(สําเนา)

บันทึกขอความ
สวนราชการ กพ.ทอ.(สนพ.โทร.๒-๑๒๑๕)
ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๗๐๔๒
วันที่ ๕ ก.ย.๖๑
เรื่อง การกําหนดแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามนโยบาย ผบ.ทอ.ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (นโยบายทั่วไปดานกําลั ง พล)
ใหพิจารณาปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ.ใหมีความเหมาะสม
และชัดเจน สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารกําลังพลไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น
๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแลว ดังนี้
๒.๑ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติ เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๕ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๙๕๖
ลง ๒๑ ส.ค.๕๕ ใหกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ.และคุณสมบัติ
ประจําตําแหนง รวมถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อใชเปนกรอบในการบริหารกําลังพลของแตละสายวิทยาการ ตั้งแต
ปงบประมาณ ๕๖ เปนตนไป (แนบ ๑)
๒.๒ กพ.ทอ.ไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
(Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ.รวมกับหนวยเกี่ยวของ ดังนี้
๒.๒.๑ จัดประชุม สัม มนาฯ ระหวาง ๒๑ - ๒๒ มิ.ย.๖๐ ณ ภูสัก ธารรีส อรท
จว.นครนายก ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เปน น.สัญญาบัตร ชั้นยศ น.ต.- น.อ.พิเศษ ที่ปฏิบัติงานดานกําลังพล
หรือดานการบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ จํานวน ๑๓๐ คน โดยใหรวมพิจารณาตัวแบบเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพฯ วามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ ลักษณะงาน หรือโครงสรางการจัดและอัตรากําลังพลของ
สวนราชการ ทอ.ในปจจุบันหรือไม รวมทั้งหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติใดบางที่จะตองปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับตัวแบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ ในขั้นตน
๒.๒.๒ จัดประชุมรวมกับหนวย หน.สายวิทยาการ จํานวน ๒๖ สายวิทยาการ และ
รร.นนก. ระหวาง ๔ ธ.ค.๖๐ - ๑๗ ม.ค.๖๑ ณ หองประชุม กพ.ทอ.โดยนําผลการประชุมสัมมนาฯ ตามขอ ๒.๒.๑
มาพิจารณาทบทวนในขั้นสุดทาย รวมทั้งไดพิจ ารณาใหครอบคลุม ถึงกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การยาย,
การปรับยาย, การโอน และการชวยปฏิบัติราชการ เปนตน ทั้งนี้ไดป ระสานกับ ทุกสายวิท ยาการโดยใกล ชิด
เพื่อปรับปรุงเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ ใหเปนไปอยางถูกตองสมบูรณในทุกสายวิทยาการ ในหวงเวลา
ระหวาง ม.ค.- มิ.ย.๖๑
๒.๓ ผลการประชุมสัมมนาฯ และการประชุมรวมกับหนวย หน.สายวิทยาการ ตามขอ ๒.๒
สรุปไดดังนี้
๒.๓.๑ ปญหาขอขัดของ
๒.๓.๑.๑ จากการปรับ โครงสรางการจัดและอั ตรากําลัง พล ทอ.ใหม
หลายหนวย สงผลกระทบทําใหการบริหารกําลังพลตามลําดับความกาวหนาของตําแหนงในจําพวกทหารเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้ง ยัง มีปญ หาขอขัดของในการปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพฯ จําเปนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบริหารกําลังพลในความรับผิดชอบ
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๒.๓.๑.๒ หลักเกณฑ ...
BACK

HOME

Contents

NEXT

-๒๒.๓.๑.๒ หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการบริหารกําลังพล ทอ.
โดยรวมที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก ระเบียบ คําสั่ง อนุมัติ ผบ.ทอ.มีบางสวนไมสอดคลองกับสภาวการณ และ
โครงสรางการจัดและอัตรากําลังพล ทอ.ซึ่งหลักเกณฑ แนวทาง และวิธปี ฏิบัติดังกลาว กําหนดขึ้นใชหลายยุคสมัย
และไมไดรวบรวมเขาไวดวยกัน จึงไมสะดวกตอการอางอิงเพื่อนําไปใชงานและถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน จําเปนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันสมัย
๒.๓.๒ ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ
๒.๓.๒.๑ หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการยาย, การปรับยาย,
การโอน และการชวยปฏิบัติราชการ ที่ใชในปจจุบัน ซึ่งอยูในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ ทอ.ไดแก คําสั่ง ทอ.,
อนุมัติ ผบ.ทอ.และสั่งการ ผบ.ทอ.ที่จะตองขอยกเลิกและนําไปปรับปรุงแกไขใหม มีจํานวน ๒๙ ฉบับ (แนบ ๒)
โดยมีขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขในประเด็นตาง ๆ สรุปเฉพาะในสวนที่เปนสาระสําคัญ จํานวน ๑๒ รายการ
ดังนี้ (แนบ ๓)
๒.๓.๒.๑ (๑) การแต ง ตั้ ง กรรมการในคณะกรรมการย า ย
ชุดที่ ๒ (ยายขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต. - น.อ.) โดยแตงตั้งให ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
เปนผูชวยเลขานุการ เพิ่มเติมอีก ๑ ตําแหนง
๒.๓.๒.๑ (๒) การยาย น.สัญ ญาบัตร ในหนวยทหารรัก ษา
พระองค โดยให คณก.ของหนวย หรือ คณก.ที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผบ.ทอ.พิจารณาตัวบุคคล และเสนอให
กพ.ทอ.สรุปนําเรียนขออนุมัติจาก ผบ.ทอ.โดยใหนําเขา คณก.ยายฯ เพื่อทราบหลังจาก ทม.รอ.เห็นชอบแลว
๒.๓.๒.๑ (๓) การพิ จ ารณาผู ดํ า รงตํ า แหน ง นปก.ประจํ า
กพ.ทอ.ไปปฏิบัติภารกิจเพือ่ แกปญหาการจัดกําลังพลไปปฏิบัติภารกิจทางดานยุทธการในหนวยสนามและ หนวย
ในอัตรา ทอ.(เพื่อพลาง) ใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ.
๒.๓.๒.๑ (๔) การยายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.
และตําแหนงใน สง.ปรมน.ทอ. ใหอยูในอํานาจของ ผบ.ทอ.เปนผูพิจารณา โดยใหนําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ
เฉพาะกรณีทดแทน นปก.ประจํา กพ.ทอ.ที่สายวิทยาการพิจารณาใหยายกลับเขาดํารงตําแหนงในหนวย
๒.๓.๒.๑ (๕) การยายเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นโดยไมทําใหชั้นยศ
เปลี่ยนแปลง โดยกําหนดใหตองดํารงตําแหนงปจจุบันไมนอยกวา ๑ ป
๒.๓.๒.๑ (๖) การยายขามสายวิทยาการ โดยกําหนดใหเปน
การยายเขาดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันเทานั้น
๒.๓.๒.๑ (๗) การยายกรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสรางการจัด
และอัตรากําลังพล โดยใหพิจารณาผูท ี่ดํารงตําแหนงในระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) สูงกวา
หรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกันกอน หากผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path) สูงกวาหรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกันมีคุณสมบัติไมเหมาะสม
หรือมีความรูความสามารถไมสอดคลองกับ ลักษณะงาน จึงจะสามารถพิจารณาใหผูที่ความรูความสามารถ
และประสบการณในการทํางานที่เหมาะสมกวายายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ได
๒.๓.๒.๑ (๘) กําหนด...
