ความเป็นมาการแต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑. คาสั่ง กห. ที่ ๑๐๙/๑๐๗๑๔ ลง ๑๒ พ.ค.๒๔๙๗ เรื่อง ตัง้ เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ให้ พ.ต.อนันต์ พิบูลสงคราม เป็นรักษาราชการเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร (จอมพล ป.พิบูลสงคราม
รมว.กห.)
๒. คาสั่ง กห. ที่ ๓๓๙/๑๙๘๖๙ ลง ๗ พ.ย.๒๕๐๐ เรื่อง ตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ให้ พ.ท.อนั น ต์ พิบู ล สงคราม รั กษาราชการเลขาธิ การสภาการศึกษาวิช าการทหาร เป็นเลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร (พล.ท. ถ. กิตติขจร รมว.กห.)
๓. ในการประชุ มสภากลาโหม ครั้ งที่ ๔/๐๔ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๐๔ เลขาธิ การสภากลาโหมได้เสนอต่ อ
ที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้สภาการศึกษาวิชาการทหาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกาหนดวิท ยฐานะ
ผู้สาเร็จวิชาการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการยังมิได้มอบหมายให้ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงานโดยเฉพาะ จึงทาให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของสภาการศึกษาวิชาการทหารต้องประสบ
อุปสรรคอยู่เนืองๆ เช่น ไม่มีสถานที่ประชุม ไม่มีเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องดื่ม
เลี้ ย งรั บ รอง เป็ น ต้น ฉะนั้ น หากทางราชการจะได้ม อบหมายให้ ศวจ.บก.ทหารสู งสุ ด เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินงานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทั้งยังมี หน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับ รร.ตท. อยู่แล้ว เมื่อได้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ รร.จปร. รร.นร. และ รร.นอ. อีกด้วยแล้ว ก็จะทาให้การพิจารณาการศึกษา
ทางทหารได้เป็นไปโดยต่อเนื่องและสัมพันธ์กันยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๓.๑ เห็ น ชอบในหลั กการตามที่ เลขาธิ การสภากลาโหมเสนอ โดยให้ ศวจ.บก.ทหารสู งสุ ด
รับผิดชอบดาเนินงานของสภาการศึกษาวิชาการทหารต่อไป
๓.๒ ให้ ธน. พิจารณาดาเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู้สาเร็จวิชาการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๖ ให้ จก.ศวจ. เป็นกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารเพิ่มขึ้นอีกผู้หนึ่ง
๓.๔ ให้ บก.ทหารสู งสุ ด รายงานขอแต่ง ตั้ ง หก.กศษ.ศวจ. เป็น เลขาธิ การสภาการศึก ษา
วิชาการทหารโดยตาแหน่ ง แทน พ.อ.อนันต์ พิบูลสงคราม หก.กกท.สปอ. โดยนาเรื่องเข้าพิจารณารับความ
เห็นชอบจากสภาการศึกษาวิชาการทหารต่อไป (พล.ต. พ. ผลาพิบูลย์ เลขาธิการสภากลาโหม ๒๙ ก.ย.๐๔)
๔. หนังสือ บก.ทหารสูงสุด ที่ ๙๑๗๑/๐๔ ลง ๕ ต.ค.๐๔ เรื่องแต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษา
วิชาการทหาร เรียน นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๖
บัญญัติไว้ เห็นควรเสนอเรื่องการแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการต่อสภาฯ ก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิ กสภาฯ แล้ วจึ งด าเนิ นการออกค าสั่ งต่ อไป (พล.อ. ถ. กิตติ ขจร รมว.กห. สั่ งการ เมื่ อ ๕ ต.ค.๐๔ ให้
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทาหนังสือเรียน ขอรับความเห็นชอบจากกรรมการสภาการศึกษา
วิชาการทหาร)
๕. สภาการศึกษาวิชาการทหาร ที่ ๖๐/๐๔ เรื่อง การแต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เรียน ปล.กห. สภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นพ้องด้วยตามที่ บก.ทหารสูงสุด เสนอ
๖. สภาการศึกษาฯ ที่ ๔๗/๐๔ ลง ๙ ต.ค.๐๔ บก.ทหารสูงสุด รายงานขอแต่งตั้ง หก.กศษ.ศวจ.
เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร โดยตาแหน่งแทน พ.อ.อนันต์ พิบูลสงคราม และนายกสภาการศึกษาฯ
ได้ให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเพื่อถือเป็นมติของสภาการศึกษาฯ

-๒๗. เลขาธิการสภาการศึกษาฯ มีหนังสือกราบเรียน นายกสภาการศึกษาฯ แจ้งว่ า กรรมการ จานวน
๑๔ ท่าน มี ๘ ท่าน (ปล.กห. เสธ.ทหาร ผบ.ทร. ผบ.ทอ. เสธ.ทร. จก.ยศ.ทร. จก.ยศ.ทอ. และ ผบ.รร.นอ.) ซึ่ง
เป็นจานวนกรรมการส่วนมากเห็นพ้องด้วยแล้ว เห็นสมควรเสนอ สป. เพื่อดาเนินการต่อไป ตามร่างหนังสือเรียน
ปล.กห. ที่ แนบ เลขาธิ การสภาการศึ กษาวิ ชาการทหาร (พ.อ. อ. พิ บู ลสงคราม ลงนามเมื่ อ ๑๘ ต.ค.๐๔ และ
พล.อ. ถ.กิตติขจร รมว.กห./นายกสภาการศึกษาฯ ลงนาม เมื่อ ๒๐ ต.ค.๐๔)
๘. คาสั่ง กห. ที่ ๓๐๖/๒๓๒๒๕ ลง ๒๐ พ.ย.๐๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๘.๑ ให้ พ.อ.อนันต์ พิบูลสงคราม พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๘.๒ หก.กศษ.ศวจ. เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
(พล.อ. ถ.กิตติขจร รมว.กห.)
