
 (สําเนา) 
 (สําเนา)  

  
 
 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี  ๒๘/๕๗ 
เรื่อง  มอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ให้ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
เรื่อง มอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๒.  ให้ข้าราชการบางตําแหน่งมีหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามท่ี
มอบหมายไว้ในผนวกท้ายคําสั่งนี้ 

 ๓.  ให้ กพ.ทอ.นําเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือกําหนดให้ผู้ท่ีดํารงตําแหน่ง ผช.ผบ.ทอ.เป็น 
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และตําแหน่ง รอง เสธ.ทอ.รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานใดตามผนวกท้ายคําสั่งนี้ เพ่ือพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม 

 ๔.  ในกรณีท่ีผู้รับมอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งนี้ได้ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอาวุโสกว่ารับมอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทน และสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.ได้ตามลําดับ คือ รอง เสธ.ทอ. หรือ เสธ.ทอ. หรือ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), ผช.ผบ.ทอ. 
(สายงานยุทธบริการ) หรือ รอง ผบ.ทอ.เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

 ๕.  ในกรณีท่ี หน.นขต.ทอ.ซ่ึงรับมอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งนี้ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ดํารงตําแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ หรือ ผู้อํานวยการ
สํานักท่ีได้รับมอบหมายจาก หน.นขต.ทอ.รับมอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
แทนเป็นการชั่วคราว เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

 ๖.  ในกรณีท่ี เสธ.ทอ.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และ ผบ.ทอ.ได้สั่งการให้ รอง เสธ.ทอ. 
ทําการแทน เสธ.ทอ.แล้ว ให้ รอง เสธ.ทอ.ดังกล่าวลงชื่อในหนังสือผ่านตามสายงานท้ังในนามของ เสธ.ทอ. 
และ รอง เสธ.ทอ.ด้วย 

 
๗.  การทําการแทน… 

 
 

หน่วยรับ 
หน่วยรับ 
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 ๗.  การทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และแบบธรรมเนียมของทหาร หากเรื่องใดพิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งอาวุโสกว่า หรือ ผบ.ทอ. 
เป็นผู้สั่งการ ก็ให้นําเรียน ผบ.ทอ.โดยผ่านผู้ท่ีดํารงตําแหน่งอาวุโสกว่านั้น หรือนําเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงแล้วแต่
กรณี เพ่ือสั่งการต่อไป 

 ๘.  ให้ส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยดําเนินการ จัดทําบัญชีสรุปเรื่องท่ีผู้ได้รับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ 
ได้ปฏิบัติไปแล้ว เฉพาะเรื่องท่ีพิจารณาเห็นว่ามีความสําคัญ รายงานให้ ผบ.ทอ.ทราบ ผ่าน กพ.ทอ.แล้วให้ 
กพ.ทอ.รวบรวมนําเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงต่อไป 

 ๙.  เรื่องใดท่ี ผบ.ทอ.ได้มอบอํานาจไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๙   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
  (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 
  (ประจิน  จั่นตอง) 
            ผบ.ทอ. 

 
การแจกจ่าย 
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา, 
 รอง เสธ.ทอ. และ 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., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., ศฮพ., สคม.ทอ. และ ผนน.บก.ทอ. 

- นขต.ทอ. และ นขต.กพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกต้อง 
  (ลงชื่อ)   น.อ.วิศรุต  สุวรรณเนตร 
                  (วิศรุต  สุวรรณเนตร) 
                     ผอ.กปค.กพ.ทอ. 
        ๒๓ ก.ย.๕๗ 
 

 
 ร.ต.กิตติพงษ์  ช้างมณี พิมพ์/ทาน 

                                                                        น.ท.สุรสิทธิ์  อ่ิมฤทธา  ตรวจ 



ผนวก 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๕๗  ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ 

---------------------------- 
เรื่องท่ีมอบอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๑.  รอง ผบ.ทอ.  ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ กิจการท่ีเก่ียวกับทะเบียนกองประจําการ กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒ การแต่งตั้งผูฝ้ึกสอนกีฬา ทอ. กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓ การให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติหน้าท่ี 

เก่ียวกับการกีฬา การฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา นอก ทอ. 
หรือ นอก กห. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔ การไปราชการภายในประเทศของ หน.นขต.ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕ การให้ พ.อ.อ.ทําหน้าท่ีในตําแหน่ง น.สัญญาบัตร กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๖ การให้ข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตรไปช่วยและพ้นจากการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการระหว่าง นขต.ทอ. รวมท้ังการไปช่วยและพ้น
จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการกับผูบั้งคับบัญชาช้ันสูงของ ทอ. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๗ การรายงาน รมว.กห.เพ่ือทราบกรณี ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ
ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.(ในนาม รมว.กห.) ให้เดินทางกลับ 
ประเทศไทย เป็นการช่ัวคราว 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหาร 
กองประจําการ ไปฝึกซ้อมกีฬาก่อนการแข่งขันหรือไปแข่งขันกีฬา 
ท่ีหน่วยภายนอก ทอ.หรือหน่วยภายนอก กห.เฉพาะภายในประเทศ 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙ การปรับช้ันเงินเดือนตามคุณวุฒิ กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐ การขออนุมัติให้ได้รับและมสีิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถ

กิตติมศักดิ ์หรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกิตตมิศักดิ ์
(ยกเว้นเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินช้ันกิตติมศักดิ์) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติให้มสีิทธิประดับเครือ่งหมายความสามารถท่ีมิใช่ 
ของ กห.หรือเครื่องหมายความสามารถต่างประเทศ 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒ การกวดขันวินัยทหาร กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๓ การพิจารณาอนุมัตริายช่ือผูเ้สียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

เพ่ือบรรจุอัฐิและจารึกช่ือ  ณ อนุสาวรีย์ ทอ. 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๔ การให้ลาตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๕ การเสนอรายงานขออนุญาตลาตดิตามคู่สมรสไปปฏิบัตหิน้าท่ี

ราชการต่างประเทศ ไปยัง บก.ทท. 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๖ การแต่งตั้ง ศบ., เลื่อนช้ัน ศบ. และการแต่งตั้ง ศบ.ให้เป็น นบ.
ประจํากอง 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๑๗  การขออนุมตัิ... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๗ การขออนุมัติแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการ ในประวัต ิ

รับราชการ หรือของลูกจ้างในบัตรลูกจ้างประจํารายช่ือ 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๘ การส่งรายช่ือข้าราชการและลูกจ้างประจําท่ีไม่มสีิทธิขอแก้ไข 
วัน เดือน ปีเกิด ในประวัตริับราชการ ก่อนเกษียณอายุ ๕ ปี 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๙ การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําไปศึกษานอก ทอ.ท่ีเป็นไป 
ตามโครงการศึกษาของ ทอ.หรืออยู่ในโควตาท่ี ทอ.กําหนด รวมท้ัง
การขยายระยะเวลาการศึกษา การระงับการศึกษา 
การเปลีย่นสถานศึกษา เปลี่ยนหลกัสูตร และเปลี่ยนวิชา 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๐ การให้ทหารกองประจําการไป รปภ.หรือปฏบัิติหน้าท่ีทหารบริการ
ให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา หรือ นายทหารช้ันผู้ใหญ่ใน ทอ. 
และ/หรือ หน่วยนอก ทอ. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๑ การแบ่งเฉลี่ยและการรายงานผลการรับและแบ่งจํานวนทหาร
กองเกินของ นขต.ทอ.ท่ีจะส่งเข้ากองประจําการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๒ แผนการจัดสรร นนอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๓ รายงานสรุปผลโครงการ กนช. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๔ การจัดข้าราชการ ทอ.ไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจําการร่วมกับ ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๕ การให้ นนอ.และ นพอ.พ้นจากการเป็นนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๖ การแต่งตั้งคณะ จนท.ต่าง ๆ ในการไปสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
ในต่างประเทศ ประจําปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๗ รายงานขอพระราชทานแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจํา 
หน่วยทหารรักษาพระองค์ของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๘ สรุปผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถผู้ทําการ 
บนอากาศยานเป็นประจํา และนักโดดร่ม 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๙ การอนุมัติใช้ผลการประเมินกําลังพลของ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๐ การขออนุมัติต่ออายุ และไม่ต่ออายุการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เสี่ยงอันตรายท่ีมีอายุพ้นเกณฑ์ กับให้รับหรืองดรบัเงินเพ่ิมพิเศษ 
รายเดือน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๑ การออกคําสั่งดําเนินการสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญาบัตร ประจําปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

 
๓๒  การแต่งตั้ง  ... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๓๒ การแต่งตั้ง คณก.คัดเลือกผูไ้ปศึกษาต่างประเทศทุกประเภท 

ทุกระดับ 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 
๓๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งประจําหน่วย 

 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 
๓๔ การขออนุมัติจ้าง จนท.ท่ีมิใช่ข้าราชการประจําปฏิบัติงานต่อ

ปีงบประมาณหรือจ้างเพ่ิมเตมิ (ใช้เงินงบประมาณหรือใช้เงินรายรับ
ของหน่วย) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๕ การขออนุมัติจ้างพนักงานราชการเพ่ือทดแทนพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจําท่ีสญูเสยีทุกกรณ ี

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๖ ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๗ การจัดงานมหกรรมคุณภาพ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๓๘ การรายงานการป้องกันและควบคุมโรคเอดส ์ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๓๙ แผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจําปี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 
๔๐ การจัดผู้แทน ทอ.เยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 

ในวันกองทัพไทย 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๑ การปรับและเลื่อนช้ันเงินเดือนข้าราชการท่ีได้เลื่อนตําแหน่งสูงข้ึน 
 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๒ การออกคําสั่งเลื่อนบําเหน็จประจําปีของ น.สัญญาบัตร 
ท่ีค้างการพิจารณากรณีต่าง ๆ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๓ กิจการท่ีเก่ียวกับเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๔ การรายงานขอพระราชทานแต่งตัง้ราชองครักษ์เวร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๕ รายงานขอพระราชทานยศ น.สัญญาบัตร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๖ รายงานขอแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

เป็น น.สัญญาบัตร 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๗ การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีหรอืพ้นจากหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
เสี่ยงอันตรายกับให้รับและหรืองดรับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๘ การอนุมัตสิ่งรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็น น.สัญญาบัตร 
สายงานสสัดี ไปศึกษาท่ี ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๙ การแต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นการช่ัวคราว กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๕๐ การให้ นบ.ประจํากองพร้อมรบ รบัและงดรบัเงินเพ่ิมพิเศษ 

ผู้บังคับอากาศยาน 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

 
๕๑  การออกประกาศ  ... 

 



- ๔ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๕๑ 

 
การออกประกาศ ทอ.กรณีข้าราชการต่ํากว่าช้ันสญัญาบัตร 
ถึงแก่กรรม 

กพ.ทอ. 
 

นําเรียนโดยตรง 

๕๒ การเรยีกและส่งคนเข้าเป็นทหารกองประจําการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๕๓ การสั่งให้ข้าราชการต่ํากว่าช้ันสญัญาบัตรและลูกจ้างประจํา 

พักราชการ ตลอดจนการสั่งย้ายข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร 
เข้าสํารองราชการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๔ การให้ข้าราชการตั้งแต่ยศ น.ท.ลงมา และลูกจ้าง ออก 
จากราชการ (เฉพาะรายท่ีไม่มีปัญหาและไม่ต้องถอดยศ) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๕ การย้าย น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.ลงมา ซ่ึงเป็นการย้ายกรณีท่ัว ๆ ไปท่ี
มิใช่เป็นการย้ายเข้าสํารองราชการ 

กพ.ทอ. 
 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๖ การให้ น.สัญญาบัตร ยศ น.ท.ลงมา ไปช่วยและพ้นจาก 
การปฏิบัตหิน้าท่ีราชการระหว่าง นขต.ทอ. รวมท้ังการไปช่วย 
และพ้นจากการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการกับผู้บังคับบัญชาช้ันสูง 
ของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๗ การออกคําสั่ง ทอ.เก่ียวกับการให้ข้าราชการ, นักเรยีนทหาร 
และนักเรียนในสังกัด กห., ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ 
ไปต่างประเทศหลังจากท่ี รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส. อนุมัต ิ

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๘ การบรรจุบุคคลและ นชท.เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนในตําแหน่งต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๙ การย้ายข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร ระหว่าง นขต.ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๐ การย้ายข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร เลื่อนตําแหน่งอัตรา 

ช้ันยศสูงข้ึน และหรืออัตราเงินเดอืนสูงข้ึน  
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๑ การแต่งตั้งคณะ จนท.วิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหต ุ
ในต่างประเทศประจําปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๒ การแต่งตั้ง คณก.สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุระดับ ทอ. 
ประจําปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๓ งานกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพของ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๖๔ การจัดทําและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านกําลังพล 
ของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๖๕ ส่งผลการพัฒนาระบบงานสายกําลังพลและธุรการ ทอ. 
ให้ คณก.พัฒนาระบบงานสายกําลังพลและธุรการ 
(ผ่าน กพ.ทหาร) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๖ การขออนุมัติส่งข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับข้อมูลกําลังพล 
ให้หน่วยนอก ทอ.(ภายนอก กห.) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

 
๖๗  การรายงาน... 



