
 (สำเนา) 
 (สำเนา)  

 
 
 

คำสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ที่ ๔๓/๖๒ 
เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ 

      ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๔) 
                  

 เพ่ือให้การมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเหมาะสม อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงให้แก้ไข
เพ่ิมเติม และยกเลิกการมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคำส่ัง ทอ.(เฉพาะ)  
ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 ๑. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ้ ๑ รอง ผบ.ทอ. 
  ๑.๑ ยกเลิกความในลำดับ ๕๑ และ ๕๒ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๕๑ การให้ข้าราชการต่ำกว่าช้ันสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ

ซึ่งรับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้น ๓ กลุ่มค่าจ้างที่ ๒ ลงมา 
ออกจากราชการ (เฉพาะรายทีไ่ม่มีปัญหาและไม่ต้องถอดยศ) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๒ การย้าย น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.ลงมา ซึ่งเป็นการย้ายกรณี
ทั่ว ๆ ไป ที่มิใช่เป็นการย้ายเข้าสำรองราชการ และการย้าย 
น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.เข้าดำรงตำแหน่ง รรก.อัตรา น.ต. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

  ๑.๒ ยกเลิกความในลำดับ ๗๑ และ ๗๓ 
  ๑.๓ ยกเลิกความในลำดับ ๗๘ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๗๘ การอนุมั ติหลักสูตรการศึกษาซึ่ งต้องการรับรองจาก 

สถาบันที่ เก่ี ยวข้องภายนอก  ทอ .รวมถึ งการอนุมั ติ  
ใช้หลักสูตรในการฝึกและศึกษาทั้งในและนอกโครงการ
ศึกษาของ ทอ .และรายงานผลการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา ทอ.ของโรงเรียนใน ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

 
๑.๔  ยกเลิก... 

 
 
 

หน่วยรับ 
หน่วยรับ หน่วยรับ 
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  ๑.๔ ยกเลิกความในลำดับ ๗๙ และ ๘๒ 
  ๑.๕ ยกเลิกความในลำดับ ๘๖ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๘๖ การสั่งให้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ 

เจ ้าหน ้าที ่ ตาม  พ .ร .บ .ความร ับผ ิดทางละเม ิดของ 
เจ ้าหน้าที ่ พ .ศ .๒๕๓๙  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว ่าด ้วยหล ัก เกณฑ ์ก ารปฏ ิบ ัต ิเกี ่ย วก ับความร ับผ ิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ .ศ .๒๕๓๙  ข้อบ ังค ับ กห . 
ว่าด้วยการปฏิบัติเมื ่อเกิดความเสียหายแก่เงินราชการ 
หร ือทร ัพย ์ส ินของทางราชการอ ัน เนื ่องมาจากการ 
กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ .ศ .๒๕๔๒ และ พ .ร.บ . 
ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิราชการทางปกครอง พ .ศ .๒๕๓๙  ในส ่วน 
ที่เก่ียวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

  ๑.๖ ยกเลิกความในลำดับ ๑๐๗ 
  ๑.๗  ยกเลิกความในลำดับ ๑๐๙ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๐๙ การรายงานผลการประชุม ฝึกงาน ดูงาน สัมมนา ณ ต่างประเทศ 

 
กรมฝ่าย

อำนวยการ 
ที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องน้ัน ๆ 

รอง เสธ.ทอ. 
(สายงานที่เก่ียวข้อง) 
เสธ.ทอ. 

  ๑.๘  เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๑๓๐ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๓๐ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำพระองค์ 

(กรณีช้ันยศ พล.อ.อ.) 
กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
๒.  ผนวกประกอบ... 
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 ๒. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ยกเลิกความในลำดับ ๑๕ 
โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๕ การอนุมั ติ ให้ดำเนินการจัดซื้ อ /จัดจ้ าง การแ ต่งต้ั ง

คณะกรรมการ ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมการซ่อม การอนุมัติ
ซื้อ/จ้าง การทำสัญญาและยกเว้นการทำสัญญา ตามวงเงิน
ที่อยู่ในอำนาจการสั่งซื้อ และสั่งจ้างของ ผบ.ทอ.โดยวิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกสิบล้านบาทถ้วน ) โดยวิธีคัดเลือกในวงเงินไม่ เกิน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงในวงเงินไม่ เกิน  ๑๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) (ยกเว้นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มี
อัตราช้ันยศพลอากาศเอก) และมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนาม 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.ตลอดจนมีอำนาจ 
มอบอำนาจช่วงให้ หน.นขต.ทอ.เป็นผู้ลงนามในสัญญา 
ข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจ 
ในการอนุมัติเพ่ิมหรือลดวงเงิน ในกรณีวันที่ออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