๙. คาสั่ ง บก.ทหารสูงสุด ที่ ๒๙๗/๒๕๑๔ ลง ๒๐ มิ.ย.๑๔ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ให้ น.อ.ฑศพล
สีห์สุรไกร ประจา กปพ.ศวจ. เป็น หก.กศษ.ศวจ. (จอมพล ถ. กิตติขจร ผบ.ทหารสูงสุด)
๑๐. คาสั่ ง บก.ทหารสู งสุ ด ที่ ๒๑๙/๒๕๑๙ ลง ๑๗ พ.ค.๑๙ เรื่ อง ให้ นายทหารรับราชการ ให้
น.อ.สุจิตต์ บุนนาค ร.น. ประจา บก.ทหารสูงสุด เป็น หก.กศษ.ศวจ. (พล.อ.เจริญ พงษ์พานิช เสธ.ทหาร)
๑๑. หนังสือสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ที่ สภาการศึกษาฯ ๒๐/๑๙ ลง ๘ ก.ค.๑๙
น.อ.สุ จิ ตต์ บุ น นาค ร.น. รั บ หน้ าที่เ ลขาธิก ารสภาการศึกษาวิช าการทหาร จาก น.อ.ฑศพล สี ห์ สุ รไกร
(รมว.กห./นายกสภาการศึกษาฯ รับทราบ เมื่อ ๑๔ ก.ค.๑๙)
๑๒. คาสั่ ง บก.ทหารสู ง สุ ด ที่ ๕๘๘/๒๕๒๓ ลง ๒๑ ต.ค.๒๓ เรื่ อง ให้ นายทหารรับ ราชการ ให้
น.อ.เชษฐ กัลยาณมิตร ร.น. ประจา กศษ.ศวจ. เป็น หก.กศษ.ศวจ. (พล.อ. ส. ณ นคร ผบ.ทหารสูงสุด)
๑๓. หนังสือสานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิช าการทหาร ที่ ๑๕/๒๓ ลง ๑๓ พ.ย.๒๓ เรื่อง
การรับมอบหน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร (น.อ.เชษฐ กัลยาณมิตร ร.น. รายงานนายกสภา
การศึ ก ษาวิ ช าการทหาร เพื่ อ กรุ ณ าทราบ การรั บ มอบหน้ า ที่ เ ลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร )
(พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร รับทราบ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๒๓)
๑๔. หนังสือสานักงานเลขาธิการสภากากรศึกษาวิชาการทหาร ที่ ๒๒/๒๔ ลง ๒๔ พ.ย.๒๔ เรื่องขอ
อนุมัติให้นายทหารรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ให้ น.อ.ยุทธนัย สิตไทย ร.น.
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร เนื่องจาก น.อ.เชษฐ กัลยาณมิตร ร.น. เข้า รับ
การศึกษาใน รร.สธ.ทหาร ตั้งแต่ ๔ ธ.ค.๒๔ มีกาหนดการศึกษาประมาณ ๘ เดือน (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร อนุมัติ เมื่อ ๓๐ พ.ย.๒๔)
๑๕. หนังสือสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาทหาร ที่ ๑๓/๒๖ ลง ๔ พ.ย.๒๖ เรื่อง การรับมอบ
หน้าที่เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร น.อ.ยุทธนัย สิตไทย ร.น. รายงานรับมอบหน้าที่เลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร จาก น.อ.เชษฐ์ กัลยาณมิตร ร.น. เรียบร้อยแล้ว (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รมว.กห/
นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร รับทราบ เมื่อ ๔ พ.ย.๒๖)

-๓๑๖. คาสั่ง กห. ที่ ๔๔๙/๒๕๓๖ ลง ๒๓ มิ.ย.๓๖ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๗.๑ ให้ ผอ.กศษ.ยศ.ทหาร พ้นจากตาแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๗.๒ จก.ยศ.ทหาร เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
(พล.อ.วิจิตร สุขมาก รมว.กห.)
๑๗. คาสั่ง กห. ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ ลง ๒๘ พ.ค.๔๖ เรื่อง จัดตั้งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วิ ช าการทหาร เพื่ อ ให้ ยศ.ทหาร ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร
(พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมว.กห.)
๑๘. คาสั่ง กห. ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๕๒ เรื่อง การดาเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๘.๑ ให้ ผบ.สปท. เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๘.๒ สปท. ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห.)
๑๙. คาสั่ง กห. ที่ ๗๔/๒๕๕๙ ลง ๒๘ ม.ค.๕๙ เรื่อง การดาเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๙.๑ ยกเลิกคาสั่ง กห. ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๕๒
๑๙.๒ แต่งตั้งให้ ผบ.สปท. เป็น เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
๑๙.๓ ให้ สปท. ทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
(พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห.)
...............................................