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-๓๒.๓.๒.๑ (๘) กําหนดระยะเวลารับ ราชการในการยายขาม
นขต.ทอ.กรณีบรรจุเขารับราชการครั้งแรก โดยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
- ผู ที่ บ รรจุ เข ารั บ ราชการครั้ ง แรกตามแผน
บรรจุกําลังพล เมื่อมีระยะเวลารับราชการในสวนราชการตนสังกัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถ
พิจารณาใหยายไปรับราชการยังสวนราชการอื่นได
- กรณี มี ข อผู ก พั น กั บ ทางราชการ หรือ เป น
ความจําเปนของทางราชการ ใหรายงานเหตุผลความจําเปนผาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณีไป
๒.๓.๒.๑ (๙) การปรั บ ห วงระยะเวลาการรายงานขอย าย
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ โดยกําหนดใหสงบัญชียายฯ ดังนี้
- วาระ เม.ย.ใหรายงานขอยาย ผาน หน.สาย
วิทยาการ ภายใน ม.ค.ของทุกป และให หน.สายวิทยาการ สงบัญชียายฯ ถึง กพ.ทอ.ภายใน ก.พ.ของทุกป
- วาระ ต.ค.ใหร ายงานขอยาย ผาน หน.สาย
วิทยาการ ภายใน มิ.ย.ของทุกป และให หน.สายวิทยาการ สงบัญชียายฯ ถึง กพ.ทอ.ภายใน ก.ค.ของทุกป
๒.๓.๒.๑ (๑๐) การกํ า หนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม การย า ยกรณี
เดือดรอนครอบครัว กรณี ไมเรง ดวนให ห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป
เมื่อไดรับการบรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได กรณีมีความจําเปนเรงดวนให หนวยตนสังกัดเสนอ
สายวิทยาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ กพ.ทอ.เพือ่ ออกคําสัง่ ใหไปชวยปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ
และใหห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป เมื่อไดรับ การบรรจุกําลังพลแลว
จึงจะพิจารณาใหยายได
๒.๓.๒.๑ (๑๑) การชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
- การช วยปฏิ บั ติ ร าชการกั บ ผู บั ง คับ บั ญ ชา
ชั้นสูง โดยกําหนดเงื่อนไขการชวยปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชาชั้นสูง ทั้งในและนอก ทอ.ตามตําแหนงและ
ระดับชั้นยศ เพื่อใหการใชประโยชนกําลังพลเปนไปอยางคุมคา
- การช วยปฏิ บั ติ ร าชการภายใน นขต.ทอ.
โดยกําหนดให หน.นขต.ทอ.มี อํานาจหนาที่ในการอนุมัติและออกคําสั่งใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการได
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
๒.๓.๒.๑ (๑๒) การโอน ข า ราชการ ท อ.ไป รั บ ราชการ
สวนราชการนอก กห. โดยกําหนดคุณสมบัต/ิ เงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
- น.สั ญ ญาบั ต ร ต อ งไม มี ข อ ผู ก พั น กั บ ทาง
ราชการ หรืออยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ตองไมสงผลกระทบ
ตอภารกิจของหนวย และตองมีกําลังพลเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในภาพรวมของสายวิทยาการ
- น.ประทวน ตองเปนผูที่ครองยศ พ.อ.ต.ขึ้นไป
และมีเวลารับราชการใน ทอ.ไมนอยกวา ๙ ป กรณีขอโอนไปรับราชการในหนวยงานราชการนอก กห.ซึ่งจะตองมีการ
สอบแขงขันและเปนตําแหนงงานที่สูงขึ้น (เทียบเทาตําแหนง น.สัญญาบัตร ขึ้นไป) เมื่อสอบผานการคัดเลือกแลว
ใหดําเนินการขอโอนไปรับราชการได โดยไมจํากัดชั้นยศและเวลารับราชการใน ทอ.ทั้งนี้ ตองไมสงผลกระทบ
ตอภารกิจของหนวย และตองมีกําลังพลเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในภาพรวมของสายวิทยาการ
๒.๓.๒.๒ เสนทางความกาวหนา ...
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-๔๒.๓.๒.๒ เสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ มีขอพิจารณาและขอเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไขในประเด็นตาง ๆ สรุปเฉพาะในสวนที่เปนสาระสําคัญไดดังนี้ (แนบ ๔)
๒.๓.๒.๒ (๑) ดานโครงสราง
- กํ า หนดให มี ๘ ระดั บ ทุ ก สายวิ ท ยาการ
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- แยกตําแหนงบริหาร/อํานวยการ กับตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ ออกจากกันใหชัดเจน
- ตัดตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ออกจาก
ตัวแบบเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ ที่กําหนดไวเดิม โดยใหนําไปกําหนดไวในหลักเกณฑการยายขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.
- กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง ใหสามารถยาย
ขามระดับในเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ ได โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตร ทอ.
๒.๓.๒.๒ (๒) ดานคุณสมบัติประจําตําแหนง ตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ใหกําหนดประเภท น.สัญญาบัตร ไดตามลักษณะเฉพาะของแตละสายวิทยาการ
๒.๔ กพ.ทอ.ไดนําหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพฯ ที่กําหนดไวเดิมมาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ตามขอพิจารณาและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาฯ
ในขอ ๒.๓.๒ โดยรวบรวมใหเปนฉบับเดียวกัน และจัดทําเปนรางคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) เรื่อง แนวทางการบริหาร
กําลังพล ทอ. ประกอบดวยผนวกแนบทายคําสั่ง ทอ.ฯ ดังนี้
๒.๔.๑ ผนวก ก หลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.เขาดํารงตําแหนง
อัตรา น.อ.พิเศษ ลงมา
๒.๔.๒ ผนวก ข หลักเกณฑการยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.
๒.๔.๓ ผนวก ค หลักเกณฑการปรับยายขาราชการ ทอ.
๒.๔.๔ ผนวก ง หลักเกณฑการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
๒.๔.๕ ผนวก จ หลักเกณฑการโอนขาราชการ ทอ.
๒.๔.๖ ผนวก ฉ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนายทหาร
สัญญาบัตร ทอ.
๓. กพ.ทอ.พิจารณาแลว เพื่อใหการบริหารกําลังพล ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม มีค วามชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น และให นขต.ทอ.ไดยึดถือปฏิบั ติเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็ นควร
ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ใหยกเลิกคําสั่ง ทอ., อนุมัติ ผบ.ทอ.และสั่งการ ผบ.ทอ.ที่ใชในการบริหารกําลังพล ทอ.
ตามขอ ๒.๓.๒.๑ จํานวน ๒๙ ฉบับ
๓.๒ ใหใชแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.ตามรางคําสั่ง ทอ.ฯ ในขอ ๒.๔ ทั้งนี้ ใหมีผล
บังคับใชตั้งแต ๑ ต.ค.๖๑ เปนตนไป
๓.๓ กพ.ทอ. ...
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-๕๓.๓ กพ.ทอ.
๓.๓.๑ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
ที่กําหนด เวนแตการดําเนินการที่อยูในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.
๓.๓.๒ จัดทําสําเนาคําสั่ง ทอ.ฯ ตามขอ ๓.๒ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ไวใน Website ของ กพ.ทอ.เพื่อใหหนวยและผูเกี่ยวของสามารถ Download และนําไปใชอางอิงในการปฏิบัติงาน
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๓ และลงชื่อในคําสั่ง ทอ.ที่แนบ
ใหตอไป
(ลงชื่อ)

พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
จก.กพ.ทอ.

(ลงชื่อ) พล.อ.ท.ไพศาล น้ําทับทิม
รอง เสธ.ทอ.