 ๓. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๓ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ยกเลิกความในลำดับ 
๑๕ และ ๔๖ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๕ ขออนุมั ติ ให้ผู้แทน  ทอ .ไปประชุมเตรียมการต้อนรับ 

พระราชอาคันตุกะหรือบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ 
ที่เป็นแขกของรัฐบาล 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๔๖ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่อยู่ในอำนาจ 
ผบ.ทอ.ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีจ่าย
จากงบประมาณที่สั่งจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
๔.  ผนวกประกอบ... 
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 ๔. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ้ ๔ เสธ.ทอ. 
  ๔.๑ ยกเลิกความในลำดับ ๑๐, ๕๗, ๖๒, ๖๔ – ๖๕ และ ๖๗ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๐ การลงช่ือในใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๔) ของ หน.นขต.ทอ. 

ในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติหน้าที่ 
สำคัญ 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๗ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการ 
งบประมาณ บัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ 
ในวงเงินที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖๒ การรายงานผลการตรวจ การสั่งการแก้ไข ตามผลการตรวจ
สำรวจ และรายงานอันตรายด้านนิรภัยภาคพ้ืน 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๔ การตรวจนิรภัย สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๕ รายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุภาคพ้ืน และรายงาน 
การแก้ไขเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๗ ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนิรภัย 
ทอ.ประจำป ี

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

  ๔.๒ ยกเลิกความในลำดับ ๖๘, ๗๑ - ๗๒ และ ๗๔ - ๗๕ 
  ๔.๓  ยกเลิกความในลำดับ ๘๔ และ ๘๕ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๘๔ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ที่ ผบ.ทอ.อนุมั ติ

หลักการแล้ว กรณีที่ไม่ระบุวงเงิน ในวงเงินที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘๕ ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
การบินและภาคพ้ืน 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

  ๔.๔ ยกเลิกความในลำดับ ๘๖ และ ๘๘ – ๘๙ 

 ๕. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๕ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ยกเลิกความในลำดับ 
๙ - ๑๐ และ ๑๗ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๙ การนำปลดทหารกองประจำการ (กรณีขออนุมัตินำปลด

ทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ ที่ต้องโทษจำคุก 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ที่ป่วยเป็นโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
ทหารได้ และที่หนีราชการจนคดีขาดอายุความ) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
  ลำดับ ๑๐  การโอน... 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๐ การโอนข้าราชการต่ำกว่าช้ันสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ 

ออกนอก กห.และรับโอนข้าราชการนอก กห.เข้า ทอ. 
ในตำแหน่งอัตราประทวน 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๗ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ เวรประจำพระองค์ 
(กรณีช้ันยศ พล.อ.ท.ลงมา) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๖. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๖ รอง เสธ.ทอ.(สายงานการข่าว) 
  ๖.๑ ยกเลิกความในลำดับ ๓ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การจัด น.เวรอำนวยการ ทอ., ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., 

น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ จนท.เวรประชาสัมพันธ์ บก.ทอ. 
สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

  ๖.๒ ยกเลิกความในลำดับ ๕ 

 ๗. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๘ รอง เสธ.ทอ.(สายงานส่งกำลังบำรุง) ยกเลิกความ 
ในลำดับ ๓ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การจำหน่ายอากาศยาน เครื่องยนต์อากาศยาน รถยนต์

สงครามชนิดรบ และช่วยรบ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด 
บริภัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธี และบริภัณฑ์ 
ถ่ายรูปทางยุทธวิธี ตามท่ีได้รับอนุมัติหลักการไว้จาก ผบ.ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๘. ผนวกประกอบคำส่ัง ทอ.ฯ ข้อ ๑๐ หน.นขต.ทอ., ผบ.ศบพ., ผบ.ศฮพ., ผอ.ศกอ.และ 
ผอ.สพร.ทอ. 
  ๘.๑ แก้ไขข้อความจากเดิม “หน .นขต .ทอ., ผบ .ศบพ ., ผบ .ศฮพ ., ผอ.ศกอ.และ 
ผอ.สพร.ทอ.ให้มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี” เป็น “หน.นขต.ทอ.และ 
หน.นขต.บก.ทอ.(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) ให้มีอำนาจหน้าที ่ทำการแทนและสั ่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ในเรื่องต่อไปน้ี” 
  ๘.๒ แก้ไขความในช่องหน่วยดำเนินการจากเดิม “นขต.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ.และ 
สพร.ทอ.” เป็น “นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.)” ทุกลำดับ 