- ๕ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๖๗ การรายงานผลการศึกษา ณ ต่างประเทศ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๘ การแต่งตั้ง คณก.สอบสวนอุบัติเหตุภาคพ้ืนระดับ ทอ.ประจําปี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๙ การปรับอัตราเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย

ทุกประเภทให้สูงข้ึน 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๐ การออกคําสั่ง ทอ.ให้ไดร้ับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
กรณีตา่ง ๆ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๑ การให้ นจอ. และ นดอ.พ้นจากการเป็นนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๒ การขอใช้กําลังพลทหารกองประจําการ (ไม่มีอาวุธ) เพ่ือพัฒนา

สถานท่ีนอกหน่วย ทอ. 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๓ การรับทราบผลการปลดปล่อยทหารกองประจําการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๔ การบรรจุบุคคลเข้าเป็น นพอ., นจอ., นดอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๕ การขออนุมัติให้ นนอ.เปลีย่นสาขาวิชาท่ีศึกษา กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๖ การแยกสาขาวิชาของ นนอ.ช้ันปีท่ี ๒ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๗ การบรรจุ นตท.เข้าเป็น นนอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 
๗๘ การแต่งตั้งและถอดถอนตําแหน่งต่าง ๆ ของ นนอ., นพอ., นจอ., 

นดอ. 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๙ การฝึกงานในหน้าท่ี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๘๐ การออกคําสั่ง ทอ.ให้กําลังพล ทอ.ไปเข้ารบั หรือพ้น หรือระงับ

การศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสตูรของ
สถานศึกษาต่าง ๆ ภายนอก ทอ.(เว้น วปอ. และ ปรอ.) รวมท้ัง
หลักสตูรของสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน ทอ.ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ
หลักการหรือตัวบุคคลแล้ว 

กพ.ทอ. 
 
 
 
 

นําเรียนโดยตรง 

๘๑ การอนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ โดยทุนขององค์การ หรือรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือกรมวิเทศสหการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๒ การออกคําสั่ง ทอ.เปิดการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
หรือระงับการเปิดการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร 
ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘๓ การอนุมัติหลักสตูรการศึกษาซ่ึงตอ้งการรับรองจากสถาบัน 
ท่ีเก่ียวข้องภายนอก ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๔ การอนุมัติใช้หลักสูตรในการฝึกและศึกษาท้ังในและนอกโครงการ
ศึกษาของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

 
๘๕  การฝึก... 

 



- ๖ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๘๕ การฝึกและการศึกษากรณีพิเศษ รวมท้ังท่ีถือปฏิบัติเป็น 

การประจํา ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการและหรือตัวบุคคลได้แล้ว 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๖ การให้พ้นจากการเป็น ศบ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๘๗ รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรการศึกษา ทอ.ของ

โรงเรียนใน ทอ. 
กพ.ทอ.. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๘ การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างท่ีเป็นสตร ี
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๙ โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๙๐ โครงการจัดสถานท่ีราชการเป็นเขตปลอดบุหรี ่ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๙๑ การสั่งให้ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผดิทางละเมิดของ จนท. 

และเรื่องเงินราชการ หรือทรัพย์สนิของทางราชการ สูญหาย 
เสียหาย ขาดบัญชี หรือเกิดการทุจริต เว้นเรื่องการออกคําสั่ง 
ทางปกครอง และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัต ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙๒ การแต่งตั้ง คณก.สอบสวนคดีอาญาและหรือคดีทางวินัย 
กรณีข้าราชการและหรือลูกจ้างต่างสังกัด กระทําความผิด 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙๓ การประกันตัวผูต้้องหาและถอนหลักประกัน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙๔ การพิจารณาทัณฑ์ท่ีจะลงแก่ผู้กระทําความผดิทางวินัย สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙๕ การรายงานเมื่อต้องคด ี สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙๖ การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง พร้อมส่งสาํนวนให้อัยการทหาร 

(ศาลทหารกรุงเทพ) 
สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙๗ การสั่งควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนในอํานาจ ผบ.ทอ. สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙๘ การขอพระราชทานอภยัโทษ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙๙ การย้ายนักโทษจากเรือนจําทหารไปคุมขังยังเรือนจําพลเรือน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐๐ งานด้านธุรการและกระบวนการยตุิธรรมเก่ียวกับคดีอาญาท้ังหมด สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐๑ การมอบอํานาจรบัเงินจากสาํนักงานอัยการสูงสุด ศาล 

หรือกรมบังคับคดี ในคดีแพ่ง คดปีกครอง และคดลี้มละลาย 
สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐๒ การบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง รวมท้ังแต่งตั้งผู้แทน ทอ. 
เพ่ือนําเจ้าพนักงานบังคับคดียดึทรัพย์จําเลย 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐๓ การดําเนินกระบวนพิจารณาคดลีม้ละลาย สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐๔ การดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งภายหลังฟ้องคด ี สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐๕ รับทราบผลการสืบหาหลักทรัพย์ในคดีแพ่งและคดีปกครอง สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐๖ การหารือสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สาํนักงานอัยการ 

สูงสุด และหน่วยเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในด้านระเบียบและกฎหมาย 
สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๑๐๗  การแจ้งผล… 



- ๗ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๐๗ การแจ้งผลคดีแพ่ง คดีปกครอง ตลอดจนการดําเนินการ 

ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและคําช้ีแจงของอนุญาโตตลุาการ 
สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐๘ การมอบอํานาจให้ผู้แทน ทอ.ไปขอคัดเอกสารหรือขอรับเอกสาร 
ในสํานวนคดีคืนจากศาล 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐๙ การขอรับชําระหน้ีในคดีลม้ละลาย และการดําเนินการกระบวน
พิจารณาคดีลม้ละลาย (ช้ันขอรับชําระหน้ี) รวมท้ังแต่งตั้ง 
ผู้แทน ทอ.เพ่ือดําเนินการดังกล่าวแทน 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑๐ การดําเนินการวางทรัพย์ต่อสํานักงานวางทรัพย์ รวมท้ังแต่งตั้ง
ผู้แทน ทอ.เพ่ือดําเนินการดังกล่าวแทน 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑๑ การแจ้งผลคดลี้มละลาย ตลอดจนการดําเนินการตาม 
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑๒ การออกคําสั่งทางปกครองเรยีกให้ผู้ต้องหารับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑๓ การอนุมัติงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
ตามมติคณะรัฐมนตร ี

สธน.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๑๔ การรายงานผลการประชุม ฝึกงาน ดูงาน สัมมนา ณ ต่างประเทศ กรมฝ่ายอํานวยการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ัน ๆ 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๑๕ การอนุมัติเปิดการศึกษา อบรม สมัมนานอกโครงการศึกษา 
ของ ทอ.ในกรณีท่ีไม่ใช่งบประมาณหรือในกรณีท่ี สปช.ทอ. 
ไม่ขัดข้องในการสนับสนุนงบประมาณ 

ส่วนราชการ 
ท่ีเป็น หน.สายวิทยาการ 

นําเรียนโดยตรง 
 

๑๑๖ การเปลีย่นเหล่าทหาร และ/หรือ จําพวกทหาร กพ.ทอ. 
 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๑๗ สถิติการสูญเสีย เจ้าหน้าท่ีของ กอ.รมน.ห้วงระยะเวลา ๖ เดือน กพ.ทอ. 
 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๑๘ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ น.สัญญาบัตร 
เหล่า ธน. 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑๙ ขอให้ผู้ประสานงานคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาพบพนักงาน
อัยการ 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๐ แจ้งวันนัดพร้อมหรือนัดสืบพยานโจทก์ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒๑ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๒ 
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ "บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง" 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๓ รายงานผลเข้าร่วมสมัมนากับสํานักงาน ป.ป.ช. สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒๔ รายงานผลการสอบสวน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๑๒๕  ขอความ… 



- ๘ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๒๕ ขอความอนุเคราะห์ในการขอผ่อนชําระหน้ี สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒๖ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ

ว่าด้วยงานยุติธรรม 
สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒๗ ขอแจ้งสิทธิในการบังคับคดีปกครอง สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒๘ ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒๙ แจ้งผลคดีและส่งเอกสารคืน สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๓๐ สรุปผลการตรวจเยี่ยม นขต.ทอ. รอง เสธ.ทอ. 

(ในสายงานน้ัน ๆ) 
๑๓๑ การลงช่ือในหนังสือเสนอ บก.ทท.เพ่ืออนุมัติให้ข้าราชการกลาโหม 

นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ้าง ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน หรือไปราชการ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน 
หรือฝึกงาน ณ ตา่งประเทศ ประจําปี ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว และอยูร่ะหว่างการนําเรยีนขออนุมัติ รมว.กห. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๓๒ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสตูรในโครงการศึกษาต่างประเทศ
ของ ทอ.ประจําปี ซ่ึง รมว.กห.ไดอ้นุมัติโครงการแล้ว และมอบอํานาจ
ให้ ทอ.ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการฯ ไดต้ามความเหมาะสม       
โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดร้ับ
อนุมัต ิ

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

 ๒.  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การส่ง บ.พระราชพาหนะเข้ารับการตรวจซ่อม กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒ การสั่งใช้อากาศยานธุรการสนับสนุนภารกิจพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยูหั่ว, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และ 
พระบรมวงศานุวงศ์, พระราชอาคันตุกะ, รัฐบุรุษ และแขกผู้มีเกียรติ
ชาวต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ และหรือท่ี
ได้มีคาํสั่ง ทอ.โดยเฉพาะ 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓ การสั่งใช้อากาศยานในประเทศในเรื่องธุรการและการปฏิบัติการ 
ส่งกําลังบํารุงสนับสนุนใน ทอ. 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน รวมท้ังอสังหาริมทรัพย ์
บนท่ีดินของ ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๕ การขอรับการสนับสนุน ชพ.งบพิเศษ และหล่อลื่น กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๖ การรับมอบและรับโอนพัสดุท่ีหน่วยนอก ทอ.มอบให้ ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๗ การติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๘  การแลกเปลี่ยน… 



- ๙ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๘ การแลกเปลี่ยนยานพาหนะและครุภัณฑ์ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๙ การอนุมัติให้ความช่วยเหลือในสายงานส่งกําลังบํารุง 

แก่หน่วยนอก ทอ. 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๐ การสั่งใช้อากาศยานทางธุรการและสนับสนุนการส่งกําลังบํารุง 
หน่วยนอก ทอ.และหรือการให้บุคคลภายนอก ทอ.โดยสาร 
อากาศยาน ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๑ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจซ่อม 
อากาศยานต่างประเทศ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๒ ทอ.ขอรับการสนับสนุนด้านส่งกําลังบํารุงจากหน่วยนอก ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๓ อนุมัติแผนการก่อสรา้ง, รายงานผลการก่อสร้าง, การรื้อถอนอาคาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๔ การพิจารณาปิด งดใช้ และใช้สนามบิน กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๕ การอนุมัติให้ดาํเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมการซ่อม การอนุมัติซื้อ/จ้าง การทําสัญญา
และยกเว้นการทําสญัญา ตามวงเงินท่ีอยู่ในอํานาจการสั่งซ้ือ 
และสั่งจ้างของ ผบ.ทอ.เฉพาะท่ีมวีงเงินไม่เกิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และโดยวิธีพิเศษในวงเงินไม่เกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยกเว้น 
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีมีอัตราช้ันยศพลอากาศเอก) และมอบ
อํานาจให้เป็นผูล้งนามในสญัญาหรือข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.ตลอดจน
มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้ หน.นขต.ทอ.เป็นผูล้งนามในสญัญา
ข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.ตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังมีอํานาจในการ
อนุมัติเพ่ิมหรือลดวงเงิน ในกรณีวันท่ีออกใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง  
หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แต่ท้ังน้ีจะต้อง 
ไม่เกินอํานาจอนุมัติของ ผบ.ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๖ ระเบียบ คําสั่ง และเรื่องอ่ืน ๆ ด้านส่งกําลังบํารุง 
จากหน่วยนอก ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๗ การขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๑๘ แผนการจัดหาพัสดุและบรภิัณฑ์ประจําปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๑๙ แต่งตั้ง คณก.เป็นผู้แทน ทอ.สายงานส่งกําลังบํารุง 

ร่วมกับ บก.ทท. 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๒๐ การขออนุมัติตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(ท่ีอยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีสาํนักงบประมาณกําหนด) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

 
๒๑  คําสั่ง ทอ.  ... 