๗ ก.ย.๖๑
เรียน ผบ.ทอ.
กระผมพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติตามขอ ๓
และลงชื่อในคําสั่ง ทอ.ที่แนบ
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม
เสธ.ทอ.
๑๘ ก.ย.๖๑
อนุมัติตามขอ ๓, ลงชื่อใหแลว
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
ผบ.ทอ.
๑๙ ก.ย.๖๑
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.วิษณุ เนียมคํา
(วิษณุ เนียมคํา)
ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
๒๑ ก.ย.๖๑
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หลักเกณฑการยาย, การปรับยาย และการชวยปฏิบัติราชการ ที่ขอยกเลิก
๑. หลักเกณฑการยาย
๑.๑ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔/๐๔ ลง ๑๓ มี.ค.๐๔ เรื่อง การหมุนเวียนขาราชการ ทอ.
๑.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๔ ก.พ.๓๐ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๔๐
ลง ๒๐ ก.พ.๓๐ (กําหนดหลักเกณฑการยายนายทหารสัญญาบัตร)
๑.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๓๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๕๖๑
ลง ๒๒ มิ.ย.๓๘ (หลักเกณฑการยายนายทหารสัญญาบัตร)
๑.๔ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ต.ค.๔๐ ทายหนังสือ สน.ผบ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๑๘.๖/๑๐
ลง ๑๔ ต.ค.๔๐ (หลักเกณฑเพิ่มเติมในการโยกยายกําลังพลในปงบประมาณ ๔๑)
๑.๕ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๐ ก.ค.๔๑ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๖๑
ลง ๓๐ มิ.ย.๔๑ (แนวทางการยาย พ.อ.อ.(ป.๒) เขาดํารงตําแหนง อัตรา พ.อ.อ.พิเศษ (ป.๓) และการยาย
พ.อ.อ.พิเศษ (ป.๓) เขาดํารงตําแหนงประจําหนวย)
๑.๖ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๓ มี.ค.๔๓ ทายหนังสือ คณก.จัดการประชุมสัมมนากิจการ
กําลังพล ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๓๗๒ ลง ๒๐ มี.ค.๔๓ (สรุปผลการประชุมสัมมนากิจการกําลังพล)
๑.๗ อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๔ ม.ค.๔๔ ท า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ลั บ ด ว นมาก ที่ กห
๐๖๐๓.๓/๑๑๐๖ ลง ๒๖ ธ.ค.๔๓ (แนวทางการปฏิบัติในการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง
อัตรา น.ต. – น.อ.พิเศษ)
๑.๘ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ก.ค.๔๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๙๘๒
ลง ๒๘ มิ.ย.๔๘ (แนวทางการยายนายทหารประทวนยศ จ.อ.(ป.๑) เขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.(ป.๒) และ
ยายนายทหารประทวนยศ พ.อ.อ.(ป.๒) เขาตําแหนงอัตราเงินเดือน พ.อ.อ.พิเศษ (ป.๓))
๑.๙ อนุม ัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ ก.พ.๕๐ ทายหนัง สือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๖๙
ลง ๓๐ ม.ค.๕๐ (แนวทางการพิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต. – น.อ.พิเศษ)
๑.๑๐ อนุม ัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ ต.ค.๕๐ ทา ยหนัง สือ กพ.ทอ.ลับ ดว นมาก ที ่ กห
๐๖๐๓.๒/๑๖๔๔ ลง ๒๗ ก.ย.๕๐ (กําหนดแนวทางการรับราชการของ น.ประทวน)
๑.๑๑ อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๕ ส.ค.๕๑ ท า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ลั บ ด ว นมาก ที่ กห
๐๖๐๓.๓/๑๑๙๒ ลง ๑ ส.ค.๕๑ (แนวทางการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร)
๑.๑๒ อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๘ ส.ค.๕๑ ท า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ลั บ ด ว นมาก ที่ กห
๐๖๐๓.๓/๑๑๙๙ ลง ๔ ส.ค.๕๑ (แนวทางการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร เขาดํารงตําแหนงนายทหารปฏิบัติการ
ประจําหนวย (อัตรา น.อ.พิเศษ) และการใหนายทหารปฏิบัติการประจําหนวย พนหรือชวยปฏิบัติราชการ)
๑.๑๓ อนุ มัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๓ ก.ค.๕๒ ท ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๗๘๗
ลง ๒ ก.ค.๕๒ (กําหนดแนวทางการรับราชการของผูดํารงตําแหนง ฝสธ.ประจํา กรมเสนาธิการ)
๑.๑๔ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๒ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๙๔๒
ลง ๔ ธ.ค.๕๒ (กําหนดแนวทางการยายขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชาชั้นสูง)
๑.๑๕ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๕ ก.ย.๕๔ ทายหนังสือ คณะกรรมการพิจารณายายและเลื่อน
ตําแหนงขาราชการ ทอ.ชั้นสัญญาบัตร ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๙๙๘ ลง ๓๐ ส.ค.๕๔ (กําหนดแนวทางการยาย
น.สัญญาบัตร เขาดํารงตําแหนงระดับ รอง หน.นขต.ทอ., รอง เสธ.นขต. หรือ เสธ.นขต. (ยกเวน ฝสธ.ประจํา
กรมเสนาธิการ), ผบ.กองบิน, ผบ.ฝูงบิน, รอง ผบ.ฝูงบิน, ผบ.พัน.อย. และ รอง ผบ.พัน.อย.)
๑.๑๖ อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๕ ต.ค.๕๔ ท า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ลั บ ด ว นมาก ที่ กห
๐๖๐๔.๔/๒๒๙๒ ลง ๔ ต.ค.๕๔ (กําหนดหลักเกณฑการยายเขาดํารงตําแหนงประจําหนวยเพิ่มเติม)
๑.๑๗ อนุมัติ ผบ.ทอ. ...
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-๒๑.๑๗ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๕ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๙๕๖
ลง ๒๑ ส.ค.๕๕ (กําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ.)
๑.๑๘ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๖๒๒๙
ลง ๑๕ ก.ค.๕๘ (กําหนดแนวทางการบริหารกําลังพลของนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ท.)
๑.๑๙ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ก.ค.๕๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๑๖๔๑
ลง ๑๗ ก.ค.๕๘ (กําหนดแนวทางการยาย น.ประทวน ยศ พ.อ.อ.เขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ เพิ่มเติม)
๑.๒๐ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๑๘๐๕
ลง ๑๐ ส.ค.๕๘ (กําหนดแนวทางการบริหารจัดการกําลังพลตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.)
๑.๒๑ อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๒๕ ก.ย.๕๘ ท ายหนั ง สื อ กพ.ทอ.ลั บ ด ว นมาก ที่ กห
๐๖๐๔.๓/๒๒๕๘ ลง ๒๔ ก.ย.๕๘ (อนุมัติตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.สนับสนุนการแกปญหาการจัดกําลังพล
ไปปฏิบัติภารกิจทางดานยุทธการของ กกล.ทอ.ฉก.๙ (เพิ่มเติม))
๑.๒๒ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๘ ลง ๒๗ พ.ค.๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการยาย
นายทหารสัญญาบัตรของ ทอ.
๒. หลักเกณฑการปรับยาย
๒.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๓๐ ก.ย.๔๑ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๖๐๗
ลง ๒๓ ก.ย.๔๑ (การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยนอก ทอ.ควรมีระยะเวลาดํารงตําแหนงใน
หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป จึงจะรับพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.)
๒.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ต.ค.๔๑ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ลง ๑๓ ต.ค.๔๑ (ตอ กพ.ทอ.