 
๘.๓  ยกเลิก... 
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  ๘.๓ ยกเลิกความในลำดับ ๓ และ ๑๗ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินคดี การส่งเงินให้สำนักงานอัยการสูงสุดและศาล 
รวมทั้ งการรับเงินคืนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจาก
สำนักงานอัยการสูงสุดและศาล 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๑๗ การลงช่ือย่ืนเร่ืองขอถือจ่ายเบ้ียหวัด บำเหน็จบำนาญ 
บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของข้าราชการ
ประจำการ และนอกประจำการในสังกัด ทอ.ไปยังคลังเขต/
กรมบัญชีกลาง 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

  ๘.๔ เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๓๒ - ๓๕ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓๒ การส่งสำเนาสัญญาจ้างให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค แล้วแต่
กรณี และกรมสรรพากร 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๓๓ การทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
เฉพาะในส่วนของหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๓๔ การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการภายใน 
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๓๕ การอนุมัติเปิดการศึกษาให้กำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก 
ทอ.ไปเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน 
หรือพ้น หรือระงับ หรือขยายระยะเวลาการศึกษา หรือ
เปลี่ ยนแปลงสภาพการศึกษา หลักสูตรหรือโครงการ 
ตามโครงการศึกษาของ ทอ.(รหัส ศ ๑๑๑ .๑ ) ที่ อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของหน่วย ซึ่ง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการ หรือ 
ตัวบุคคลแล้ว โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ งบประมาณ
ตามโครงการศึกษาไม่เพ่ิมขึ้น และประเภทของกำลังพล 
ไม่ เปลี่ ยนแปลง (ยกเว้นหลักสูตรของ รร.หลักขั้นต้น  
รร.หลักขั้นปลาย) 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

 
๙.  ผนวกประกอบ... 
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 ๙.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๑๒ จก.กพ.ทอ. เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นลำดับ ๑๙ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๙ การอนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือไปศึกษา 

ณ ต่างประเทศ โดยทุนขององค์การหรือรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือกรมวิเทศสหการ กรณี ต่ำกว่า หน .นขต .ทอ .และ 
หน.นขต.บก.ทอ.ลงมา (ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

กพ.ทอ. - 

 ๑๐.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๑๓ จก.ขว.ทอ. เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นลำดับ ๔ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๔ การพิจารณาอนุมัติเลื่อนขั้นคา่จ้างประจำปี สำหรับลูกจ้าง

ช่ัวคราว ประจำ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ 
ขว.ทอ. - 

 ๑๑.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๑๕ จก.กบ.ทอ. ยกเลิกความในลำดับ ๖ โดยให้ใช้ความ 
ต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๖ การแจ้งรายช่ือผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายช่ือผู้ทิ้งงาน 

ตามรายงานของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 
กบ.ทอ. - 

 ๑๒.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๑๘ ปช.ทอ. 
   ๑๒ .๑  ยกเลิกความในลำดับ ๒ , ๔ - ๕ , ๑๗ , ๑๙ , ๒๒ , ๒๖ , ๓๐ - ๓๑ และ ๓๓ 
โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการ 

งบประมาณ บัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ 
ในวงเงินไม่เกิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. - 

๔ การส่งผลการดำเนินงานตามงบประมาณ รวมถึงการขออุทธรณ์
กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการของรัฐบาล ให้สำนัก
งบประมาณ และหน่วยเก่ียวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๕ การสั่งจ่ายเงินสวัสดิการ ทอ.พิเศษ ตามรายการ และภายใน
วงเงินที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติกำหนดวงเงินใช้จ่ายประจำปีไว้แล้ว 

สปช.ทอ. - 

๑๗ การจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพล ที่เบิกจ่าย
เป็นเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเช่าบ้าน และเงินที่ เบิกจ่าย 
ในลักษณะเดียวกับเงินเดือน เพ่ิมเติมระหว่างปี 

สปช.ทอ. - 

 

ลำดับ ๑๙  การเปลี่ยน... 
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ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑๙ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในบัญชีกำหนด
การงบประมาณ บัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอน
งบประมาณ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบวัตถุประสงค์ 
หรือสาระสำคัญของงานรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่เก่ียวกับชนิด ปริมาณ วงเงิน คุณลักษณะเฉพาะ หรือสถานที่ 
ก่อสร้างตามที่อนุมัติไว้ 

