
(สําเนา) หนวยรับ 
(สําเนา) 

 

 

คําส่ังกองทพัอากาศ 

(เฉพาะ) 

ที่  ๓๕/๕๓ 

เร่ือง   แกไขคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เร่ือง มอบอํานาจ 

                                   หนาที่ทาํการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.(คร้ังที ่๔) 

 

 เพื่อใหการมอบอํานาจหนาที่ทําการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย 

และเหมาะสม จงึใหแกไข เพิ่มเติม คําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เร่ือง มอบอํานาจหนาที ่     

ทําการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.ดังนี ้

 ๑. ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของคําส่ัง ฯ ซึง่แกไขโดยคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๙/๕๒ ลง ๒๗ เม.ย.๕๒ 

เร่ือง แกไขคําส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เร่ือง มอบอํานาจหนาทีท่าํการแทนและส่ังการในนาม

ของ ผบ.ทอ.(คร้ังที่ ๑) และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “๕.  ในกรณีทีผู่รับมอบอํานาจหนาทีท่ําการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.ไมสามารถ

ปฏิบัติราชการตามคําส่ังนี้ไดใหผูดํารงตําแหนงอาวุโสกวารับมอบอํานาจหนาทีท่ําการแทน และส่ังการในนาม

ของ ผบ.ทอ.ไดตามลําดับ คือ ผช.เสธ.ทอ.ฝกร., ผช.เสธ.ทอ.ฝยบ., ผช.เสธ.ทอ.ฝยก., ผช.เสธ.ทอ.ฝขว.,  

ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.หรือ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกจิการพลเรือนและกิจการพิเศษ), รอง เสธ.ทอ.(สายงานกาํลังพล

และสงกําลังบํารุง), รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการและการขาว) หรือ เสธ.ทอ.หรือ ผช.ผบ.ทอ. 

(สายงานกิจการพิเศษ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยทุธบริการ) หรือ รอง ผบ.ทอ.เวนแตจะส่ังการเปนอยางอ่ืน” 

๒. ใหยกเลิกและเพิ่มเติมความในผนวกทายคําส่ัง ฯ ดังนี ้

  ๒.๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับ ๑๑๘ – ๑๒๙ ของขอ ๑ รอง ผบ.ทอ.ดังนี ้
  

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 
 

๑๑๘ 
 

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ น.สัญญาบัตร 

เหลา ธน. 
 

 

สธน.ทอ. 
 

นําเรียนโดยตรง 

 

๑๑๙ 
 

ขอใหผูประสานงานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงและมาพบพนักงาน

อัยการ 

 

สธน.ทอ. 
 

นําเรียนโดยตรง 

 

 

 

๑๒๐  แจงวนันัด … 



- ๒ - 

 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๑๒๐ แจงวนันัดพรอมหรือนัดสืบพยานโจทก สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๑ ขอเรียนเชิญเขารวมกิจการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๒ รายงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ "บุคลากรใน

กระบวนการยติุธรรมทางปกครอง" 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๓ รายงานผลเขารวมสัมมนากับสํานักงาน ป.ป.ช. สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๔ รายงานผลการสอบสวน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๕ ขอความอนุเคราะหในการขอผอนชําระหนี ้ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๖ ขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

วาดวยงานยุติธรรม 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๗ ขอแจงสิทธิในการบังคับคดีปกครอง สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๘ ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๙ แจงผลคดีและสงเอกสารคืน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
 

  ๒.๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับ ๓๘ – ๔๐ ของขอ ๓ ผช.ผบ.ทอ. (สายงานกิจการพิเศษ) 

ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๓๘ การขอใชพื้นที ่ทอ.ตางจังหวดัจัดกิจกรรม กร.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. 

รอง เสธ.ทอ. 

เสธ.ทอ. 

๓๙ หนวยภายนอก ขอรับการสนับสนนุ การจดักิจกรรมตาง ๆ  

ที่เกีย่วของกับงานดานกิจการพลเรือน (ยกเวนที่เรียนเชิญ ผบ.ทอ.

หรือผูแทนเขารวมกิจกรรมดวย) 

กร.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. 

รอง เสธ.ทอ. 

เสธ.ทอ. 

๔๐ กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนที่ ทอ.ริเร่ิมหรือมีสวนรวมกับ

หนวยภายนอก 

กร.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. 