เลขรับ ๑๘๔๗, ๑๙๙๕/๔๑) (กําหนดให น.ประทวน ที่ปรับยายไปรับราชการยังหนวยนอก ทอ.แลว จะตอง
รับราชการที่หนวยนั้นไมนอยกวา ๒ ป)
๒.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ มี.ค.๕๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๓/๑๘๔๓
ลง ๓ มี.ค.๕๘ (แนวทางการปรับยายขาราชการที่ติดตามผูบังคับบัญชาชั้นสูงไปปฏิบัติหนาที่หนวยนอก ทอ.
รับราชการระหวาง ทอ.กับหนวยนอก ทอ.)
๓. หลักเกณฑการชวยปฏิบัติราชการ
๓.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ พ.ค.๓๔ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๓๘๙
ลง ๑ พ.ค.๓๔ (กําหนดใหขาราชการ ทอ.ไปชวยปฏิบัติราชการกับหนวยนอก ทอ.ไดไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตวันที่
อนุมัติและการขอตัวชวยปฏิบัติราชการตอ ใหชวยปฏิบัติราชการตอไดอีก ๑ ป รวมแลวตองไมเกิน ๒ ป)
๓.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๘ พ.ย.๓๖ ทายหนัง สือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๖๖๐๔
ลง ๒๙ ต.ค.๓๖ (กําหนดใหก ารจัดขาราชการไปชวยปฏิบัติร าชการใน นขต.ทอ.ใหชวยปฏิบัติร าชการได
ไมเกิน ๑ ป ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัต)ิ
๓.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ เม.ย.๔๒ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๐๘๓
ลง ๕ เม.ย.๔๒ (กําหนดให หน.สายวิทยาการ พิจารณาจัดขาราชการที่ดํารงตําแหนงประจําหนวยที่มีความรู
ความสามารถตรงกับความตองการของหนวยที่ขอรับการสนับสนุน ไปชวยปฏิบัติราชการ)
๓.๔ สั่งการ ผบ.ทอ.เมื่อ ๗ ธ.ค.๔๒ (การใหขาราชการไปชวยปฏิบั ติร าชการกรณี
นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.อ.อ.ขอรับการสนับสนุนกําลังพล ใหพิจารณาไปชวยปฏิบัติราชการตามที่รองขอ
สําหรับกรณีการขอไปชวยปฏิบัติราชการนอกเหนือจากหลักเกณฑที่กําหนด ใหหนวยเสนอความตองการตาม
สายงาน พรอมทั้งแจงเหตุผลความจําเปน ผาน กพ.ทอ.เพื่อสรุปนําเรียน ผบ.ทอ.พิจารณาเปนกรณีไป)
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(สําเนา)
คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๖๔/๖๑
เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
----------------------เพื่อใหการบริหารจัดการกําลังพลของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม และปฏิบัติ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.เพื่อใหสว นราชการขึ้นตรง ทอ. ยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติ ตามผนวกแนบทายคําสั่งนี้
๑. ผนวก ก หลัก เกณฑก ารยายขาราชการชั้น สัญ ญาบัต ร ทอ.เขาดํารงตําแหนง อัตรา
น.อ.พิเศษ ลงมา
๒. ผนวก ข หลักเกณฑการยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.
๓. ผนวก ค หลักเกณฑการปรับยายขาราชการ ทอ.
๔. ผนวก ง หลักเกณฑการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
๕. ผนวก จ หลักเกณฑการโอนขาราชการ ทอ.
๖. ผนวก ฉ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนายทหารสัญญาบัตร ทอ.
บรรดาคําสั่งหรืออนุมัติหลักการอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต ๑ ต.ค.๖๑ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
(จอม รุงสวาง)
ผบ.ทอ.

การแจกจาย
- นขต.ทอ.
- นขต.กพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.วิษณุ เนียมคํา
(วิษณุ เนียมคํา)
ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
๒๑ ก.ย.๖๑
ร.อ.วัชรินทรฯ พิมพ/ทาน
น.ท.เชี่ยวชาญ ฯ ตรวจ
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ผนวก
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑
เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.

(สามารถดาวนโหลดเอกสาร ผนวก ก - ฉ ประกอบคําสัง่ ทอ.ฯ ไดที่ระบบ Intranet ในเว็บไซตของ กพ.ทอ.
http://www.person.rtaf.mi.th (หัวขอแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.))
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สารบัญ
หนา
ผนวก ก หลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.เขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ลงมา ก - ๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก คณะกรรมการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.
ก๑-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ก การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเลือ่ นตําแหนงอัตราสูงขึ้น ก ๒ - ๑
ในตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ก การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเลือ่ นตําแหนงอัตราสูงขึ้น ก ๓ - ๑
ในตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.
อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ก การยายเปลี่ยนตําแหนงที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศ
ก๔-๑
เปลี่ยนแปลง
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ก การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ
ก๕-๑
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.
ก๖-๑
(อัตรา น.อ.พิเศษ)
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงในสํานักงานผูบ ังคับบัญชาชั้นสูง ก ๗ - ๑
ของ ทอ.
อนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงทางการศึกษา
ก๘-๑
อนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ก การยายกรณีเดือนรอนครอบครัว
ก๙-๑
อนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ก การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง
ก ๑๐ - ๑
อนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ก การยายกรณีเรงดวน
ก ๑๑ - ๑
อนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
ก ๑๒ - ๑
อนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ก แนวทางการบริหารกําลังพลขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ก ๑๓ - ๑
ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ
อนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ก หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการขอยายขาราชการ
ก ๑๔ - ๑
ชั้นสัญญาบัตร ทอ.ของสวนราชการ
ผนวก ข หลักเกณฑการยายขาราชการต่าํ กวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.
ข-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น
ข๑-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ข การยายเปลี่ยนตําแหนงที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศ
ข๒-๑
เปลี่ยนแปลง
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ข การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว
ข๓-๑
อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ข การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง
ข๔-๑
ข๕-๑
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ข การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ข การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
ข๖-๑
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ข หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการขอยายขาราชการ
ข๗-๑
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.ของสวนราชการ
ผนวก ค หลักเกณฑการปรับยายขาราชการ ทอ.
ค-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ค๑-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ค๒-๑
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ค หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการปรับยายขาราชการ
ค๓-๑
ของสวนราชการ
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ผนวก ง หลักเกณฑการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหขาราชการ
ชวยปฏิบัตริ าชการในและนอก กห.
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ง หนาที่และขั้นตอนการใหขาราชการชวยปฏิบัตริ าชการ
ในและนอก ทอ.
ผนวก จ หลักเกณฑการโอนขาราชการ ทอ.
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก จ การใหขาราชการโอนไปรับราชการหนวยงานราชการ
นอก กห.
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก จ การใหขาราชการหนวยงานราชการนอก กห.
โอนมารับราชการใน ทอ.
ผนวก ฉ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนายทหารสัญญาบัตร ทอ.
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฉ สบ.ทอ.
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ฉ กพ.ทอ.
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ฉ ขว.ทอ.
อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ฉ ยก.ทอ.
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ฉ กบ.ทอ.
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ฉ กร.ทอ.
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ฉ ทสส.ทอ.
อนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ฉ สปช.ทอ.
อนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ฉ กง.ทอ.
อนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ฉ สตน.ทอ.
อนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ฉ สนภ.ทอ.
อนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ฉ สธน.ทอ.
อนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ฉ คปอ.
อนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ฉ อย.
อนุผนวก ๑๕ ประกอบผนวก ฉ ชอ.