สปช.ทอ. - 

๒๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงหน่วยดำเนินการรายการในบัญชี  
กำหนดการงบประมาณ บัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชี 
โอนงบประมาณ  กรณี ที่ หน่ วยได้ รับอนุมั ติ ให้ รับงาน 
ไปดำเนินการเอง 

สปช.ทอ. - 

๒๖ การส่งข้อมูลช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณา
ด้านงบประมาณ ให้สำนักงบประมาณและ/หรือส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๓๐ การดำเนินการด้านงบประมาณ เพ่ือให้ส่ วนราชการอ่ืน 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน ทอ. กรณีที่ นขต.ทอ.ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๓๑ การสั่ งจ่ ายงบประมาณ  กรณี ที่ ส่ วนราชการใน  กห .
ดำเนินการด้านงบประมาณให้ ทอ.เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แทนส่วนราชการอ่ืน 

สปช.ทอ. - 

๓๓ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ที่ ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัติหลักการแล้ว กรณีที่ไม่ได้ระบุวงเงิน ในวงเงิน 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. - 

   ๑๒.๒  เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๓๗ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓๗ การส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติแล้ว สปช.ทอ. - 

 ๑๓.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒๐ ผอ.สธน.ทอ.   
   ๑๓.๑  ยกเลิกความในลำดับ ๑ และ ๓ โดยให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การดำเนินการตามหนั งสือสำนักงาน อัยการสู งสุ ด 

สำนักงานศาลปกครอง กระทรวงการคลัง หรือตามหมาย
หรือคำสั่งของศาล 

สธน.ทอ. - 

๓ การแก้ไขเพ่ิมเติมคำฟ้อง การอุทธรณ์ ฎีกา และการแก้
อุทธรณ์ แก้ฎีกา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย 

สธน.ทอ. - 

 
๑๓.๒  เพ่ิมเติม... 
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   ๑๓.๒  เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๘ - ๙ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๘ การลงช่ือในหนังสือขอสำเนาเอกสารในคดี หรือขอทราบ

ความคืบหน้าคดีหรือผลคดี หรือขอสำเนาคำพิพากษาจาก
พนักงานอัยการ หรือศาล หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคดี 

สธน.ทอ. - 

๙ การลงช่ือในหนังสือถึ ง สป ., ธน .หรือห น่วยงาน อ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับคดี ซึ่งเป็นงานธุรการทางคดี 

สธน.ทอ. - 

 ๑๔.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒๓ ผบ.อย. เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๑๑ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๑ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นดอ. อย. - 

 ๑๕.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒๔ จก.พอ. เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นลำดับ ๑๑ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๑ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นพอ. พอ. - 

 ๑๖.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒๘ จก.ยศ.ทอ. เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๓ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นจอ. ยศ.ทอ. - 

 ๑๗.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ข้อ ๒๙ ผบ.รร.นนก. เพ่ิมเติมความต่อไปน้ีเป็นลำดับ ๓ 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การแยกสาขาวิชาของ นนอ.ช้ันปีที่ ๒ และการแต่งต้ัง 

และถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นนอ. 
รร.นนก. - 

 

๑๘.  ผนวกประกอบ… 
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 ๑๘.  ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ให้เพิ่มเติม ข้อ ๓๕ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. ให้มีอำนาจ 
หน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข 

กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล 
ของรัฐในสังกัด หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถานบริการของเอกชนและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน 
ที่ เป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการสาธารณสุข ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
(เฉพาะ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) 

รพ.ทอ.(สีกัน) 
พอ. 

- 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๒ เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑   กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
     (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 

 (ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน) 
   ผบ.ทอ. 
 
การแจกจ่าย 
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), 
  เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(กพ.), รอง เสธ.ทอ.(ขว.), รอง เสธ.ทอ.(ยก.), รอง เสธ.ทอ.(กบ.), 
  รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ), หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา, สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., 
  สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., นขต.บก.ทอ.และ นขต.ทอ. 
- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ., 
  และ ฝสธ.ประจำ กพ.ทอ. 
- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
 
สำเนาถูกต้อง 
  (ลงช่ือ)  น.อ.นรศักด์ิ  วิชเศรษฐสมิต 
                 (นรศักด์ิ  วิชเศรษฐสมิต) 
  รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน 
   ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
  ๑๗ ก.ย.๖๒ 

 
 ร.อ.กิตติพงษ์ ฯ พิมพ์/ทาน 

                                                              น.ท.สิรภพ ฯ  ตรวจ 