- ๑๐ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๒๑ คําสั่ง ทอ.เรื่องการเบิกจ่ายพัสดุ ส.ส.ต.ประจําปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๒๒ การกําหนดอัตราจ่าย ชพ.และหลอ่ลื่นภาคพ้ืนประจําหน่วย กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๓ การเสนอความต้องการและรับมอบพัสดุของ ทอ.ต่อหน่วยเหนือ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๒๔ การเคลื่อนย้ายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ในลักษณะการส่งกําลัง

บํารุง 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๕ ขอทราบข้อมูลความต้องการยุทธปัจจัยเร่งด่วนของเหล่าทัพ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๖ การฝึกส่งกําลังบํารุงร่วมผสม กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๗ รายงานการสํารวจการระดมสรรพกําลังทางทหาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๘ การสํารวจคลังไทยในโครงการคลงัสะสมยุทโธปกรณ ์

สํารองสงคราม 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๙ การสับเปลี่ยน สป.๕ จากคลังสหรฐั ฯ ในโครงการคลังสะสม

ยุทโธปกรณส์ํารองสงคราม 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๓๐ การแจ้งกระทรวงการคลังเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุ

รวมท้ังการขอรื้อถอนจําหน่าย และขอใช้วัสดุท่ีรื้อถอน 
กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓๑ การแต่งตั้งและกําหนดหน้าท่ีผู้ควบคุมประจํารถรบัส่ง 
ข้าราชการ ทอ. 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓๒ การจําหน่าย ชพ.และหล่อลื่น การโอน ชพ.และหล่อลื่น กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓๓ การใช้ใบแลกการขนส่งพัสดุและเพ่ือการโดยสารอากาศยาน 

ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ภายในประเทศ 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๔ ขออนุมัติใช้แผนกําหนดการสรา้ง-ผลิต หรือซ่อมพัสดุและบรภิัณฑ์
ประจําปี 

กบ.ทอ. 
 

รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๕ ขออนุมัติปรับแผนกําหนดการสร้าง-ผลิต หรือซ่อมพัสดุและบริภณัฑ์ 
ประจําปี 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๖ รายงานผลการสร้าง-ผลิต หรือซ่อมบริภณัฑ์ ประจําปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๓๗ กําหนดอายุการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๓๘ การพิจารณากําหนดหน่วยรับผิดชอบการซ่อมบํารุง 

คลังใหญ่ต่าง ๆ 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๙ แผนกําหนดการตรวจซ่อมอากาศยาน ประจําปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๔๐ ขอทราบความต้องการดินส่งกระสนุชนิดต่าง ๆ ของเหล่าทัพ 

แจ้งให้ กรมอุตสาหกรรมทหาร ทราบ 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

 
๔๑  การให้หน่วย... 



- ๑๑ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๔๑ การให้หน่วยต่าง ๆ ดาํเนินการจัดหาและจ้างซ่อมพัสด ุ

ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยคลังใหญ่ได้เอง 
(ยกเว้นรถยนตส์งครามหรือรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๒ การเลื่อนกําหนดการขนย้ายสิ่งของและครอบครัว 
ของข้าราชการ ทอ.ในส่วนภูมิภาค (กองบินต่าง ๆ) 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติให้อากาศยานทหาร และอากาศยานของเอกชนต่างชาต ิ
ท่ีใช้ในภารกิจทางทหาร รวมท้ังอากาศยานของเอกชนไทย  
รับบริการเช้ือเพลิงและหล่อลื่นจาก ทอ.ในกรณีท่ีไดร้ับอนุมัติให้ใช้
สนามบินแล้ว 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๔ การเคลื่อนย้าย ชพ.และหล่อลื่นเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธการต่าง ๆ
และเคลื่อนย้าย ชพ.เพ่ิมเติมอัตราสะสมปกติ รวมท้ังการขอเบิก
เช้ือเพลิงงบพิเศษทดแทน 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๕ การรายงานขออนุญาตให้บริษัทเอกชนผลิตเฉพาะส่วนประกอบของ
อาวุธเป็นครั้งคราว 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๔๖ การรายงานโครงการผลติภณัฑ์ทางทหาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๔๗ ขออนุมัติทําความตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสด ุ
กับกระทรวงการคลัง, สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี, 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๔๘ การขอใช้บริการกระแสไฟฟ้าของ ทอ.และรายงานการใช้
กระแสไฟฟ้าตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๙ การขอใช้บริการนํ้าประปาของ ทอ.และรายงานการใช้นํ้าประปา
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๐ การอนุมัติใช้เครื่องมือสื่อสารเพ่ือใช้ในการฝึกของหน่วยใน ทอ. สอ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕๑ การช่วยเหลือทางทหารของต่างประเทศ หน่วยใน 

ส่วนบัญชาการ ทอ. 
นําเรียนโดยตรง 

๕๒ การอนุมัติดาํเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับสัญญาหรือข้อตกลงท่ี ทอ. 
ทําไว้ ได้แก่ เรื่องเก่ียวกับการบอกเลิกสญัญาหรือข้อตกลง ปรบั 
ริบเงินประกัน สงวนสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย กรณีท่ีต้องซ้ือของ 
ท่ียกเลิกในราคาท่ีแพงข้ึน และหรอืเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อ่ืน 
(ถ้ามี) 
 

หน่วยท่ีทําสัญญา 
หรือข้อตกลงในนาม ทอ. 

ส่งเรื่องให้ สธน.ทอ. 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนนําเรียน (สธน.ทอ. 

เป็นหน่วยนําเรียน) 

รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

 
๓.  ผช.ผบ.ทอ.  ... 

 
 
 



- ๑๒ - 
 

         ๓.  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขออนุมัติตัวบุคคลร่วมแถลงข่าวท่ัวไป กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๒ การจัดกิจกรรม ทอ.สนับสนุนหน่วยนอก ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๓ การขออนุมัติให้การสนับสนุนถ่ายทําภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ 

และภาพน่ิง ตามท่ีไดร้ับการประสานจากกองกิจการภาพยนตร ์
สํานักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๔ การฝึกอบรมเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๕ การเสนอความต้องการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการฝึกอบรมเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ. 
กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๖ การบรรยายและแสดงดนตรีบํารุงขวัญของ ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๗ การปฏิบัติงานของหน่วยมติรประชา ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๘ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ตามท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัตหิลักการไว้แล้ว 
กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๙ การเชิญข้าราชการ ทอ.ร่วมในงานพิธีท่ีเก่ียวข้องกับ 
กิจการพลเรือนของหน่วยงานต่าง ๆ 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๐ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชา ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๑ รายงานสรุปผลการบรรยายและการแสดงดนตรีบํารุงขวัญ กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๒ รายงานสรุปผลการอบรมเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ.ประจําปี กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๓ การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับกองทัพ 

ของคณะบุคคลสําคัญ หน่วยงานสาํคัญภายในประเทศ 
หรือสถานศึกษาหลักสตูรช้ันสูงของส่วนราชการสังกัด กห., 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ณ บก.ทอ. 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๔ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ รวมท้ังการจัด
ข้าราชการไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ 

สลก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๕ ขออนุมัติให้ผู้แทน ทอ.ไปประชุมเตรียมการต้อนรับพระราช
อาคันตุกะหรือบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศท่ีเป็นแขกของรัฐบาล 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๖ ขออนุมัติให้ผู้เก่ียวข้องและหน่วยปฏิบัติเก่ียวกับการรับส่งเสด็จ ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ การรับส่งบุคคลสําคัญและ
ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงในเขตพ้ืนท่ี ทอ. 

สลก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๗ การสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ และเรือ่งท่ีได้รับมอบหมาย จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๑๘ การอนุมัติให้จดัการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๙ การอนุมัติให้หน่วยงานนอก ทอ.ขอใช้สนามกีฬา ทอ. และพ้ืนท่ี

โดยรอบเป็นสถานท่ีจดัการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๒๐  แต่งตั้ง  ... 



- ๑๓ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๒๐ แต่งตั้ง คณก.ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ใช่เรื่องนโยบายและได้รับอนุมัติหลักการ

จาก ผบ.ทอ.แล้ว 
สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๑ การอนุมัติให้สโมสร ทอ.ดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับกิจการ 
ของสโมสร ทอ.ซ่ึงมิใช่เรื่องนโยบาย 

สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๒ ขออนุมัติจัดงานวันสถาปนาหน่วยในระดับ นขต.ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๓ การรับส่งหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน บก.ทอ.(ตั้งแต่ระดับ

เสธ.ทอ.ลงมา) และ หน.นขต.ทอ. 
สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๔ การอนุมัติและสั่งใช้เอกสารประเภทตําราหรือคู่มือต่าง ๆ 
ท่ีมีผู้เรยีบเรียงเสนอ 

ส่วนราชการท่ีเป็น 
หน.สายวิทยาการ 

นําเรียนโดยตรง 
 

๒๕ การสั่งการในหนังสือเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นงานธุรการท่ีเก่ียวข้องกับ
สายงานความรับผดิชอบของหน่วยในส่วนบัญชาการ 

หน่วยใน 
ส่วนบัญชาการ ทอ. 

นําเรียนโดยตรง 

๒๖ การดําเนินการขอแก้คําสั่ง กห.ให้ถูกต้อง หน่วยใน 
ส่วนบัญชาการ ทอ. 

ผ่านตามสายงาน 

๒๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัตฝินหลวงประจําเดือน ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๙ การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับส่วนราชการ

หรือสถานศึกษาของส่วนราชการสังกัด กห., สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ณ บก.ทอ. 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๓๐ การขอใช้พ้ืนท่ี ทอ.ต่างจังหวัดจัดกิจกรรม 
 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๑ หน่วยภายนอก ขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือน (ยกเว้นท่ีเรียนเชิญ ผบ.ทอ. 
หรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย) 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๒ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนท่ี ทอ.ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมกับหน่วย
ภายนอก 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๓ ขออนุมัติทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ
สํานักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
กรณีการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากระเบียบ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓๔ ขออนุมัติกรณีวงเงินค่าใช้จ่ายกรณีเกินอํานาจ ผบ.ทอ. กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓๕ การขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเบิกเงินทุนทดรอง 

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายของ สน.ผชท.ทอ.ไทยในต่างประเทศ 
กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓๖ การอนุมัติชําระเงินตาม Billing Statement ในเดือนต่าง ๆ กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓๗ การหารือกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานัก 

นายกรัฐมนตรี เก่ียวกับระเบียบและกฎหมายการเงินการคลัง 
กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๓๘  การลงช่ือ... 



- ๑๔ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๓๘ การลงช่ือในหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

เพ่ือขอเบิกจ่ายเงิน 
กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓๙ การอนุมัติวงเงินให้หน่วยตา่ง ๆ ท่ีขอเก็บและรักษาเงินในกําป่ัน 
เก็บเงินราชการ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๐ การอนุมัติวงเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในอํานาจ ผบ.ทอ. 
และ ผบ.ทอ.อนุมตัิหลักการแล้ว 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๑ การอนุมัติจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ 
เดินทางมาประเทศไทย 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๒ การอนุมัติจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศช่ัวคราว 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติวงเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในอํานาจ ผบ.ทอ. 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๔ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นการ  
ประจํา กรณีเกินวงเงินท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ กค. 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๕ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่ีอยู่ในอํานาจ ผบ.ทอ.ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๖ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีอยู่ในอํานาจ 
ผบ.ทอ.ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๗ การลงช่ือสั่งการในหนังสือเวียนตา่ง ๆ ในสายวิทยาการการเงิน 
ท่ีให้ นขต.ทอ.ปฏิบัต ิ

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๘ การส่งตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอํานาจสั่งจ่ายสําหรับเป็น 
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๙ การลงลายมือช่ือรับรองในบัตรตัวอย่างลายมือช่ือผู้เบิกเงิน 
กับกรมบัญชีกลาง 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๐ การลงลายมือช่ือรับรองลายมือช่ือผู้เบิกในสมุดคู่มือวางฎีกา 
สําหรับการเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง 

กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๑ การรับทราบรายงานและสั่งการให้หน่วยปฏิบัตติามข้อทักท้วง 
ของการตรวจสอบภายใน ทอ. 