อนุผนวก ๑๖ ประกอบผนวก ฉ สอ.ทอ.
อนุผนวก ๑๗ ประกอบผนวก ฉ สพ.ทอ.
อนุผนวก ๑๘ ประกอบผนวก ฉ พอ.
อนุผนวก ๑๙ ประกอบผนวก ฉ พธ.ทอ.
อนุผนวก ๒๐ ประกอบผนวก ฉ ชย.ทอ.
อนุผนวก ๒๑ ประกอบผนวก ฉ ขส.ทอ.
อนุผนวก ๒๒ ประกอบผนวก ฉ ยศ.ทอ.
อนุผนวก ๒๓ ประกอบผนวก ฉ รร.นนก.
อนุผนวก ๒๔ ประกอบผนวก ฉ สก.ทอ.
อนุผนวก ๒๕ ประกอบผนวก ฉ ศวอ.ทอ.
อนุผนวก ๒๖ ประกอบผนวก ฉ สวบ.ทอ.
อนุผนวก ๒๗ ประกอบผนวก ฉ สน.ผบ.ดม.
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ง-๑
ง๑-๑
ง๒-๑
จ-๑
จ๑-๑
จ๒-๑
ฉ-๑
ฉ๑-๑
ฉ๒-๑
ฉ๓-๑
ฉ๔-๑
ฉ๕-๑
ฉ๖-๑
ฉ๗-๑
ฉ๘-๑
ฉ๙-๑
ฉ ๑๐ - ๑
ฉ ๑๑ - ๑
ฉ ๑๒ - ๑
ฉ ๑๓ - ๑
ฉ ๑๔ - ๑
ฉ ๑๕ - ๑
ฉ ๑๖ - ๑
ฉ ๑๗ - ๑
ฉ ๑๘ - ๑
ฉ ๑๙ - ๑
ฉ ๒๐ - ๑
ฉ ๒๑ - ๑
ฉ ๒๒ - ๑
ฉ ๒๓ - ๑
ฉ ๒๔ - ๑
ฉ ๒๕ - ๑
ฉ ๒๖ - ๑
ฉ ๒๗ - ๑
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ก-๑
ผนวก ก หลักเกณฑ การยา ยขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.เขาดํา รงตําแหนงอัตรา น.อ.พิ เศษ ลงมา
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
-----๑. กลาวนํา
ในการพิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเข าดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ลงมา
ตองเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และเหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ
ความชํานาญ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
ทั้งนี้ เพื่อใหไดบุคคลที่จะไปปฏิบัติงานสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ และภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ ตลอดจน
เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานขางเคียง
๒. ความมุงหมาย
๒.๑ เพื่อใหก ารบริห ารกําลังพลของ ทอ.โดยรวม เปนไปตามความรูความสามารถ
ทักษะความชํานาญ เหมาะสมกับสมรรถนะ และสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ หรือที่ไดรับ มอบหมาย เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการผูท ี่ปฏิบัติงานดวยความมุงมัน่ เสียสละ อดทน
โดยใชความรูความสามารถที่มีอยูมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. คณะกรรมการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก
๔. การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น
๔.๑ การยายขาราชการชั้นสัญ ญาบั ตรเลื่อนตําแหนง อัตราสู งขึ้นในตําแหนงอัตรา
น.อ.พิเศษ ตามอนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ก
๔.๒ การยายข าราชการชั้นสัญ ญาบัตรเลื่อ นตํ าแหน ง อัตราสูง ขึ้น ในตําแหน งอัตรา
น.ต.- น.อ. ตามอนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ก
๕. การยายเปลี่ย นตํา แหนง ที่ไมทําใหส ถานภาพชั้น ยศเปลี่ยนแปลง ตามอนุผนวก ๔
ประกอบผนวก ก
๖. การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ ตามอนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ก
๗. การยายเขาดํารงตําแหนงนายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทอ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) ตามอนุผนวก ๖
ประกอบผนวก ก
๘. การยายเขาดํารงตําแหนงในสํานักงานผูบังคับ บัญชาชั้นสูงของ ทอ. ตามอนุผ นวก ๗
ประกอบผนวก ก
๙. การยายเขาดํารงตําแหนงทางการศึกษา ตามอนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ก
๑๐. การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว ตามอนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ก
๑๑. การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง ตามอนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ก
๑๒. การยายกรณีเรงดวน ตามอนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ก
๑๓. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ตามอนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ก
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๑๔. แนวทางการบริห ารกําลัง พลขาราชการชั้น สัญ ญาบัตร ที่สําเร็จ การศึก ษาหลัก สูตร
เสนาธิการทหารอากาศ ตามอนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ก
๑๕. หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.ของสวนราชการ
ตามอนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ก
-------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก คณะกรรมการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.
๑. คณะกรรมการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ประกอบดวย
๑.๑ คณะกรรมการยายชุดที่ ๑ (ยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา
น.อ.พิเศษ) ดังนี้
๑.๑.๑ ผบ.ทอ.
เปน ประธานกรรมการ
๑.๑.๒ รอง ผบ.ทอ.
เปน รองประธานกรรมการ
๑.๑.๓ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ)
เปน กรรมการ
๑.๑.๔ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ)
เปน กรรมการ
๑.๑.๕ เสธ.ทอ.
เปน กรรมการ
๑.๑.๖ จก.กพ.ทอ.
เปน กรรมการและเลขานุการ
๑.๑.๗ ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
เปน ผูชวยเลขานุการ
๑.๑.๘ หน.ผยส.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
เปน ผูชวยเลขานุการ
๑.๒ คณะกรรมการยายชุดที่ ๒ (ยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา
น.ต. - น.อ.) ดังนี้
๑.๒.๑ รอง ผบ.ทอ.
เปน ประธานกรรมการ
๑.๒.๒ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ)
เปน รองประธานกรรมการ
๑.๒.๓ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ)
เปน กรรมการ
๑.๒.๔ เสธ.ทอ.
เปน กรรมการ
๑.๒.๕ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกําลังพล)
เปน กรรมการ
๑.๒.๖ รอง เสธ.ทอ.(สายงานการขาว)
เปน กรรมการ
๑.๒.๗ รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ)
เปน กรรมการ
๑.๒.๘ รอง เสธ.ทอ.(สายงานสงกําลังบํารุง) เปน กรรมการ
๑.๒.๙ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) เปน กรรมการ
๑.๒.๑๐ จก.กพ.ทอ.
เปน กรรมการและเลขานุการ
๑.๒.๑๑ รอง จก.กพ.ทอ.
เปน กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
๑.๒.๑๒ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.
เปน ผูชวยเลขานุการ
๑.๒.๑๓ ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
เปน ผูชวยเลขานุการ
๑.๒.๑๔ หน.ผยส.กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
เปน ผูชวยเลขานุการ
๑.๓ คณะกรรมการยายของสวนราชการ
กําหนดใหแตละสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณายาย
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรของสวนราชการ ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการเปนประธานกรรมการ ผูที่หัวหนา
สวนราชการกําหนดเปนกรรมการ ผูที่รับผิดชอบงานบริหารกําลังพลของสวนราชการเปนเลขานุการ และหัวหนากอง
กําลังพล หรือหัวหนาแผนกกําลังพล หรือนายทหารกําลังพลของสวนราชการ เปนผูชวยเลขานุการ
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๒. อํานาจหนาที่
๒.๑ คณะกรรมการตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๒.๑.๑ พิจ ารณ ายา ยขา ราชการชั ้น สัญ ญ าบัต รเขา ดํ า รงตํ า แห นง อัต รา
น.ต.- น.อ.พิเศษ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ยุติธรรม ตลอดจนมีความโปรงใส และเปนธรรม เพื่อให
การบริหารกําลังพลมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการบริหารราชการ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
นโยบายที่ทางราชการกําหนด
๒.๑.๒ พิจารณากลั่นกรองผูที่คณะกรรมการตามขอ ๑.๓ เสนอ รวมทั้งสามารถ
พิจารณารายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบในการพิจารณายายให
ดํารงตําแหนงในสวนราชการ และในตําแหนงอัตราหมุนเวียนระหวางสวนราชการใน กห.