รอง เสธ.ทอ. 

เสธ.ทอ. 
 

 

 

๒.๓  ใหเพิ่มความ ... 

 



- ๓ - 

 

 ๒.๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนลําดับ ๗๖ – ๙๑ ของขอ ๔ เสธ.ทอ. ดังนี ้

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 
 

๗๖ 

 

 

ขอใชลานจอด บ.และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของ ทอ.

(เฉพาะ บ.ทหาร) 

 

ขว.ทอ. 
 

ผช.เสธ.ทอ.ฝขว. 

รอง เสธ.ทอ. 

๗๗ ขออนุมัติดําเนินการรับรองคณะ ทอ.ตางประเทศในโครงการ

แลกเปล่ียน ฯ 

ขว.ทอ. 
 

ผช.เสธ.ทอ.ฝขว. 

รอง เสธ.ทอ. 

๗๘ แผนการตรวจเย่ียมหนวยขาว ทอ.สํารวจและเผยแพร รปภ. ขว.ทอ. 
 

ผช.เสธ.ทอ.ฝขว. 

รอง เสธ.ทอ. 

๗๙ สรุปผลการตรวจเยี่ยม ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๐ การสนับสนุนการฝกรวม วสท.และ รร.สธ. ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๑ ขออนุมัติแผนการตรวจเย่ียมฝายอํานวยการ ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๒ การฝกบินรักษาสมรรถภาพพรอมรบของ นบ.สวนกลาง 

ชั้นยศนายพลอากาศ 

ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๓ การแสดงภาคอากาศประกอบพิธีกระทําสัตยฯ ตอธงชัยเฉลิมพล ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๔ การสนับสนุนกําลังพลเพื่อแกไขปญหาการคาการแพรระบาดยา

เสพติด 

ยก.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๕ การจัดสรรงบประมาณสําหรับงาน/กิจกรรม ที ่ผบ.ทอ.ไดอนุมัติ

หลักการแลว (กรณีที่ไมระบุวงเงิน) ในวงเงินที่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

(หนึง่แสนบาทถวน) แตไมเกนิ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หาแสนบาทถวน) 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘๖ ขออนุมัติและสรุปผลการดําเนินการปองกนัและลดอุบัติเหตุ

ภาคพื้น 

สนภ.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๗ ขออนุมัติและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมรณรงคปองกันอุบัติเหตุ

ภาคพื้น 

สนภ.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๘ ขออนุมัติแตงต้ัง จนท.ดําเนนิการดานนิรภัยภาคพื้น ทอ.ประจําป สนภ.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๘๙  ขออนมุัติ ... 



- ๔ - 

 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๘๙ ขออนุมัติการตรวจดานนิรภัย ณ สวนราชการ ทอ.ประจําป สนภ.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๙๐ ขออนุมัติตรวจสํารวจดานนริภัยงานวนัเด็กแหงชาติ  

งานลอยกระทง และสรุปผลการตรวจ 

สนภ.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

๙๑ การฝกทดสอบความพรอมระบบส่ือสารอิเล็กทรอนกิส ทสส.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝยก. 

รอง เสธ.ทอ. 

 ๒.๔  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๙ ของขอ ๖ รอง เสธ.ทอ.  (สายงานยทุธการและการขาว)  

ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๙ ขอใหระมัดระวังและกวดขันการเขามาปฏิบัติงานของ

บุคคลภายนอก 

ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

  ๒.๕  ใหยกเลิกความในขอ ๗  และใหใชความตอไปนี้แทน “๗  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการ 

พลเรือนและกจิการพิเศษ) ใหมีอํานาจหนาทีท่าํการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองตอไปนี”้  

และใหเพิ่มความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๒ ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๒ การแถลงขาวตอส่ือมวลชนประจําเดือน กร.ทอ. ผช.เสธ.ทอ.ฝกร. 

 ๒.๖  ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๒๒,๒๓ ของ ขอ ๘ ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๒๒ รายงานการใชตนเองเปนประกันในการปลอยตัวช่ัวคราว สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๓ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๒.๗  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๘ ของขอ ๑๗ จก.กบ.ทอ. ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๘ การระวงัชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน กบ.ทอ. - 

 

๒.๘  ใหเพิม่ ... 