สตน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๒ การตรวจสอบภายใน ทอ. สตน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕๓ คําสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน ทอ. สตน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕๔ การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และการนําส่งหน่วย

เก่ียวข้อง 
สตน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๕ การอนุมัติการหักรายรับจ่ายขาด กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕๖ การอนุมัติการถอนคืนเงินรายรับ กง.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๔.  เสธ.ทอ.  … 



- ๑๕ - 
 
 ๔.  เสธ.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอเข้าชมกิจการ ทอ.ของหน่วยงานต่างประเทศท่ี ทอ. 

มีการจัดเลีย้ง 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๒ การ รปภ.ในงานพิธีต่าง ๆ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวของ ทอ.และการสํารวจกิจการ รปภ.

ประจําปี 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๔ การประชุมประสานงานด้านการข่าวระหว่างเหล่าทัพ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๕ การประชุมข้อขัดข้องหรือการสมัมนาด้านการข่าว ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๖ งานพิธีต่าง ๆ และการจัดข้าราชการไปงานพิธี  

(เก่ียวข้องกับต่างประเทศ) 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗ การประมาณสถานการณด์้านการข่าวเฉพาะกรณ ี ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๘ โครงการแลกเปลี่ยน จนท.ทอ.ไทย กับ ทอ.มิตรประเทศ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๙ การรายงานผลการปฏิบัติเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสาร ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐ การลงช่ือในใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๓) ของ หน.นขต.ทอ. 
ในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติหน้าท่ีสําคัญ 

ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติตัวบุคคลไปดูงานหรอืปฏิบัติงานกับหน่วยบิน 
นอก ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๒ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกยิง  
และประเมินค่าอาวุธนําวิถี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๓ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการแข่งขันใช้อาวุธ 
ทางอากาศ ประจําปี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๔ การกําหนดและการแก้ไขอัตรากระสุน วัตถุระเบิด การฝึก  
ภาคอากาศและภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๕ การขออนุมัติจัด จนท.สนับสนุนการฝึกบินของเดโชชัย ๓ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๑๖ การขออนุมัติหลักการฝึกบินทางยทุธวิธีกับ นบ.ทอ.มิตรประเทศ

รวมท้ังดําเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงเพ่ือดําเนินการฝึก 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๗ การอนุมัติและขอแก้ไขแผนฝึกบินนอกท่ีตั้ง และในท่ีตั้งประจําเดือน 
 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๘ การจัดอากาศยานสนับสนุนการฝกึศึกษาของ นขต.ทอ. ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๑๙ การจัด จนท.ฝอ.ของ บก.ทอ.และ จนท.ฝอ.ในกรมฝา่ยอํานวยการ

ไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏบัิติการทางอากาศ และหน่วยควบคุมการ
ปฏิบัติการทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๐ การขอใช้พ้ืนท่ีการฝึกบินของ ทอ.และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางยุทธการ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 
๒๑  การดําเนินการ… 



- ๑๖ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๒๑ การดําเนินการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

หรือการตรวจรับไว้ใช้ในราชการท่ีได้รับอนุมัติหลักการแล้ว 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๒ การขออนุมัติหลักการและนโยบายการฝึกร่วม/ผสม ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๒๓ การอนุมัติยมืยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกร่วมและผสม ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๒๔ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยนอก ทอ. 

ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมตัิไว้แล้ว 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๕ คําสั่งการฝึกร่วมและผสม หรือการเคลื่อนย้ายกําลังเข้าร่วม 
ในการฝึกร่วม/ผสม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๖ การรับรองมาตรฐานระบบอาวุธ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๒๗ การขออนุมัติให้ยืมอาวุธภาคพ้ืนเพ่ือการฝึกและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ของหน่วยใน ทอ. 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๘ การขออนุมัติเบิกจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิดนอกอัตรา 
เพ่ือใช้ในการพิธีทางทหาร การสาธิต การฝึก และการซ้อมรบ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๙ การพิจารณากําหนดและแก้ไขปรบัปรุงอัตราลูกจ้างประจํา ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๐ สรุปผลการประชุมสัมมนาทางยุทธการและการฝึก ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๑ สรุป/วิเคราะห์ผลการฝึกยิงและทดสอบอาวุธนําวิถีประจําปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๒ สรุป/วิเคราะห์ผลการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ ประจําปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๓ สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินและการฝึก จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๔ สรุปผลการฝึกร่วม/ผสม เรยีน ผบ.ทสส. เพ่ือขออนุมัติทําการฝึก 

ในปีต่อไป 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๕ การรายงานผลการใช้กระสุน วัตถุระเบิด สําหรับการฝึกอาวุธ
ภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๖ การรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของชุดตรวจผสม ประจําเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๗ การรายงานผลการตรวจสอบภาคการฝึกของทหารกองประจําการ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๓๘ การแจ้งความต้องการกระสุนวัตถุระเบิด ฝึกภาคอากาศของ นบ.

และผู้ทําการในอากาศประจําปี รวมท้ังความต้องการเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๙ การจัด จนท.ทอ.ฝึกปฏิบัติงานบนอากาศยาน 
เพ่ือรักษาสมรรถภาพ 

ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔๐ การแต่งตั้ง จนท.เพ่ือจัดทําแผนการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ
ตลอดจนการขออนุมัติใช้แผนการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๑ การขออนุมัติทําการบินกับอากาศยานเกิน ๒ แบบ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๔๒ การดําเนินการจัดทําแผน และควบคุม กํากับดูแล การฝึกยิง 

และทดสอบอาวุธนําวิถีประจําปี 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 
๔๓  การขออนุมตัิ... 



- ๑๗ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๔๓ การขออนุมัติช่ัวโมงบินสาํหรับการฝึกเพ่ิมเติมจากอัตรา 

ท่ีอนุมัติไว้เดิม (เป็นครั้งคราว) 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๔ ขออนุมัติแผนฝึกบินในท่ีตั้งของหน่วย ประจําเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๔๕ ขออนุมัติให้ผู้ทําการในอากาศเข้าร่วมการฝึกอบรมการยังชีพ 

และค้นหาช่วยชีวิตในทะเล 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๖ การเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ตามนโยบายหรือหลักการท่ีไดร้ับ 
อนุมัติและอยู่ในโครงการฝึกศึกษาของ ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๗ การตรวจสอบฝมีือบินของ นบ.หลงัจากอากาศยานอุบัติเหต ุ
 

จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๘ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการฝึกและศึกษาของเหล่าทัพอ่ืน 
ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมตัิไว้แล้ว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๙ การกวดขัน การป้องกัน และการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๕๐ การขออนุมัติแผนฝึกโดดรม่ประจําปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๕๑ แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิให้โทษ ประจําปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๕๒ การจําหน่ายสุนัขทหารออกจากบัญชี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๕๓ การอนุมัติให้นําเรื่องเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕๔ การอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ในกรณีท่ีเกิน

อํานาจของหัวหน้าหน่วยน้ัน 
สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๕ การขอโอนงบประมาณต่อสํานักงบประมาณ ตามท่ี ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัตหิลักการไว้แล้ว 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๖ การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการเงินนอกงบประมาณภายใน 
วงเงินท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติกําหนดวงเงินใช้จ่ายประจําปีไว้แล้ว 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๗ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการในกําหนดการงบประมาณ 
และรายการท่ีจ่ายงบประมาณในวงเงินท่ีเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
(ห้าแสนบาท) 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๘ การส่งข้อมูลในการปรับปรุงรายละเอียดเก่ียวกับคําขอตั้ง
งบประมาณของ ทอ.ให้กับ นขต.กห. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
และสาํนักงบประมาณ 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕๙ การสั่งการแก้ไขเพ่ือป้องกันมิให้อากาศยานอุบัติเหตุ อากาศยาน
อุบัติการณ์ และรายงานอันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๐ รายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบัติการณ์ และรายงาน 
อันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๑ สรุปผลการประชุมนิรภยัการบินของหน่วยบิน ประจําปี สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
 

๖๒  รายงานผล... 
 



- ๑๘ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๖๒ รายงานผลการตรวจสํารวจนิรภัยภาคพ้ืน และรายงานอันตราย

เก่ียวกับนิรภยัภาคพ้ืน 
สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๓ สรุปผลการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพ้ืน ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๔ การตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการนิรภัย 

 
สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๕ รายงานผลการวิเคราะห์หาสาเหตอุุบัติเหตภุาคพ้ืนร้ายแรง 
และรายงานการแก้ไขเพ่ือป้องกันอุบัติเหตภุาคพ้ืน 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๖ การมอบรางวัลนิรภยั ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๗ สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการนิรภัย ทอ.ประจําปี สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๘ ขออนุมัติโครงการนิรภยั ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๙ นโยบายนิรภัย ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๐ การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๑ สรุปผลการประชุมสัมมนาด้านนิรภัย สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๒ การรายงานผลการดําเนินงานของชุดอบรมด้านนิรภัยเคลื่อนท่ี สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๓ การฝึก จนท.ในระบบควบคุมและแจ้งเตือนอากาศยาน คปอ. นําเรียนโดยตรง 
๗๔ 

 
การขออนุมัติให้หน่วยเก่ียวข้องปฏิบัติภารกิจในการรับรองแขกชาว 
ต่างประเทศของ ทอ. 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๕ การขออนุมัติให้หน่วยเก่ียวข้องปฏิบัติภารกิจในการรับรอง 
บุคคลสาํคัญของส่วนราชการอ่ืน ท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศ 
และขอใช้พ้ืนท่ี ทอ.ในการรับรอง 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๗๖ 
 

ขอใช้ลานจอด บ.และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของ ทอ. 
(เฉพาะ บ.ทหาร) 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๗ ขออนุมัติดําเนินการรับรองคณะ ทอ.ต่างประเทศในโครงการ
แลกเปลีย่น ฯ 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๘ แผนการตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว ทอ.สํารวจและเผยแพร่ รปภ. 
 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๙ การสนับสนุนการฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ. 
 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๐ ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยมฝ่ายอํานวยการของ ยก.ทอ. 
และรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๑ การฝึกบินรักษาสมรรถภาพพร้อมรบของ นบ.ส่วนกลาง 
ช้ันยศนายพลอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๒ การแสดงภาคอากาศประกอบพิธีกระทําสตัย์ฯ ต่อธงชัยเฉลิมพล 
 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 
๘๓  การสนับสนุน... 

 



- ๑๙ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๘๓ การสนับสนุนกําลังพลเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าการแพรร่ะบาด      

ยาเสพตดิ 
ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๔ การจัดสรรงบประมาณสําหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ
หลักการแล้ว (กรณีท่ีไม่ระบุวงเงิน) ในวงเงินท่ีเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘๕ ขออนุมัติและสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัตเิหตภุาคพ้ืน 
 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๖ ขออนุมัติและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ
ภาคพ้ืน 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๗ ขออนุมัติแต่งตั้ง จนท.ดําเนินการด้านนิรภยัภาคพ้ืน ทอ.ประจําปี 
 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๘ ขออนุมัติการตรวจด้านนิรภัย ณ ส่วนราชการ ทอ.ประจําปี 
 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๙ ขออนุมัติตรวจสํารวจด้านนิรภัยงานวันเด็กแห่งชาติ งานลอยกระทง 
และสรุปผลการตรวจ 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๐ การฝึกทดสอบความพร้อมระบบสือ่สารอิเล็กทรอนิกส ์
 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 ๕.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกําลังพล) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การแต่งตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน น.สญัญาบัตร

ช้ันยศนายพลอากาศ 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒ การสั่งย้ายสังกัดทหารกองประจําการ กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓ การให้ จนท.ปฏิบัตริาชการในหน่วยมิตรประชา ทอ. กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๔ การให้ข้าราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 

ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ นขต.ทอ.หลายหน่วย หรือเรื่องท่ี 
ไม่เก่ียวข้องกับ นขต.ทอ.ใด 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๕ การอนุมัติแผนการตรวจสอบประวัติรับราชการท่ีส่วนราชการ 
นอกท่ีตั้งดอนเมือง 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๖ การรายงานผลการศึกษาภายในประเทศ (ยกเว้นการลาไปศึกษา 
ประเภท ๓) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๗ การให้หน่วยหรือบุคคลภายนอก ทอ.มาบรรยายหรือแนะแนว
การศึกษาใน ทอ.ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ นขต.ทอ.หลายหน่วย  
หรือเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับ นขต.ทอ.ใด 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๘  ขออนุมัติ... 