๒.๑.๓ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดและมติของ
ที่ประชุม ใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
๒.๒ คณะกรรมการตามขอ ๑.๓ มีอํานาจหนาทีใ่ นการพิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ของสวนราชการและสายวิทยาการที่รับผิดชอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง ยุติธรรม ตลอดจนมีความ
โปรงใส และเปนธรรม
๓. ขอบเขตในการพิจารณา
๓.๑ คณก.ยายชุดที่ ๑
๓.๑.๑ พิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง รอง หน.สวนราชการ
และตําแหนงอื่นที่ เทียบเท า รอง หน.สวนราชการ (เชน รอง เสธ.ฯ, เสธ.ฯ, และ ฝสธ.ฯ) ภายใน ๗ วันทําการ
หลังจากที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
๓.๑.๒ พิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ
๓.๑.๓ การพิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง ซึ่งเปนตําแหนง
ที่มีหนาที่ปกครองบังคับบัญ ชาหนวยในระบบการใชกําลังของ ทอ.(กําลัง ภาคพื้นและกําลังทางอากาศ) รวมทั้ง
ตําแหนงในสายงานดานการศึกษา (กรม นนอ.รอ.รร.นนก.และ รร.จอ.ยศ.ทอ.) ซึ่งเปนหนวยกําลังสนับสนุนของ อย.
ในการปองกันที่ตั้ง ทอ.และถือเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ ทอ.ใหดําเนินการดังนี้
๓.๑.๓.๑ ผบ.กองบิน, ผบ.กฝบ.รร.การบิน, ผบ.กรม ปพ.อย., ผบ.รร.จอ.ยศ.ทอ.,
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม., ผบ.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม., ผบ.ฝูงบิน, ผบ.พัน.อย.ที่ไมใชหนวยทหาร
รักษาพระองค และ ผบ.พัน.อย.รร.จอ.ฯ ให คณก.ยายชุดที่ ๑ เปนคณะกรรมการพิจารณายาย โดยใหแยกการ
พิจารณาจากบัญชีอื่น ๆ และให หน.สายวิท ยาการที่รับ ผิดชอบจัดทําบัญ ชีรายละเอียดเปนรายบุคคล และ
เตรียมการชี้แจงขอมูลตอ คณก.ยายชุดที่ ๑ เพื่อใหคณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
๓.๑.๓.๒ ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.และ ผบ.พัน ใน กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
ใหแยกดําเนินการโดย คณก.ที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผบ.ทอ., ผบ.กรม และ ผบ.พัน.ในหนวยทหารรักษาพระองค
ของ อย.ใหแยกดําเนินการโดย คณก.ของหนวย และเสนอให กพ.ทอ.สรุปนําเรียนขออนุมตั ิจาก ผบ.ทอ.โดยไมตอง
นําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ เพื่อสงให ทม.รอ.พิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่ ทม.รอ.กําหนด จากนั้นใหนําเขา
แจงใน คณก.ยายฯ เพื่อทราบและออกคําสั่งตามวงรอบการพิจารณา
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๓.๑.๔ การพิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา
กพ.ทอ.กรณีทดแทนผูที่สายวิทยาการพิจารณา นปก.ประจํา กพ.ทอ.กลับเขาดํารงตําแหนงในหนวย
๓.๒ คณก.ย ายชุดที่ ๒ พิจารณายายขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรเขาดํารงตําแหน งอั ตรา
น.ต.- น.อ.ยกเวน น.สัญญาบัตร ในหนวยทหารรักษาพระองค ใหแยกดําเนินการโดย คณก.ของหนวย หรือ คณก.
ที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผบ.ทอ.และเสนอให กพ.ทอ.สรุปนําเรียนขออนุมัติจาก ผบ.ทอ.โดยไมตองนําเขาพิจารณา
ใน คณก.ยายฯ เพื่อสง ให ทม.รอ.พิจ ารณาตามกรอบระยะเวลาที่ ทม.รอ.กําหนด จากนั้น ใหนําเขาแจงใน
คณก.ยายฯ เพื่อทราบและออกคําสั่งตามวงรอบการพิจารณา
๓.๓ คณก.ยายของสวนราชการ พิจารณายายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของสวนราชการ
เขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ สําหรับสวนราชการทีเ่ ปน หน.สายวิทยาการ ใหพิจารณาการยายขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรใหครอบคลุมในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
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อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ก การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้นในตําแหนง
อัตรา น.อ.พิเศษ
การยายขาราชการชั้น สัญ ญาบัตรเลื่อนตําแหนงอัต ราสูงขึ้น ในตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ
ใหพิจารณายายในวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป โดยดําเนินการในวาระ ต.ค.เปนหลัก สําหรับวาระ เม.ย.
ใหพิจารณายายตามความจําเปนของทางราชการเทานั้น โดยผูที่สวนราชการตนสังกัดรายงานขอยายจะตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑. การย า ยเข า ดํ า รงตํ า แหน ง อั ต รา น.อ.พิ เ ศษ ต อ งมี ระยะเวลาการครองยศเดิ ม
ไมนอยกวา ๕ ป กรณีครองยศเดิมไมถึง ๕ ป ตองไมนอยกวา ๔ ป และมีระยะเวลาการครองยศเปนนายทหาร
สัญญาบัตรรวมครบตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของ ขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒. เปนผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ เม.ย.หรือ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย)
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. การยายเลื่อนตําแหนงอัตราเงินเดือนสูงขึ้น ตองเปนการยายในสายวิทยาการเดียวกัน
และยายเลื่อนจากตําแหนงต่ําไปตําแหนงสูงตามลําดับในสวนราชการหรือสายงานประเภทเดียวกัน เพื่อให มี
ประสบการณในการทํางาน และความชํานาญในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ โดยใหเปนไปตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ. สําหรับการยายขามสายวิทยาการตองยายไปดํารงตําแหนง
ในระดับเดียวกันเทานั้น
๔. กรณี ตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ วางลง และสวนราชการประสงคที่ จะยายผูดํารงตําแหน ง
อัตรา น.อ.เขาดํารงตําแหนงเพื่อเลื่อนอัตราเงินเดือนสูงขึ้นในตําแหนงนั้นแทน ให สวนราชการพิ จารณาผูดํารง
ตําแหนงรองของตําแหนงนั้นเปนลําดับแรกกอน หากคุณสมบัติไมครบถวน หรือยังไมเหมาะสม จึงใหพิจารณาผูที่เคย
ปฏิบัติหนาที่ หรือมีความรูความสามารถในสายงาน ที่มีอาวุโสทางทหารมากกวาผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงนั้น
๕. ผู ที่ ใกล ครบกํ าหนดเกษี ยณอายุ ร าชการ โดยมี ร ะยะเวลารั บ ราชการเหลื อ อี ก ๑ ป
หรือนอยกวา หากส วนราชการประสงคขอยายเขาตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ให ยายเขาดํารงตําแหนงที่ ไมเป น
ตําแหนงบริหารได
๖. กรณี ที่ เ ป น ความจํ าเป น ของทางราชการหรื อ เป น ประโยชน ในภาพรวมของ ทอ.
แตเปนการขอยายผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนดตามขอ ๑ - ๕ หรือกรณีอื่น ๆ เชน มี เหลาทหาร
หรือจําพวกทหาร ไมตรงตามอัตราที่กําหนดไว เปนตน ใหสวนราชการสามารถเสนอบัญชียายพรอมระบุเหตุผล
ความจําเปนให กพ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมกอน และหากไดรับการพิจารณาใหนําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ
โดยใหสวนราชการเตรียมนําเสนอขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเปนในที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณก.ยายฯ ตอไป
๗. ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนใหชะลอการยาย
เลื่อนตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ไวกอน
๘. ผูที่เขารับการศึกษาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี - เอก ณ ตางประเทศ หรือเขารับการศึกษา
หลักสูตรทางทหาร ณ ตางประเทศ หรืออยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ ตางประเทศ หรือขอลาไปศึกษา
ภายในประเทศ ประเภทที่ ๑ ใหสวนราชการชะลอการยายเลื่อนตําแหนงในอัตรา น.อ.พิเศษ ไวกอน
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๙. ตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ใน สง.ปรมน.ทอ.ใหพิจ ารณาสนับ สนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของ กอ.รมน.หรือการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ ทอ. โดยใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ.
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อนุ ผ นวก ๓ ประกอบผนวก ก การย า ยข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รเลื่ อ นตํ า แหน ง อั ต ราสู ง ขึ้ น
ในตําแหนงอัตรา น.ต.– น.อ.
การยายขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรเลื่อนตําแหนงอัตราสูง ขึ้นในตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.
ให พิ จารณายายในวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุ กป โดยดําเนินการในวาระ ต.ค.เป นหลั ก สํ าหรั บวาระ เม.ย.
ใหพิจารณายายตามความจําเปนของทางราชการเทานั้น โดยผูที่สวนราชการตนสังกัดรายงานขอยายจะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
๑. การย า ยเข า ดํ า รงตํ า แหน ง อั ต รา น.ต.- น.อ.ต อ งมี ร ะยะเวลาการครองยศเดิ ม
ไมนอยกวา ๕ ป กรณีครองยศเดิมไมถึง ๕ ป ตองไมนอยกวา ๔ ป และมีระยะเวลาการครองยศเปนนายทหาร
สัญญาบัตรรวมครบตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงตั้งยศและการเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
๒. เปนผูที่ไดรับการแตงตั้ง ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง และมีระดับความชํานาญตามเกณฑ
ของชั้ นยศที่ จ ะย ายเลื่ อนตํ าแหน งอั ตราสู งขึ้ นเรียบร อยแล ว หรื อเป นผู ที่ มี เหล า ทหาร หรื อจํ าพวกทหาร
และมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตามตําแหนงที่ขอยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น
๓. เปนผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ เม.ย.หรือ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย) ดังนี้
๓.๑ ยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ. ตองไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓.๒ ยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.ท. ตองไมนอยกวารอยละ ๗๕
๔. การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น ตองเปนการยายในสายวิทยาการเดียวกัน และยาย
เลื่ อ นจากตํ าแหน ง ต่ํ า ไปตํ าแหน ง สู ง ตามลํ า ดั บ ในส ว นราชการหรื อ สายงานประเภทเดี ย วกั น เพื่ อ ให มี
ประสบการณในการทํางาน และความชํานาญในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ โดยใหเปนไปตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path) ของ น.สัญญาบัตร ทอ. สําหรับการยายขามสายวิทยาการตองยายไปดํารงตําแหนง
ในระดับเดียวกันเทานั้น
๕. กรณี มีขอจํากัดเชิงโครงสรางทํ าให ตองพิ จารณายายขามระดับเสนทางความกาวหน า
ในอาชีพ (Career Path) ใหพิจารณาผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
สูงกวาหรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกันกอน หากผูท ี่ดํารงตําแหนงในระดับเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path) สูงกวาหรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกัน มีคุณสมบัติไมเหมาะสมหรือ
มีความรูความสามารถไมสอดคลองกับลักษณะงาน จึงจะสามารถพิจารณาใหผูที่ความรูความสามารถและประสบการณ
ในการทํางานที่เหมาะสมกวายายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ได
๖. การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น ตั้งแตระดับ หน.แผนก ใหพิจารณาผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการกิจ, หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทา กรณีผูที่ไมไดเขารับการศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการกิจ, หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส จะตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง ซึ่งตอง
มีผลการประเมินความรูความสามารถไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต ๒.๙๐ ขึ้นไป และตองมีผล
การประเมินคุณลักษณะบุคคลรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
๗. กรณี ตํ าแหน ง อั ตรา น.ต.- น.อ.ว างลง และส วนราชการประสงค ที่ จะย ายข าราชการ
เลื่ อนอั ตราชั้ นยศสูงขึ้ นทดแทนในตํ าแหน งนั้ น ให ส วนราชการพิ จารณาผู ดํ ารงตํ าแหน งรองของตํ าแหน งนั้ น
เปนลําดับแรกกอน หากคุณสมบัติไมครบถวน หรือยังไมเหมาะสม จึงใหพิจารณาผูที่เคยปฏิบัติหนาที่ หรือมีความรู
ความสามารถในสายงาน ที่มีอาวุโสทางทหารมากกวาผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนงนั้น
BACK

HOME

Contents

NEXT

ก๓-๒
๘. ผูที่ใกลครบกําหนดเกษียณอายุราชการ โดยมีเหลือระยะเวลารับราชการอีก ๑ ป หรือ
นอยกวา หากสวนราชการประสงคขอยายเลื่อนตําแหนงอัตราชั้นยศสูงขึ้น ใหยายเขาดํารงตําแหนงที่ไมเปนตําแหนง
บริหารได
๙. กรณีที่เปนความจําเปนของทางราชการหรือเปนประโยชนในภาพรวมของ ทอ.แตเปนการ
ขอยายผูที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนดตามขอ ๑ - ๘ หรือกรณีอื่น ๆ ใหสวนราชการสามารถ
เสนอบัญชียายพรอมระบุเหตุผลความจําเปนให กพ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมกอน และหากไดรับการพิจารณา
ใหนําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ โดยใหสวนราชการเตรียมนําเสนอขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเปนในที่ประชุม
เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณก.ยายฯ ตอไป
๑๐. ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนใหชะลอการยาย
เลื่อนตําแหนงอัตราชั้นยศสูงขึ้นไวกอน
๑๑. ผูที่เขารับการศึกษาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี - เอก ณ ตางประเทศ หรือเขารับการศึกษา
หลักสูตรทางทหาร ณ ตางประเทศ หรืออยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ ตางประเทศ หรือขอลาไปศึกษา
ภายในประเทศ ประเภทที่ ๑ ใหสวนราชการชะลอการยายเลื่อนตําแหนงในอัตราชั้นยศสูงขึ้นไวกอน
๑๒. ตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.ใน สง.ปรมน.ทอ.ใหพิจารณาสนับ สนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของ กอ.รมน.หรือการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ ทอ. โดยใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ.