- ๕ - 

 

 ๒.๘  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๒๘ - ๓๔ ของ ขอ ๒๐ ปช.ทอ. ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๒๘ การสงขอมูลรายจายข้ันตํ่าที่จําเปนประจําปงบประมาณ สปช.ทอ. - 

๒๙ การสงผลการทบทวนการกาํหนดเปาหมายการใหบริการ 

ผลผลิต/โครงการกิจกรรมและตัวช้ีวัด 

สปช.ทอ. - 

๓๐ การโอนงบประมาณ เพื่อใหสวนราชการอ่ืนเบิกแทน ทอ. 

กรณีที่ นขต.ทอ.ไดรับการสนับสนนุงบประมาณแลว 

สปช.ทอ. - 

๓๑ การสั่งจายงบประมาณ กรณีที่สวนราชการใน กห.โอนงบประมาณ

ให ทอ.เบิกแทน 

สปช.ทอ. - 

๓๒ การขอทําความตกลงในการขอจายเงนิชดเชยคางานกอสราง 

ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) กับสํานักงบประมาณ  

กรณีเบิกจายจากเงินงบประมาณของ ทอ.และจัดสรรงบประมาณ

ใหกับหนวยตามวงเงนิที่สํานักงบประมาณอนุมัติ 

สปช.ทอ. - 

๓๓ การจัดสรรงบประมาณสําหรับงาน/กิจกรรม ที ่ผบ.ทอ.ไดอนุมัติ

หลักการแลว (กรณีที่ไมระบุวงเงิน) ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

(หนึง่แสนบาทถวน) 

สปช.ทอ. - 

๓๔ การจัดทาํแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง สปช.ทอ. - 

 ๒.๙  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๑๐ ของ ขอ ๒๕ ผบ.อย. ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๑๐ การจัดกองทหารเกียรติยศสําหรับศพทหารประจําการ 

และนอกประจําการ 

อย. - 

 ๒.๑๐  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนลําดับ ๓ - ๗ ของ ขอ ๓๔ ผบ.ดม. ดังนี ้
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๓ การบรรจุทหารกองเกนิเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 

และปลดทหารกองประจําการ 

สน.ผบ.ดม. - 

๔ การเล่ือนช้ันเงนิเดือนทหารกองประจําการ สน.ผบ.ดม. - 

 

๕  การถอดยศ ... 



- ๖ - 

 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดชัน้เงนิเดือน สน.ผบ.ดม. - 

๖ การแตงต้ังทหารกองประจําการเปน จ.ต.กองประจําการ  

และเล่ือนช้ันเงินเดือน 

สน.ผบ.ดม. - 

๗ การแตงต้ัง การเล่ือนเงนิเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม 

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจําการ 

สน.ผบ.ดม. - 

 ๒.๑๑  ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ ๓๖ จก.ยก.ทอ. ใหมีอํานาจหนาทีท่ําการแทนและส่ังการ 

ในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองตอไปนี ้ 
 

ลําดับ เร่ือง หนวยดําเนนิการ สายงานผาน 

๑ รายงานการประชุม คณก.ปองกันปราบปรามการตัดไมทําลายปา ยก.ทอ. - 

๒ ภารกิจการปฏิบัติการควบคุมไฟปา ยก.ทอ. - 

๓ ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกขาราชการ ทอ.เขาอบรมหลักสูตร 

นบ.ลองเคร่ืองกับเคร่ืองตนแบบและวิศวกรการบินทดสอบ 

ยก.ทอ. - 

 

 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                                             ส่ัง    ณ    วนัที ่   ๓    มิถนุายน    พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                                      (ลงชือ่)  พล.อ.อ.อิทธพร  ศุภวงศ 

                                                                             (อิทธพร  ศุภวงศ) 

                                                            ผบ.ทอ. 

การแจกจาย   ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ.,  

หน.คณะนายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบังคับบัญชา, รอง เสธ.ทอ.,ผช.เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ.,  

สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ผช.เสธ.ทอ.,  

สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., นขต.ทอ., และ นขต.กพ.ทอ. 
 

สําเนาถูกตอง 

          น.อ. 

                 (ชากร  ตะวนัแจง) 

                  ผอ.กปค.กพ.ทอ.        จ.อ.หญิง ยุพเรศ ฯ  พิมพ/ทาน              

                      ๗ ม.ิย.๕๓   น.ท.หญิง                ตรวจ 