- ๒๐ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๘ ขออนุมัติเดินทางไปทําบัตรประจําตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

และพนักงานราชการ สังกัด ทอ. 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙ การขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ จนท.
สอบคัดเลือก และตรวจร่างกายบุคคลพลเรือน เข้าเป็น นชท. 
ภาคปกต ิ

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐ การรายงานผลการตรวจสุขภาพของผู้ทําการในอากาศ 
และนักโดดรม่ 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑ การนําปลดทหารกองประจําการ 
(ขออนุมัตินําปลดทหารกองประจําการท่ีรับราชการน้อยกว่า ๒ ปี) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒ การโอนข้าราชการยศ น.ท.ลงมา และลูกจ้าง กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๓ การเสนอขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจําซ่ึงจะได ้

รับค่าจ้างกลุม่ค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขอ 
อนุมัติต่อ รมว.กห. (สําหรับการบรรจุลูกจ้างประจําท่ีจะได้รับ 
ค่าจ้างกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ ให้ หน.นขต.ทอ.เป็นผูม้ีอํานาจสั่ง 
ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๔ การเสนอขอย้ายลูกจ้างประจําซ่ึงจะไดร้ับค่าจ้างกลุ่มค่าจ้างท่ี ๒  
ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขออนุมัติต่อ รมว.กห. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๕ การย้ายลูกจ้างประจําระหว่าง นขต.ทอ.และการย้ายลูกจ้างประจํา 
ภายใน นขต.ทอ.ท่ี หน.นขต.ทอ.เป็นระดับ ผบ.กองบิน (สําหรับ 
การออกคําสั่งย้ายลูกจ้างประจําภายในหน่วยในกลุ่มค่าจ้างเดิม  
ให้เป็นอํานาจของ หน.นขต.ทอ.ออกคําสั่งตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
ลูกจ้างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๖ การสั่งจ้างบุคคลเข้ารบัราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท่ีให้ไดร้ับค่าจ้าง
ตั้งแต่กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป (ยกเว้นการออกคําสั่งจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวให้ได้รบัค่าจ้างกลุม่ค่าจ้างท่ี ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ัน 
ผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นผูม้ีอํานาจสั่งจ้างตาม
คําสั่ง กห.ท่ี ๗๙๗/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ เรื่อง ลูกจ้างช่ัวคราว) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๗ การให้ จนท.ปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจากหน้าท่ีราชการหน่วยสนาม 
และหน่วยท่ีตั้งปกติตามอัตรา ทอ.(เพ่ือพลาง) , อัตรา ทอ. 
ในการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.), อัตรา ทอ.ตามแผน 
เพ่ือความมั่นคงของประเทศ และอัตราแผนป้องกันท่ีตั้ง 
หน่วยทหารของ ทอ. ยกเว้น จนท.ยศ น.อ.ข้ึนไป 
และ ผบ.หน่วยสนาม (ผบ.ฝูงบิน, ผบ.ฐานบิน, ผบ.ศสอต.,  
ผบ.ศคร., ผบ.สคร.และ ผบ.สร.) 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๑๘  การอนุมัติ... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๘ การอนุมัติตาํแหน่งและอัตราให้ลกูจ้างประจําสอบเลื่อนตําแหน่ง,

ระดับช้ันตําแหน่ง และการเปลีย่นสายงาน 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๙ การเปลีย่นหรือแทนเวรราชองครกัษ์ กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๐ การอนุมัติโควตาการลาอุปสมบทประจําปี กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๑ การเสนอรายงานขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย ์

ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไปยัง บก.กองทัพไทย 
กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๒ การพิจารณากําหนดและแก้ไขปรบัปรุงอัตราอนุมตัิการใช้ 
กําลังพลประเภทลูกจ้างประจํา รวมท้ังการเปิดและปิดอัตราอนุมตั ิ
การใช้กําลังพลประเภทลูกจ้างประจํา 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๓ การให้ลูกจ้างประจํา ช่วยและพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ระหว่าง นขต.ทอ. 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๔ การนิเทศการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ในหน่วยทหาร 

กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๕ การอนุมัติให้ทหารกองประจําการลาศึกษาต่อ กพ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๖ การกําหนดและแก้ไขปรับปรุงคํายอ่ของ ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๗ การรายงานเมื่อข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตร ทหารกอง

ประจําการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ต้องคด ี(กรณีท่ีไมต่้อง
เสนอไป กห.) 

สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒๘ รายงานการใช้ตนเองเป็นประกันในการปล่อยตัวช่ัวคราว สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒๙ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๖.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานการข่าว) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การสั่งใช้อากาศยานทําการบินถ่ายภาพทางอากาศ 

 เมื่อ ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแล้ว 
ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๒ หนังสือเชิญคณะทํางานเตรียมการฝึกผสมระหว่าง ทอ. 
กับ ทอ.ต่างประเทศ 

ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓ การจัด น.เวรอํานวยการ ทอ., ผช.น.เวรอํานวยการ ทอ.,  
น.เวร บก.ทอ.และ จนท.เวรประชาสัมพันธ์ประจํา 
กองรักษาการณ์ บก.ทอ. 

สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔ ขอให้ระมัดระวังและกวดขันการเข้ามาปฏิบัติงานของ 
บุคคลภายนอก 

ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๕  การให้... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๕ การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารเวรกองรักษาการณ์ ทอ. 

เพ่ือถวายความปลอดภัยพระตําหนักท่ีประทับ ๙๐๔  
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง 

สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๖ การขอเข้าชมกิจการ ทอ.ของหน่วยงานต่างประเทศ 
ท่ี ทอ.ไม่ต้องจัดเลี้ยง 

ขว.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๗.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การฝึกและศึกษาของ นบ.และ ตห. ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒ การเปลีย่นแปลงการฝึกของ นบ.และ ตห.ส่วนกลาง ทอ. 

ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมตัิหลักการไว้แลว้ 
ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๓ การขออนุมัติให้ นบ.ประจํากองทําการฝึกบินเป็นกรณีพิเศษ ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๔ การพิจารณากําหนดอัตราจ่ายอาวุธให้กับสถานีโทรคมนาคม ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕ การรายงานผลการฝึกและขออนุมตัิแต่งตั้ง คบ./นบ.ลองเครื่อง 

และรับเงินเพ่ิม 
ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติให้อากาศยานพลเรือนต่างประเทศ และอากาศยาน 
ไม่ได้สังกัดส่วนราชการในราชอาณาจักรไทย 

ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๗ การจัดบรรยายสรุปและสาธิต ตลอดจนจัดข้าราชการ ทอ. 
ร่วมรับฟัง และชม หรือร่วมการประชุมสัมมนาท้ังในและนอก ทอ. 
รวมท้ังการจัดยานพาหนะและ ชพ.งบพิเศษสําหรับการเดินทาง 

ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘ การเคลื่อนย้ายกําลังทหาร จํานวนเกินกว่า ๑ หมู่ หรือเกินกว่า  
๑๐ คน เดินทางเข้าหรือออกจาก กทม. เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ทางยุทธการเฉพาะกรณีท่ีไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ยก.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙ การขอใช้และการเปลี่ยนแปลงช่องการสื่อสารโทรคมนาคม ทอ. ทสส.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๐ การใช้และการเปลี่ยนแปลงความถ่ีวิทยุ ทสส.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๑ การติดตั้ง ถอดถอน ดัดแปลง เปลี่ยนแบบอุปกรณ์สื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกส์ท้ังภาคอากาศและภาคพ้ืน 
ทสส.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒ การรายงานขอเปลี่ยนทะเบียนอาวุธปืนท่ีซื้อจาก ทอ. สธน.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๘.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานส่งกําลังบํารุง) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ ขอรับการสนับสนุนข้อมลูยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ จาก บก.ทท. กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒ การข้ึนทะเบียนประจําการอากาศยาน และการโอนอากาศยาน กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๓  การจําหน่าย... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๓ การจําหน่ายอากาศยาน รถยนต์สงครามชนิดรบและช่วยรบ อาวุธ

กระสุน วัตถุระเบิด บรภิัณฑ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธี 
และบรภิัณฑ์ถ่ายรูปทางยุทธวิธี ตามท่ีไดร้ับอนุมัติหลักการไว้จาก 
ผบ.ทอ. 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๔ การรายงานผลการปฏิบัติด้านส่งกําลังบํารุง กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕ การให้ยานพาหนะของ ทอ.ใช้ป้ายทะเบียน 

ของกรมการขนส่งทางบก 
กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๖ การแก้ไขดดัแปลงรถยนต์ทหาร รวมท้ังการขออนุญาตสาํนักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เพ่ือใช้ไฟสญัญาณเสียงสญัญาณอ่ืน ๆ 
กับรถยนต์ทหาร 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๗ การกําหนดอัตราจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสด ุ
(เว้นอากาศยาน อาวุธกระสุน วัตถุระเบิด อุปกรณส์ื่อสาร 
ทางยุทธวิธีบริภัณฑ์ ภาพถ่ายทางยุทธวิธี เช้ือเพลิง และหล่อลื่น) 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๘ การขออนุมัติให้หน่วยตา่ง ๆ ขอรบังานก่อสร้างและการซ่อมบํารุง 
ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของ ชย.ทอ. ไปดําเนินการจัดจ้างเอง 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๙ การอนุมัติให้บุคคลภายใน ทอ.และครอบครัวท่ีสังกัด นขต.ทอ.
โดยสาร บ.เมล์ของ ทอ. 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐ การขออนุมัติตดิตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนราชการ ทอ.ในกรณีท่ี
สอดคล้องกับระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๑ การกําหนดแบบพิมพ์และหมายเลขแบบพิมพ์ของ ทอ. สบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๑๒ การขอซากอากาศยาน กบ.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๙.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอข้อมูลยุทโธปกรณ์และหน่วยงานของ ทอ. กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๒ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจําเดือน กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๓ การขอสัมภาษณ์กําลังพลสังกัด ทอ. กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๔ การนําสื่อมวลชนชมกิจการ ทอ. กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๕ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนาร ี

เหล่าอากาศ 
กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๗ รายงานสรุปผลการฝึกอบรมลูกเสอืเนตรนารีเหล่าอากาศประจําปี กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 
๘  รายงาน... 
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ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๘ รายงานการปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยต่าง ๆ ประจําเดือน กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 
๙ การจัดแสดงเครื่องบินเล็กในท่ีต่าง ๆ  กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๐ การอนุมัติให้วงดนตรีกองดุริยางค์ ทอ.ไปบรรเลงในท่ีต่าง ๆ นอก ทอ. อย. นําเรียนโดยตรง 
๑๑ การขออนุมัติให้กรรมการ กปช.ทอ.เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ 

ส่วนภูมิภาค 
กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๒ การอนุมัติให้นักโดดร่มไปแสดงการโดดร่มให้หน่วยงานภายนอก 
ในกรณีท่ีไม่ใช้อากาศยานของ ทอ. 

กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

๑๓ การอนุมัติให้ บ.เอกชน ทําการบินถ่ายภาพทางอากาศ 
เพ่ือประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

กร.ทอ. นําเรียนโดยตรง 

 ๑๐.  หน.นขต.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การเดินทางของกลุ่มทหารท่ีไมม่ีอาวุธ จํานวนเกินกว่า ๑ หมู ่

หรือเกินกว่า ๑๐ คน เพ่ือไปศึกษาดูงาน,ใช้แรงงานเพ่ือพัฒนา
สถานท่ี หรือช่วยเหลือประชาชน,ชมกีฬาหรือมหรสพ 

นขต.ทอ. - 

๒ การแจ้งผลการสืบหาหลักทรัพย์ให้กระทรวงการคลังทราบ นขต.ทอ. - 
๓ การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

รวมท้ังส่งเงินให้สํานักงานอัยการสงูสุดและศาล 
นขต.ทอ. - 

๔ การประชุม อบรม หรือสัมมนา เก่ียวกับการฝึกศึกษา 
นอกโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําปี  
ท้ังภายในและภายนอก ทอ.โดยใช้งบประมาณของหน่วย 
หรือไม่ใช้งบประมาณ 

นขต.ทอ. - 

๕ การให้ข้าราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 
ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ นขต.ทอ.หน่วยใดหน่วยหน่ึง 

นขต.ทอ. - 

๖ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ไปสมัครสอบ 
เพ่ือเข้าศึกษา ณ สถาบันภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ 
ใช้เวลาราชการบางส่วน หรือใช้เวลานอกเวลาราชการ 

นขต.ทอ. - 

๗ การให้ไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือไปเป็นนักเรียนหรือข้าราชการ 
นอก ทอ.หรือประกอบอาชีพอ่ืน 

นขต.ทอ. - 

๘ การให้กําลังพล ทอ.ไปบรรยายในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานนอก ทอ.รวมท้ังการให้บุคคลภายนอก ทอ. 
มาบรรยายใน ทอ.เก่ียวกับเรื่องวิทยาการต่าง ๆ  

นขต.ทอ.  

๙ การแต่งตั้งครูอาจารย์ หรือกรรมการตรวจสอบผลการศึกษา
หลักสตูรตา่ง ๆ ของ ทอ. 

นขต.ทอ. - 

 
๑๐  การเลื่อน... 



- ๒๕ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๐ การเลื่อนบําเหน็จประจําปีของลูกจ้างประจํา นขต.ทอ. - 
๑๑ การออกประกาศ ทอ.ตามท่ี ผบ.ทอ.มอบหมาย นขต.ทอ. - 
๑๒ การเข้าสมาคมหรือบอกความในราชการตามข้อบังคับ กห.

นอกเหนือจากท่ี กห.ได้ประกาศไว้ 
นขต.ทอ. - 

๑๓ การดําเนินการตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคําสั่งศาล กรมบังคับคดีในคดี
ของ นขต.ทอ.ต่าง ๆ (ยกเว้น นขต.ทอ.ในส่วนบัญชาการ) 

นขต.ทอ. - 

๑๔ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจ้งมาของ นขต.ทอ.ต่าง ๆ
(ยกเว้น นขต.ทอ.ในส่วนบัญชาการ) 

นขต.ทอ. - 

๑๕  การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับหน่วย 
ท้ังในท่ีตั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ของคณะบุคคล หน่วยงาน
สถานศึกษาภายในและภายนอก ทอ.ในประเทศ 

 
นขต.ทอ. 

 
- 

๑๖ การออกคําสั่งจ้าง คําสั่งเลิกจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง กับผู้ท่ี
ได้รับการสรรหา หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ ทอ. 
รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคม 

นขต.ทอ. - 

๑๗ การลงช่ือยื่นเรื่องราวขอถือจ่ายเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ 
บําเหน็จตกทอด บํานาญพิเศษ เงินทําขวัญ 
ของข้าราชการประจําการ และนอกประจําการในสังกัด 
ไปยังสํานักงานเขต/กรมบัญชีกลาง 

นขต.ทอ. - 

๑๘ การขอถือจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา, เงินบําเหน็จ 
ลูกจ้างรายเดือน, เงินทําขวัญ, เงินบําเหน็จพิเศษ, 
เงินบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา และเงินค่าตอบแทน 
พนักงานราชการ 

นขต.ทอ. - 

๑๙ การแต่งตั้ง คณก.ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการของหน่วย 

นขต.ทอ. - 

๒๐ การออกคําสั่งเลื่อนข้ันค่าตอบแทนประจําปี และค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ 

นขต.ทอ. - 

๒๑ การอนุญาตให้ลากิจต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง 

นขต.ทอ. - 

๒๒ การพิจารณาอนุมัติให้นักเรียนนักศึกษาภายนอก ทอ.เข้าฝึกงานใน 
นขต.ทอ. 

นขต.ทอ. - 
 

 
๒๓  การยื่น... 

 
 
 



- ๒๖ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๒๓ การยื่นเรื่องราวขอถือจ่ายบําเหน็จบํานาญ ไปยังกรมบัญชีกลาง

สําหรับข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการช้ันนายพลอากาศ) ซ่ึงออก 
จากราชการโดยต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยหรือคดีอาญา  
แต่คดียังไม่ถึงท่ีสุด  

นขต.ทอ. - 

๒๔ การอนุมัติให้ได้รับและมีสิทธิประดับ และหรือเลื่อนช้ันเครื่องหมาย
ความสามารถและหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะทุกประเภท 

นขต.ทอ.ท่ีเป็นหน่วย 
เจ้าของเครื่องหมาย 

- 

๒๕ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยไมเ่ปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
และงบประมาณในแต่ละหลักสูตรไม่เพ่ิมข้ึน ในหลักสูตรตาม
โครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําปี ซ่ึง ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัตโิครงการแล้ว 

นขต.ทอ. - 
 
 
 

๒๖ การออกคําสั่งให้ทหารกองประจําการเข้ารับการศึกษาและพ้นจาก
การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน ทอ. 

นขต.ทอ. - 

๒๗ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจําการ นขต.ทอ. - 
๒๘ การออกประกาศ ทอ.กรณีนักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ

พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถึงแก่กรรม 
นขต.ทอ. - 

๒๙ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา ลาไปศึกษา 
โดยใช้เวลานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท 
๓) รวมท้ังการขอขยายระยะเวลาการศึกษา การขอระงับการศึกษา 
การเปลีย่นสาขาวิชา หรือหลักสูตรท่ีศึกษา ตลอดจนการย้าย
สถานศึกษา 

นขต.ทอ. - 

๓๐ การรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา (ประเภท ๓) 

นขต.ทอ. - 

 ๑๑.  หน.นขต.ทอ.ท่ีเป็นหน่วย หน.สายวิทยาการ ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ในเรื่องต่อไปน้ี 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การแต่งตั้ง คณก.สอบเลื่อนตําแหน่ง,ระดับช้ันตําแหน่ง และการ
เปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจํา 

ส่วนราชการ 
ท่ีเป็น หน.สายวิทยาการ 

- 

๒ การอนุมัตผิลการสอบเลื่อนตําแหน่ง,ระดับช้ันตําแหน่ง และการ
เปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจํา 

ส่วนราชการ 
ท่ีเป็น หน.สายวิทยาการ 

- 

 
๑๒.  จก.กพ.ทอ.  ... 

 
 
 
 
 



- ๒๗ - 
 

 ๑๒.  จก.กพ.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกประกาศ ทอ.กรณีข้าราชการต่ํากว่าช้ันสญัญาบัตร, 

นักเรียนในสังกัด ทอ.,ทหารกองประจําการ และลูกจ้างประจํา 
เปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล 

กพ.ทอ. - 

๒ การส่งรายช่ือข้าราชการช้ันสญัญาบัตรท่ีลาอุปสมบท ประจําปี กพ.ทอ. - 
๓ การส่งรายช่ือข้าราชการช้ันสญัญาบัตรท่ีลาสิกขา ประจําปี กพ.ทอ. - 
๔ การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนายทหารกองหนุน กพ.ทอ. - 
๕ การขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือนับเวลาระหว่างรับราชการ ทหารกอง

ประจําการ เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
กพ.ทอ. - 

๖ การย้ายประเภทนายทหารนอกประจําการ กพ.ทอ. - 
๗ การขอถือจ่ายเงินค้างจ่าย และเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ 

นอกประจําการ ถึงแก่ความตาย 
กพ.ทอ. - 

๘ การปรับและเลื่อนช้ันเงินเดือนของนายทหารประทวน ท่ีได้เลื่อน
ตําแหน่งสูงข้ึน  

กพ.ทอ. - 

๙ การออกคําสั่งเลื่อนบําเหน็จประจําปีของนายทหารประทวนท่ีค้าง
การพิจารณากรณีต่าง ๆ 

กพ.ทอ. - 

๑๐ ขอรับบัตรประจําตัวทายาทเหรียญชัยสมรภูม ิ กพ.ทอ. - 
๑๑ การอนุมัตสิ่งข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับข้อมูลกําลังพลให้หน่วยนอก ทอ.  กพ.ทอ. - 
๑๒ การอนุญาตให้ข้าราชการต่ํากว่าช้ันสัญญาบัตรลาอุปสมบท  

กรณีท่ี หน.นขต.ทอ.เป็นผู้บังคับบัญชาต่ํากว่าช้ันผู้บัญชาการกองพลบิน 
กพ.ทอ. - 

๑๓ การแจกจ่ายบัญชีรายช่ือหัวหน้าส่วนราชการ กพ.ทอ. - 
๑๔ สรุปผลการฝึกอบรมประจําสัปดาห์ กพ.ทอ. - 
๑๕ ขออนุมัติแจกจ่ายบัญชีรายช่ือ น.สัญญาบัตรช้ันยศนายพลใน กห. กพ.ทอ. - 
๑๖ ขออนุมัติแจกจ่ายทําเนียบอาวุโสนายทหารอากาศ สังกัด ทอ.ช้ันยศ 

พล.อ.อ.-น.อ. สําหรับผู้บริหาร 
กพ.ทอ. - 

 ๑๓.  จก.ขว.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การติดต่อประสานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ท่ีประจําอยู ่

ในประเทศไทย เฉพาะงานในด้านธุรการ 
ขว.ทอ. - 

๒ การขอและต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ และการอนุมตัิให้  
บ.ทอ.บินผ่านอาณาเขตและแวะพักในการเดินทางไปต่างประเทศ 

ขว.ทอ. - 

๓ การขออนุญาตให้คนต่างด้าวท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีหรือภารกิจ 
ให้แก่ ทอ.อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 

ขว.ทอ. - 

 
๑๔.  จก.ยก.ทอ.  ... 



- ๒๘ - 
 

  ๑๔.  จก.ยก.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี  

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ รายงานการประชุม คณก.ป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ยก.ทอ. - 
๒ ภารกิจการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ยก.ทอ. - 
๓ ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกข้าราชการ ทอ.เข้าอบรมหลักสูตร นบ.

ลองเครื่องกับเครื่องต้นแบบและวิศวกรการบินทดสอบ 
ยก.ทอ. - 

๔ การใช้หลักสตูรในการฝึกและศึกษาท่ัวไปของผู้ทําการในอากาศ ยก.ทอ. - 
๕ การแจกจ่ายเอกสารการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทอ. ยก.ทอ. - 

 ๑๕.  จก.กบ.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การจัด จนท.ร่วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี ทอ.ได้รับ 

อนุมัติให้ใช้ประโยชน์ 
กบ.ทอ. - 

๒ การรายงานขอยกเว้นค่าอากรศุลกากรสําหรับยุทธภณัฑ์ กบ.ทอ. - 
๓ การแจ้งข้อมูลการนําเข้ายุทโธปกรณ์ของ ทอ.ให้ กบ.ทหาร ทราบ กบ.ทอ. - 
๔ การลงช่ือในสัญญาเปลี่ยนแปลงและสญัญาแก้ไข CASE ต่าง ๆ 

ในกรณีไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน รายการ เง่ือนไข และสาระสําคัญ 
ไปจาก LOA เดิม 

กบ.ทอ. - 

๕ การอนุมัติให้ จนท.จม.ทอ.หรือ จนท.รัฐบาลสหรัฐ ฯ โดยม ี
จนท.จม.ทอ.เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชม
กิจการกองบินต่าง ๆ และคลังใหญ่ 

กบ.ทอ. - 

๖ การแจ้งรายช่ือผู้ท้ิงงาน ตามรายงานของส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ 

กบ.ทอ. - 

๗ การลงนามในหนังสือ ทอ.ถึง กบ.ทหาร เก่ียวกับการขอจดทะเบียน
รถยนต์ทหาร ขอแก้ไขหลักฐานในใบทะเบียนรถยนต์ทหาร 
ขอใช้ป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก กับขอยกเว้นการใช้
เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษให้กับรถยนต์ทหาร 
และขอจําหน่ายทะเบียนรถยนต์ทหาร 

กบ.ทอ. - 

๘ การระวังช้ีแนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน กบ.ทอ. - 
 

 ๑๖.  จก.กร.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอภาพถ่ายและประวัติ น.ผู้ใหญ ่ กร.ทอ. - 

 
๒  การขออนุมัติ... 

