
 (สําเนา)  

 

 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ท่ี ๗๘/๕๗ 

เรื่อง  แต�งต้ัง คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ ทอ. 
 

 เพ่ือให%การดําเนินการเก่ียวกับการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจํา
หน�วยของ ทอ.เป2นไปด%วยความเรียบร%อย ถูกต%อง และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงให%ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๕/๕๓ ลง ๒๓ ก.พ.๕๓ เรื่อง การใช%ประโยชน)กําลังพล
นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย 

 ๒.  ให%ผู%ดํารงตําแหน�งต�อไปนี้ เป2น คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารง
ตําแหน�งประจําหน�วยของ ทอ. 
   ๒.๑ รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป2นประธานกรรมการ 
   ๒.๒ จก.กพ.ทอ. เป2นรองประธานกรรมการ 
   ๒.๓ จก.สบ.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๔ จก.จร.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๕ รอง จก.ขว.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๖ รอง จก.ยก.ทอ.  เป2นกรรมการ 
   ๒.๗ รอง จก.กบ.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๘ รอง จก.กร.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๙ รอง จก.ทสส.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๑๐ รอง ปช.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๑๑ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป2นกรรมการ 
   ๒.๑๒ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป2นกรรมการ และเลขานุการ 
   ๒.๑๓ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป2นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
   ๒.๑๔ หน.ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.  เป2นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 

 ๓.  คณก.ฯ มีอํานาจและหน%าท่ี ดังนี้ 
   ๓.๑ เสนอข%อคิดเห็น แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก�ผู%บังคับบัญชา เพ่ือกําหนด
เป2นนโยบายในการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ ทอ. 

 ๓.๒  พิจารณา... 

หน�วยรับ 
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   ๓.๒ พิจารณาและเสนอแนะ นขต.ทอ.ในการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตร 
ผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย เพ่ือให%เกิดประโยชน)ต�อการปฏิบัติงานสูงสุด 
   ๓.๓ จั ด ใ ห% มี ก า รป ร ะชุ ม พิ จ า รณากา ร ใ ช% ป ร ะ โ ยชน) น า ยทหา รสั ญญา บั ต ร 
ผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และสรุปผลการประชุมนําเรียน ผบ.ทอ.เพ่ือทราบและ
สั่งการต�อไป 
   ๓.๔ ประธานกรรมการ มีอํานาจเชิญ หน.นขต.ทอ. หรือผู%แทนท่ีเก่ียวข%อง เข%าร�วมชี้แจง
รายละเอียดได%ตามความจําเป2น 

 ๔.  ให% กพ.ทอ.สรุปผลการปฏิบัติงานผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ นขต.ทอ.นําเรียน 
ผบ.ทอ.และ คณก.ฯ ทราบ ภายใน ส.ค.ของทุกปF 

 ๕.  ให% นขต.ทอ.ท่ีมีนายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๕.๑ แต�งต้ัง คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตร ผู%ดํารงตําแหน�ง
ประจําหน�วยของ นขต.ทอ. และส�งสําเนาคําสั่งให% กพ.ทอ.รับทราบ 
   ๕.๒ จัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย ตามผนวก ก 
พร%อมท้ังผลการปฏิบัติงาน ตามผนวก ข แนบท%ายคําสั่งนี้ ส�งให% กพ.ทอ.ภายใน ๒๐ ก.ค.ของทุกปF 

 ๖.  คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ  
นขต.ทอ.ตามข%อ ๕.๑ มีองค)ประกอบและอํานาจหน%าท่ี ดังนี้ 
   ๖.๑ องค)ประกอบ 
   ๖.๑.๑ หน.นขต.ทอ.หรือผู%ท่ีได%รับมอบหมาย เป2นประธานกรรมการ 
   ๖.๑.๒ หน.ส�วนราชการข้ึนตรงต�อ นขต.ทอ.เป2นกรรมการ 
   ๖.๑.๓ นกพ.ของ นขต.ทอ.เป2นกรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๒ อํานาจหน%าท่ี 
   ๖.๒.๑ พิจารณาคุณสมบัติของผู% ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยแต�ละบุคคล 
เก่ียวกับความรู% ความสามารถ หรือความชํานาญ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณามอบหมายงานให%ปฏิบัติ 
โดยมีเกณฑ)การพิจารณาดังนี้ 
    ๖.๒.๑.๑  การมอบหมายงานไม�ควรซํ้าซ%อนกับงานในหน%าท่ีท่ีผู%ครอง 
ตําแหน�งหลักปฏิบัติอยู� 
    ๖.๒.๑.๒  การมอบหมายงานไม�ควรให%ปฏิบัติงานในหน�วยงานซ่ึงเคยเป2น 
หัวหน%าหน�วยงานนั้นมาก�อน 
    ๖.๒.๑.๓  การมอบหมายงานหรือโครงการ ต%องเหมาะสมกับชั้นยศ วัยวุฒิ
คุณวุฒิ และประสบการณ) โดยสัมพันธ)กับความสําคัญและปริมาณงาน 
    ๖.๒.๑.๔  การมอบหมายงาน ให%สั่งการเป2นลายลักษณ)อักษรและงานนั้น
ต%องมีเปKาหมายท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได% 

