานะฯ 
ปีงบประมาณ ๖๕ จ านวนท้ังส้ิน ๓๒๗ อัตรา (๓๑๒ + ๑๒ + ๒ + ๑) และมีต าแหน่งท่ีไม่ได้ตัวบุคคล จ านวน 
๒๕ อัตรา 
  ๒.๗ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งต้ังยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
สรุปได้ว่า น.ประทวน ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น น.สัญญาบัตร จะต้องท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ได้ผลดี และส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ทบ., ทร.หรือ ทอ.ได้ให้การศึกษาหรืออบรมแล้ว 
(แนบ ๙) 

 ๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การเล่ือนฐานะ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร โดยการท าหน้าท่ีฯ  
ปีงบประมาณ ๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้  
  ๓.๑ อนุมัติปรับต าแหน่ง น.ประทวน สอบเล่ือนฐานะฯ จ านวน ๖ อัตรา ตามข้อ ๒.๒ 
  ๓.๒ อนุมัติให้ น.ประทวน ตามข้อ ๒.๖ เป็นผู้ท่ีได้รับการเล่ือนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
ปีงบประมาณ ๖๕ โดยบรรจุในต าแหน่งตามบัญชีท่ีแนบ จ านวนท้ังส้ิน ๓๒๗ อัตรา (แนบ ๑๐) และออกค าส่ัง ทอ.
ให้ท าหน้าท่ีในต าแหน่ง น.สัญญาบัตร ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป (แนบ ๑๑) 
  ๓.๓ ต าแหน่งท่ียังไม่ได้ตัวบุคคล จ านวน ๒๕ อัตรา ตามข้อ ๒.๓.๑ ให้ กพ.ทอ.พิจารณา 
แนวทางบริหารจัดการก าลังพลในต าแหน่งท่ียังไม่ได้ตัวบุคคล หรือผูกพันการบรรจุก าลังพลไว้ในปีงบประมาณ ๖๖ 
ท้ังนี้ สามารถปรับเปล่ียนเป็นรับจากก าลังพลประเภทอื่นได้ตามความเหมาะสม 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอได้อนุมัติตามข้อ ๓ และลงช่ือในค าส่ัง ทอ.ท่ีแนบ
น าเรียนมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 
 

       (ลงช่ือ)  พล.อ.ท.ประกาศิต  เจริญยิ่ง 
                           จก.กพ.ทอ. 
 

(ลงช่ือ)  พล.อ.ท.ชากร  ตะวันแจ้ง 
                    รอง เสธ.ทอ. 
                     ๒๗ ก.ย.๖๔ 
 
เรียน  ผบ.ทอ. 
        กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๓ และลงช่ือในค าส่ัง ทอ.ท่ีแนบ               

        (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ชานนท์  มุ่งธัญญา      
                            เสธ.ทอ.       
                         ๒๗ ก.ย.๖๔ 
 

อนุมัติ... 

ลับ 

ลับ 
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