 



- ๒๙ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 

๒ การขออนุมัติตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ กร.ทอ. - 
๓ การขออนุมัติให้การสนับสนุนการถ่ายทําภาพยนตร ์แถบบันทึกภาพ 

และภาพน่ิง 
กร.ทอ. - 

๔ การจัดบรรยายสรุปสาธิต นิทรรศการ ตลอดจนการจัดข้าราชการ
ทอ.ร่วมรับฟัง และชม หรือร่วมประชุมสมัมนาดา้นกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ท้ังในและนอก ทอ.รวมท้ังการจัดยานพาหนะ
และ ชพ.งบพิเศษ สําหรับการเดินทาง 

กร.ทอ. - 

 

 ๑๗.  จก.สบ.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การบอกบุญเรี่ยไร สบ.ทอ. - 
๒ การแจกจ่ายเอกสารท่ัวไปของทางราชการเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ  

สบ.ทอ. 
สบ.ทอ. - 

๓ การให้ความเห็นชอบกรณสี่วนราชการของ ทอ.จัดให้มีการเรีย่ไร
หรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร 

สบ.ทอ. - 

๔ การเชิญและตอบขอบคุณผู้บรรยายพิเศษภายนอก ทอ. 
ท่ีมาบรรยายในท่ีประชุม ทอ. 

สบ.ทอ. - 

 ๑๘.  ปช.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การสั่งการเก่ียวกับการส่งรายงานการเงินประจําเดือนของบัญชี 

ส่วนราชการ บัญชีส่วนราชการย่อย และบัญชีนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ใน ทอ.และผลการตรวจสอบรายงานดังกล่าว 

สปช.ทอ. - 

๒ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการในกําหนดการงบประมาณ และรายการ
สั่งจ่ายงบประมาณในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาท) 

สปช.ทอ. - 

๓ การลงช่ือการเบิกงบประมาณแทนกันในวงเงินงบประมาณท่ีได้
จัดสรรไว้เพ่ือการน้ัน ๆ 

สปช.ทอ. - 

๔ การส่งผลการดําเนินงานตามงบประมาณ ให้สํานักงบประมาณ  
และหน่วยเก่ียวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๕ การอนุมัติใช้และจ่ายเงินนอกงบประมาณของ ทอ.ตามรายการ 
และภายในวงเงินท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติกําหนดวงเงินใช้จ่ายประจําปี 
ไว้แล้ว 

สปช.ทอ. - 

 
๖  การลงช่ือ... 

 
 



- ๓๐ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๖ การลงช่ือในรายงานสถานภาพงบประมาณ,การรายงาน 

ผลความก้าวหน้าของโครงการ และการใช้งบประมาณ 
เสนอ สปช.ทหาร, สงป.กห. และส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๗ การลงช่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินประจํางวด) 
และรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

สปช.ทอ. - 

๘ การลงช่ือในรายงานการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน 
เสนอ สํานักงบประมาณ และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๙ การลงช่ือในรายงานสถิติทางการงบประมาณและกําลังพล 
เสนอ สปช.ทหาร และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายรบัเพ่ือบูรณะทรัพย์สินของ ทอ. สปช.ทอ. - 
๑๑ การขอรับการสนับสนุนและสั่งจ่ายงบประมาณรายการท่ีหน่วยงาน

มาขอรับการสนับสนุนทรัพยากรของ ทอ. 
สปช.ทอ. - 

๑๒ การเสนอคําขอตั้งงบประมาณ ไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ งบเบิกแทน 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

สปช.ทอ. - 

๑๓ การเสนอคําขอตั้งงบประมาณ ไปยัง บก.กองทัพไทย ค่าใช้จ่าย 
การขนถ่ายยุทโธปกรณ์ งบเบิกแทน บก.กองทัพไทย 

สปช.ทอ. - 

๑๔ การส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ 
งบเบิกแทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในการจัดทํางบประมาณประจําปี ภายหลังจากท่ี 
ทอ.ได้รับทราบกรอบวงเงินแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๑๕ การเสนอขอแปรญัตติงบประมาณค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ บ.และ ฮ. 
พระราชพาหนะ ไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

สปช.ทอ. - 

๑๖ การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดทําต้นทุนผลผลติ และตัวช้ีวัดตาม
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ให้กับ 
สํานักงบประมาณ และส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ี ทอ.ได้รับงบประมาณ
มาดําเนินการในลักษณะงบเบิกแทน 

สปช.ทอ. - 

๑๗ การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายตามสิทธิกําลังพล
ท่ีเบิกจ่าย เป็น เงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเช่าบ้าน และเงินท่ีเบิกจ่าย
ในลักษณะเดียวกับเงินเดือน 

สปช.ทอ. - 

๑๘ การส่งข้อมูลช้ีแจงการดําเนินการตามมาตรการเร่งรัดตดิตามการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

สปช.ทอ. - 

 
๑๙  การเปลีย่น... 

 
 
 



- ๓๑ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๙ การเปลีย่นแปลงรายละเอียดในบัญชีกําหนดการ บัญชีสั่งจ่าย

งบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่
กระทบวัตถุประสงค์ หรือ สาระสาํคัญของงาน รายการครุภณัฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีเก่ียวกับชนิด ปริมาณ วงเงิน คุณลักษณะ
เฉพาะ หรือสถานท่ีก่อสร้างตามท่ีอนุมัติไว้ 

สปช.ทอ. - 

๒๐ การส่งข้อมูลคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ทอ.ในส่วนท่ี
เสนอผ่านกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สปช.ทอ. - 

๒๑ การส่งข้อมูลด้านงบประมาณท่ีเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่กระทบกับ
นโยบาย เช่น รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพยส์ินท่ีได้รับ     
การบริจาค ค่าใช้จ่ายระดับผลผลติประจําปีงบประมาณ เอกสาร
ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ ทอ.ท่ีต้องส่งให้ 
กห., สํานักงานงบประมาณ หรือหน่วยอ่ืน ๆ 

สปช.ทอ. - 

๒๒ การโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยดําเนินการในกําหนดการงบประมาณ
และรายการสั่งจ่ายงบประมาณ กรณีท่ีหน่วยไดร้ับอนุมัติให้รับงาน
ไปดําเนินการเอง 

สปช.ทอ. - 

๒๓ การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมระหว่างปี สปช.ทอ. - 
๒๔ การเปลีย่นแปลงช่ือหรือรายละเอียดหลักสูตรในบัญชีสั่งจ่าย

งบประมาณ และบัญชีโอนงบประมาณ กรณีท่ีหน่วยได้รบัการอนุมตัิ
ให้มีการปรับรายละเอียดหลักสูตรแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๒๕ การจัดสรรงบประมาณสําหรับงาน/กิจกรรม ท่ีไดผ้่านความเห็นชอบ
ด้านงบประมาณจาก สปช.ทอ.และ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการ 
และวงเงินงบประมาณแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๒๖ การส่งข้อมูลช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม กรณี ทอ.ขอทําความตกลง 
และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
กับสํานักงบประมาณ 

สปช.ทอ. - 

๒๗ การขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) จากสํานักงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยตามวงเงินท่ีสํานักงบประมาณอนุมตั ิ

สปช.ทอ. - 

๒๘ การส่งข้อมูลรายจ่ายข้ันต่ําท่ีจําเป็นประจําปีงบประมาณ สปช.ทอ. - 
๒๙ การส่งผลการทบทวนการกําหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/

โครงการกิจกรรมและตัวช้ีวัด 
สปช.ทอ. - 

๓๐ การโอนงบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการอ่ืนเบิกแทน ทอ.กรณีท่ี 
นขต.ทอ.ได้รบัการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๓๑ การสั่งจ่ายงบประมาณ กรณีท่ีส่วนราชการใน กห.โอนงบประมาณ
ให้ ทอ.เบิกแทน 

สปช.ทอ. - 

 
๓๒  การขอ... 



- ๓๒ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๓๒ การขอทําความตกลงในการขอจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสรา้งตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) กับสํานักงบประมาณ กรณเีบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของ ทอ.และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วย
ตามวงเงินท่ีสํานักงบประมาณอนุมัต ิ

สปช.ทอ. - 

๓๓ การจัดสรรงบประมาณสําหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ
หลักการแล้ว (กรณีท่ีไม่ระบุวงเงิน) ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 
(หน่ึงแสนบาทถ้วน) 

สปช.ทอ. - 

๓๔ การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง สปช.ทอ. - 
๓๕ การขออุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามญั 

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สปช.ทอ. - 

๓๖ การรายงานการจัดซ้ือ/จ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สปช.ทอ. - 

 ๑๙.  จก.กง.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การสั่งให้จัดนายทหารพยานและเจ้าหน้าท่ีผู้ป้องกันอันตรายในการ

ไปรับและส่งเงิน 
กง.ทอ. - 

๒ การอนุมัติการยืมเงินราชการท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแล้ว กง.ทอ. - 
๓ การให้หน่วยถือปฏิบัตติามข้อทักท้วงของกระทรวงการคลังและ

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนท่ีเก่ียวกับการเบิกจ่ายและการ 
ลงช่ือในหนังสือตอบหักล้างข้อทักท้วง 

กง.ทอ. - 

๔ การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการแก่หน่วยต่าง ๆ ตามท่ี ผบ.ทอ.ได้
อนุมัติแล้ว 

กง.ทอ. - 

๕ การทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเก่ียวกับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กง.ทอ. - 
๖ การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างเหลือจ่าย กง.ทอ. - 
๗ การลงช่ือในหนังสือรับรองขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 

หรือเงินเพ่ิมพิเศษท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน 
กง.ทอ. - 

๘ การลงลายมือช่ือสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนายทหารการเงินในนามของผู้มี
อํานาจสั่งจ่ายของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๙ การอนุมัติจ่ายเงินท่ีหน่วยต่าง ๆ ขอเบิก เพ่ือให้ กง.ทอ.สั่งจ่ายให้
เจ้าหน้ีส่วนราชการใน ทอ.หรือข้าราชการ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติเปิด ยกเลิก แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดติ และลงช่ือในแบบ
ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ถึงธนาคารพาณิชยส์ําหรับเป็นค่าจัดหา
ของใช้ราชการจากต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

 
๑๑  การอนุมัติ... 

 



- ๓๓ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๑ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าใช้จา่ยประจํา สน.ผชท.ทอ.ท่ีเป็น

ลักษณะรายจ่ายท่ีต้องจ่ายประจํา ยกเว้นกรณีท่ีเป็นรายจ่ายพิเศษ
เฉพาะกรณ ี

กง.ทอ. - 

๑๒ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปศึกษา ประชุม 
ดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ
และ นนอ.ท่ี รมว.กห.ได้อนุมตัิตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายแล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๓ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่านํ้ามันเช้ือเพลิง บ.ของ ทอ.เดินทางไป
ต่างประเทศ ท่ี รมว.กห.ได้อนุมัตกิารเดินทางไว้แล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๔ การอนุมัติจ่ายใบสําคัญคู่จ่ายเงินนอกงบประมาณ กง.ทอ. - 
๑๕ การอนุมัติค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กง.ทอ. - 
๑๖ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพ่ือซ้ือดราฟท์และโอนเงินทางโทรเลข

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประชุม ดูงาน ฝึกงานหรือ
ฝึกอบรม ในต่างประเทศ และการไปราชการ ของข้าราชการ และ 
นนอ.ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายประจําของ สน.ผชท.ทอ.ไทย 

กง.ทอ. - 

๑๗ การอนุมัติให้ใช้เงินซ้ือดราฟท์และโอนเงินทางโทรเลขสําหรับชําระ
ให้กับต่างประเทศเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจากต่างประเทศท่ีส่วน
ราชการได้อนุมัติให้จดัหาและอนุมตัิงบประมาณไว้แล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๘ การโอนสิทธิและการมอบอํานาจการรับเงิน กง.ทอ. - 
๑๙ การหารือ กห.เก่ียวกับสายวิทยาการการเงิน กง.ทอ. - 
๒๐ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพ่ิมเตมิ เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน สําหรบัเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจาก
ต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๑ การอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณค่าธรรมเนียมในการเปิด แก้ไข 
ยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิตสําหรบัเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจาก
ต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๒ การอนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้สั่งจ่ายไว้เป็นงบส่วนกลาง 
ของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๒๓ การอนุมัติจ่ายเงินค้างจ่ายและเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและ
ลูกจ้าง สังกัดส่วนบัญชาการ ถึงแก่ความตาย 

กง.ทอ. - 

๒๔ การอนุมัติยมืเงินราชการกรณีท่ียังไม่ได้รับอนุมตัิเป็นหลักการ กง.ทอ. - 
๒๕ ขออนุมัติ รมว.กห.กรณีขอชดใช้เงินค่าปรับผดิสญัญาการศึกษา กง.ทอ. - 
๒๖ การลงช่ือในหนังสือขอส่งบัญชีสรปุจํานวนลูกจ้างประจํา และอัตรา

ค่าจ้าง และบัญชีสรุปการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
กง.ทอ. - 

 
๒๗  การลงช่ือ... 