 
๖.๒.๒  จัดทําบัญชี... 
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   ๖.๒.๒ จัดทําบัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย
ท้ังหมด สําหรับผู%ท่ีไม�ได%มอบหมายงาน ให%ระบุเหตุผลของการไม�ได%มอบหมายงานไว%ในช�องสาเหตุของ ผนวก ก 
พร%อมท้ังรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ตามผนวก ข แนบท%ายคําสั่งนี้ รายงานให% หน.นขต.ทอ.ผ�านตามสายการ
บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๑๐ ก.ค.ของทุกปF 
   ๖.๒.๓ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ ในการควบคุม กํากับ ดูแล 
ติดตามผลงานให%เป2นไปตามหลักเกณฑ)ท่ีกําหนดไว% 
   ๖.๒.๔ จัดให%มีการประชุม คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตร 
ผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ นขต.ทอ.อย�างน%อยปFละ ๑ ครั้ง และสรุปผลการประชุมนําเรียน หน.นขต.ทอ.
ผ�านตามสายการบังคับบัญชา 

 ๗.  ให%นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๗.๑ ให%ความร�วมมือในการให%ข%อมูลเก่ียวกับความรู% ความสามารถหรือความชํานาญ 
ตามท่ีได%รับการร%องขอ 
   ๗.๒ เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีได%รับมอบหมาย ตามผนวก ข แนบท%ายคําสั่งนี้ 
ส�งตามสายการบังคับบัญชาของหน�วยท่ีตนปฏิบัติงานถึง คณก.พิจารณาการใช%ประโยชน)นายทหารสัญญาบัตร 
ผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วยของ นขต.ทอ.ภายในเดือน มิ.ย.ของทุกปF 

 ๘.  นายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย ผู% ท่ีไม�ต%องเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
   ๘.๑ ผู%ท่ีมีตําแหน�งรักษาราชการอีกหนึ่งตําแหน�ง 
   ๘.๒ ผู%ท่ีไปช�วยราชการนอกหน�วย ทอ. 
   ๘.๓ ผู%ท่ีปฏิบัติราชการในหน�วยสนาม 
   ๘.๔ ผู%ท่ีไปช�วยปฏิบัติราชการกับผู%ดํารงตําแหน�งต้ังแต� รองเสนาธิการทหารอากาศข้ึนไป 
   ๘.๕ ผู%ท่ีบรรจุในอัตรา ทอ.เพ่ือพลาง 
   ๘.๖ ผู%ท่ีอยู�ในระหว�างการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษาต้ังแต� ๖ เดือนข้ึนไป) 
   ๘.๗ ผู%ท่ีอยู�ระหว�างปLวยและพักรักษาตัวเกินกว�า ๔๕ วัน 
   ๘.๘ ผู%ท่ีอยู�ระหว�างการขอลาออกจากราชการนับต้ังแต�วันท่ีรายงานขอลาออก 
   ๘.๙ ผู%ท่ีครบเกษียณอายุราชการในปFนั้น 

 ๙.  ให% พธ.ทอ.จัดพิมพ)แบบฟอร)มรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามผนวก ข แนบท%ายคําสั่งนี้
แจกจ�ายให%กับ นขต.ทอ. 

 ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป2นต%นไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๑   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

     (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ%ง 
                                                                 (ตรีทศ  สนแจ%ง) 
                                                                      ผบ.ทอ. 

การแจกจ�าย ... 
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การแจกจ�าย 
- 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.ประจําผู%บังคับบัญชา, 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., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., 
  ศฮพ., สคม.ทอ., ผนน.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. 
 
สําเนาถูกต%อง 
(ลงชื่อ)   น.อ.วรวุฒิ  ดวงเกตุ 
                (วรวุฒิ  ดวงเกตุ) 
             ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
    ๑๓ พ.ย.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร.ต.กิตติพงษ) ฯ พิมพ)/ทาน 
                                                              น.ต.สิรภพ ฯ  ตรวจ 

 
 



                                                            ผนวก ก                  ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)  
                                                                                                      ท่ี      /      ลง  

 
รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรผู%ดํารงตําแหน�งประจําหน�วย   สังกัด…………...........….. 

ลําดับ ยศ – ชื่อ - ชื่อสกุล วดป.รับตําแหน�ง 
สาเหตุท่ีไม�ได%มอบหมายงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
  ๑       =     ผู%ท่ีมีตําแหน�งรักษาราชการอีกหนึ่งตําแหน�ง 
  ๒  =     ผู%ท่ีไปช�วยราชการนอกหน�วย ทอ. 
  ๓ =  ผู%ท่ีปฏิบัติราชการในหน�วยสนาม 
  ๔  =  ผู%ท่ีไปช�วยปฏิบัติราชการกับผู%ดํารงตําแหน�งต้ังแต� รอง.เสธ.ทอ.ข้ึนไป 
  ๕  =  ผู%ท่ีบรรจุในอัตรา ทอ.เพ่ือพลาง 
  ๖  =  ผู%ท่ีอยู�ในระหว�างการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษาต้ังแต� ๖ เดือนข้ึนไป) 
  ๗  =   ผู%ท่ีอยู�ระหว�างปLวยและพักรักษาตัวเกินกว�า ๔๕ วัน 
  ๘  =  ผู%ท่ีอยู�ระหว�างขอลาออกจากราชการนับต้ังแต�วันท่ีรายงานขอลาออก 
  ๙  =  ผู%ท่ีครบเกษียณอายุราชการในปFนั้น 
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