 
 



- ๓๔ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๒๗ การลงช่ือในหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพ่ือขอขยายเวลา 

เบิกจ่ายเงิน 
กง.ทอ. - 

๒๘ การลงช่ือในหนังสือรับรองการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร 
(แบบ บก.ชล.๑๑) 

กง.ทอ. - 

๒๙ การลงช่ือในหนังสือขอส่งบัญชีลูกจ้างช่ัวคราว (บัญชี ช.ค.๒) กง.ทอ. - 
๓๐ การอนุมัติยมืเงินประจําเจ้าหน้าท่ี กรณียืมเงินนอกงบประมาณท่ีมี

วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) 
กง.ทอ. - 

๓๑ การอนุมัตินําเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการท่ีจัดทําบัญชี 
ตามระบบบัญชีของส่วนราชการยอ่ยฝากธนาคาร 

กง.ทอ. - 

๓๒ ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิกรณี ทอ.ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

กง.ทอ. - 

๓๓ แก้ไขรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหลังจากท่ี
กระทรวงการคลัง อนุมัติแล้ว 

กง.ทอ. - 

๓๔ การลงนามในใบแบบขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ 
บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจาก
ราชการ 

กง.ทอ. - 

๓๕ การอนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินจากบัญชีทุนการศึกษาฝึกอบรม 
สายการแพทย์ของ ทอ.(เงินมูลนิธิคุ้มเกล้า บริจาคให้ ทอ.) 

กง.ทอ. - 

๓๖ การอนุมัติให้นําเงินท่ีได้รับจากการชดใช้ความเสยีหายหรือสิ้นเปลือง
แห่งทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระทําละเมิดหรือเงินท่ีไดร้ับจากการริบ
หลักประกันสัญญา กรณีท่ีคู่สญัญาปฏิบัตผิิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามสญัญา ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสน
บาท) ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก เพ่ือบูรณะทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีไดร้ับเงินน้ัน 

กง.ทอ. - 

๓๗ การขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณไีมม่ีหน้ีผูกพัน 

กง.ทอ. - 

๓๘ การลงช่ือในหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ท่ีเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS กรณีมีการสงวนสิทธิ, ปรับปรุง, แก้ไข, ยกเลิก, 
กลับรายการ, เพ่ิมเติมรายการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กง.ทอ. - 

๓๙ การลงช่ือถึงหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพ่ือส่งข้อมลูการเบิกจ่ายการ
กันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีเบิกแทนกัน 

กง.ทอ. - 

 
๔๐  การลงช่ือ... 

 
 
 
 



- ๓๕ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๔๐ 

 
การลงช่ือในหนังสือถึงส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีเงินได ้
เพ่ือแจ้งรายช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีอากรของเจ้าของบ้าน
เช่าหรือผู้ให้เช่าช่วง ตลอดจนท่ีตั้งของบ้านเช่า อัตราค่าเช่าบ้านต่อ
เดือน และจํานวนค่าเช่าบ้านท่ีพ่ึงได้รับในรอบปี 

กง.ทอ. - 

 ๒๐.  ผอ.สธน.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การดําเนินการตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง 

หรือตามหมายหรือคําสั่งของศาลในคดีของ นขต.ทอ.ในส่วน
บัญชาการ 

สธน.ทอ. - 

๒ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจ้งมาของ นขต.ทอ.ในส่วน
บัญชาการ 

สธน.ทอ. - 

๓ การอุทธรณ์ ฎีกา และการแก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา คดีแพ่ง คดีปกครอง 
และคดลี้มละลาย 

สธน.ทอ. - 

๔ การแจ้งตอบรับเอกสารคืนจากสาํนักงานอัยการสูงสดุ ศาล 
และกรมบังคับคด ี

สธน.ทอ. - 

๕ ดําเนินการตามหมายนัดฟังคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล สธน.ทอ. - 
๖ การถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา คดแีพ่ง คดีปกครอง และคดี

ล้มละลาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สธน.ทอ. - 

 ๒๑.  ผบ.กองบิน ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วยกองบิน) 

กองบิน - 

๒ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ 
และการปลดทหารกองประจําการ 

กองบิน - 

๓ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจําการ กองบิน - 
๔ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดช้ันเงินเดือน กองบิน - 
๕ การแต่งตั้งทหารกองประจําการเป็น จ.ต.กองประจําการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 
กองบิน - 

 
๖  การแต่งตั้ง  ... 



- ๓๖ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๖ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่

และผูค้วบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจําการ 
กองบิน - 

๗ การสั่งจ้างบุคคลเข้ารบัราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวให้ได้รับค่าจ้าง
กลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ (ยกเว้นการออกคําสั่งจ้างลูกจ้างช่ัวคราวให้ได้รับ
ค่าจ้างตั้งแต่กลุม่ค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป ผบ.ทอ.มอบอํานาจฯ ให้ 
รอง เสธ.ทอ.(สายงานกําลังพล) เป็นผู้มีอํานาจสั่งจ้าง) 

กองบิน - 

 ๒๒.  ผบ.รร.การบิน ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ 

และการปลดทหารกองประจําการ 
รร.การบิน - 

๒ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจําการ รร.การบิน - 
๓ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดช้ันเงินเดือน รร.การบิน - 
๔ การแต่งตั้งทหารกองประจําการเป็น จ.ต.กองประจําการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 
รร.การบิน - 

๕ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผูค้วบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจําการ 

รร.การบิน - 

 ๒๓.  ผบ.อย. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกคําสั่ง ทอ.ให้ทหารกองประจําการเข้ารับการศึกษา และพ้น

จากการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของสาย
วิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสตูรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสายวิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ 
และการปลดทหารกองประจําการ 

อย. - 

๔ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจําการ อย. - 
๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดช้ันเงินเดือน อย. - 
๖ การแต่งตั้งทหารกองประจําการเป็น จ.ต.กองประจําการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 
อย. 

 
- 

๗ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผูค้วบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจําการ 

อย. 
 

- 

๘ การให้รับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นดอ. อย. - 
 

๙  การเลื่อนช้ัน... 



- ๓๗ - 
 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 

๙ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝึกงานของ นดอ. อย. - 
๑๐ การจัดกองทหารเกียรติยศสาํหรับศพทหารประจําการ และนอก

ประจําการ 
อย. - 

 ๒๔.  จก.พอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกคําสั่งให้ทหารกองประจําการ เข้ารับการศึกษา และพ้นจาก

การศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล 
พอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสตูรพลพยาบาล พอ. - 
๓ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วย พอ.) 

พอ. - 

๔ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ 
และการปลดทหารกองประจําการ 

พอ. - 

๕ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจําการ พอ. - 
๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดช้ันเงินเดือน พอ. - 
๗ การแต่งตั้งทหารกองประจําการเป็น จ.ต.กองประจําการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 
พอ. - 

๘ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจําการ 

พอ. - 

๙ การให้รับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นพอ. พอ. - 
๑๐ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝึกงานของ นพอ. พอ. - 

 ๒๕.  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วย รพ.ภูมพิลอดุลยเดช พอ.) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
พอ. 

- 

 
๒๖. ผอ.รพ.จันทรุเบกษา  ... 



- ๓๘ - 
 

 ๒๖.  ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.  ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) 

รพ.จันทรุเบกษา 
พอ. 

- 

 ๒๗.  จก.ขส.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกคําสั่งให้ทหารกองประจําการเข้ารับการศึกษา และพ้นจาก

การศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสาย
วิทยาการเหล่าทหารขนส่ง 

ขส.ทอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจําการหลักสูตรต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของสายวิทยาการเหล่าทหารขนส่ง 

ขส.ทอ. - 

๓ การขอเปลี่ยนป้ายทะเบียน กห.เป็นป้ายทะเบียนของกรมการขนส่ง
ทางบก (กท.) 

ขส.ทอ. - 

๔ การขอแจ้งไม่ใช้รถยนต์ท่ีใช้ป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก 
(กท.) 

ขส.ทอ. - 

๕ การขอจําหน่ายป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก (ป้าย กท.) ขส.ทอ. - 
๖ การขอจัดทําแผ่นทะเบียน กท.ป้ายใหม่ ทดแทนแผ่นป้ายทะเบียน 

กท.เก่า เน่ืองจากการสญูหาย 
ขส.ทอ. - 

๗ การขอคัดใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เลม่ใหม่จากกรมการขนส่ง 
ทางบก ทดแทนใบคู่มือเล่มเก่าเน่ืองจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๘ การขอคัดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีจากกรมการขนส่งทางบก 
ทดแทนแผ่นเก่า เน่ืองจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๙ การขอเปลี่ยนแปลงเช้ือเพลิงจากชนิดเดิม เป็น เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 
ไปกรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๐ การขอเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดมิ เป็น เครื่องยนตเ์ครื่องใหม่ไปยัง 
กรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๑ การจําหน่ายยานพาหนะชํารุด ท่ีใช้ป้ายทะเบียน กท.ไปยัง 
กรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๒ การขอรับการสนับสนุน จนท.จาก กรมการขนส่งทางบกมาตรวจ
สภาพรถยนต์ท่ีใช้ป้ายทะเบียน กท.เพ่ือต่อภาษีประจําปี 

ขส.ทอ. - 

 
๑๓  ขอหนังสือ... 



- ๓๙ - 
 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑๓ ขอหนังสือรับรองการนําเข้ารถยนต์จาก สนง.มาตรฐานผลติภณัฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ขส.ทอ. - 

๑๔ การขออนุญาตซ่อมรถยนต์ทหารท่ีโรงงานภายนอก ขส.ทอ. - 

 ๒๘.  จก.ยศ.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การให้รับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นจอ. ยศ.ทอ. - 
๒ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝึกงานของ นจอ. ยศ.ทอ. - 

 ๒๙.  ผบ.รร.นอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การให้รับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นนอ. รร.นอ. - 
๒ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝึกงานของ นนอ. รร.นอ. - 

 ๓๐.  จก.ชอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ 
 

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข 
กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐ 
ในสังกัดหรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการ 
ของเอกชน และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่าย 
ในโครงการให้บริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วย ชอ.) 

ชอ. - 

 ๓๑.  จก.สก.ทอ. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการใช้จ่าย 

เงินรายรับของสนามกีฬาธูปะเตมยี์ เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ 
หรือการจ้างในวงเงินคราวละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาท) 

สก.ทอ. - 

๒ ขอใช้สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) สก.ทอ. - 
๓ ขอใช้สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) สก.ทอ. - 
๔ ขอใช้อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๑ สก.ทอ. - 
๕ ขอใช้อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ สก.ทอ. - 

 
๓๒.  ผบ.ดม.  ... 



- ๔๐ - 
 

 ๓๒.  ผบ.ดม. ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 
ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การออกคําสั่งให้ทหารกองประจําการเข้ารับการศึกษา 
และพ้นจากการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจําการหลักสูตรต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ 
และปลดทหารกองประจําการ 

สน.ผบ.ดม. - 

๔ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจําการ สน.ผบ.ดม. - 
๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจําการ และลดช้ันเงินเดือน สน.ผบ.ดม. - 
๖ การแต่งตั้งทหารกองประจําการเป็น จ.ต.กองประจําการ 

และเลื่อนช้ันเงินเดือน 
สน.ผบ.ดม. - 

๗ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่ 
และผูค้วบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจําการ 

สน.ผบ.ดม. - 

 ๓๓.  ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ให้มีอํานาจหน้าท่ีทําการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลําดับ เรื่อง หน่วยดําเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงาน 

ใน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ กรณียุบเลิกตําแหน่ง 
การให้ออก ลาออก และเกษียณอายุ 

สน.ผชท.ทอ. 
ไทย/ต่างประเทศ 

- 

๒ การอนุมัติให้เช่าบ้านและเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการซ่ึงรับราชการ
ประจําในต่างประเทศ 

สน.ผชท.ทอ. 
ไทย/ต่างประเทศ 

- 

 