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อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ก การยายเปลี่ยนตําแหนงที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง
การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง หมายถึง การยาย
เปลี่ยนตําแหนง น.สัญญาบัตร ไปดํารงตําแหนงอื่นที่กําหนดอัตราชั้นยศ หรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม จะตองมี
คุณสมบัติดังนี้
๑. การยายในอัตรา น.ต.-น.อ.พิเศษ
๑.๑ เปนผูที่มีเหลาทหาร หรือจําพวกทหาร หรือมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตาม
ตําแหนงที่ขอยาย
๑.๒ การยายเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในอัตราชั้นยศหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ตองเปน
การยายในสายวิทยาการเดียวกัน และดํารงตําแหนงปจจุบัน มาแลวไมนอยกวา ๑ ป โดยใหยายเลื่อนจาก
ตําแหนงต่ําไปตําแหนงสูงตามลําดับในสวนราชการหรือสายงานประเภทเดียวกัน เพื่อใหมีประสบการณในการ
ทํางาน และความชํานาญในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ โดยใหเปนไปตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
ของ น.สัญญาบัตร ทอ. สําหรับการยายขามสายวิทยาการตองยายไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันเทานั้น
และหากไมเคยผานหลักสูตรของสายวิทยาการใหม ใหสงเขารับการศึกษาในโอกาสแรก
๑.๓ กรณี มี ข อ จํ า กั ด เชิ ง โครงสร า งทํ า ให ต อ งพิ จ ารณาย า ยข า มระดั บ เส น ทาง
ความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ใหพิจารณาผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
(Career Path) สูงกวาหรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกันกอน หากผูท ี่ดํารงตําแหนงในระดับ
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) สูงกวาหรือมีอาวุโสทางทหารสูงกวาในสายวิทยาการเดียวกัน
มีคุณสมบัติไมเหมาะสมหรือมีความรูความสามารถไมสอดคลองกับลักษณะงาน จึงจะสามารถพิจารณาใหผูที่
ความรูความสามารถและประสบการณในการทํางานที่เหมาะสมกวายายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
(Career Path) ได
๑.๔ การยายเขาดํารงตําแหนงระดับ รอง หน.นขต., รอง เสธ.นขต.หรือ เสธ.นขต.
(ยกเวน ฝสธ.ประจํากรมเสนาธิการ) อัตรา น.อ.พิเศษ ที่เทียบเทาระดับรองนายพล ตองครองตําแหนงอัตรา
น.อ.พิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๑.๕ การยายเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกันที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง
เขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต. - น.อ.พิเศษ ตองดํารงตําแหนงปจจุบันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ยกเวนการยาย
ทดแทนแบบตอ เนื่อ งตั้ง แต ๓ คนขึ้ น ไป โดยคนแรกที่ ยายออกจากตําแหน ง ตอ งมี คุณ สมบั ติเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑการยาย ผูที่ยายทดแทนสามารถอยูในตําแหนงปจจุบันนอยกวา ๒ ปได
๑.๖ กรณี ที่เปนความจําเปนของทางราชการหรือเปนประโยชนในภาพรวมของ ทอ.
แตเปนการขอยายผูท ี่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามแนวทางทีก่ าํ หนดตามขอ ๑.๑ - ๑.๕ หรือกรณีอื่น ๆ ใหสวนราชการ
สามารถเสนอบัญชียายพรอมระบุเหตุผลความจําเปนให กพ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมกอน และหากไดรับการ
พิจารณาใหนําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ ใหสวนราชการเตรียมนําเสนอขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ในที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณก.ยายฯ ตอไป
๑.๗ ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน ใหชะลอ
การยายออกจากตนสังกัดเดิมไวกอน
๑.๘ ตําแหน งอัตรา น.ต.ขึ้น ไป ใน สง.ปรมน.ทอ.ให พิจ ารณาสนับ สนุนการปฏิบั ติ
ภารกิจของ กอ.รมน.หรือการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ ทอ. โดยใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ.
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ก๔-๒
๒. การยายในอัตรา ร.อ.ลงมา
๒.๑ เปนผูที่มีเหลาทหาร หรือจําพวกทหาร หรือมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตาม
ตําแหนงที่ขอยาย โดยไมตองพิจารณาระดับความชํานาญของ ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง
๒.๒ ผู ที่ บ รรจุ เ ข า รั บ ราชการครั้ ง แรกตามแผนบรรจุ กํ า ลั ง พล เมื่ อ มี ร ะยะเวลา
รับราชการในสวนราชการตนสัง กัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถพิจารณายายไปรับราชการ
ยังสวนราชการอื่นได
๒.๓ การยายเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกัน ตองครองตําแหนงปจจุบันไมนอยกวา
๒ ป
๒.๔ กรณีมีขอผูกพันกับทางราชการ หรือเปนความจําเปนของทางราชการ ใหรายงาน
เหตุผลความจําเปนผาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณีไป
๒.๕ น.ประทวน ที่สอบเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร ในตําแหนงอัตรา ร.ท.จะตอง
ครองตําแหนงที่สอบเลื่อนฐานะฯ หลังจากเลื่อนยศเปน ร.ท.แลว ไมนอยกวา ๓ ป หรือ น.ประทวน ที่สอบเลื่อนฐานะ
เปน น.สัญญาบัตร ในตําแหนงอัตรา ร.อ.จะตองครองยศ ร.อ. จึงจะสามารถยายออกจากตําแหนงที่สอบเลื่อน
ฐานะฯ ได
๒.๖ ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน ใหชะลอ
การยายออกจากตนสังกัดเดิมไวกอน
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ก๕-๑
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ก การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ
การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ หมายถึง การยายขาราชการชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. ภายใน
สายวิทยาการเดียวกัน โดยให หน.สายวิทยาการ รวบรวมและสงบัญชียายถึง กพ.ทอ.ภายใน พ.ค.และ พ.ย.
ของทุกป โดยใหดําเนินการดังนี้
๑. ผูที่บ รรจุเขารับ ราชการครั้ง แรกตามแผนบรรจุกําลัง พล เมื่อมีร ะยะเวลารับ ราชการ
ในสวนราชการตนสังกัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถพิจารณายายไปรับราชการยังสวนราชการอื่นได
๒. การยายเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกัน ตองครองตําแหนงปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป
๓. กรณีมีขอผูกพันกับทางราชการ หรือเปนความจําเปนของทางราชการ ใหรายงานเหตุผล
ความจําเปนผาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณีไป
๔. การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ ทางราชการอาจไมจัดกําลังพลไปทดแทนผูทยี่ าย
ก็ได หากพิจารณาเห็นวาตําแหนงหนาที่นั้นไมจําเปนตองจัดกําลังพลทดแทน
๕. เปนผูที่มีเหลาทหาร หรือจําพวกทหาร หรือมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตามตําแหนง
ที่ขอยาย โดยไมตองพิจารณาระดับความชํานาญของ ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง
๖. น.ประทวน ที่ส อบเลื่อนฐานะเปน น.สัญ ญาบัตร ในตําแหนงอัตรา ร.ท.จะตองครอง
ตําแหนงที่สอบเลื่อนฐานะฯ หลังจากเลื่อนยศเปน ร.ท.แลว ไมนอยกวา ๓ ป หรือ น.ประทวน ที่สอบเลือ่ นฐานะเปน
น.สัญญาบัตร ในตําแหนงอัตรา ร.อ.จะตองครองยศ ร.อ. จึงจะสามารถยายออกจากตําแหนงที่สอบเลื่อนฐานะฯ ได
๗. ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน ใหชะลอการยาย
ออกจากตนสังกัดเดิมไวกอน
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ก๖-๑
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ. (อัตรา น.อ.พิเศษ)
๑. การบริหารจัดการกําลังพลตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ตองดําเนินการใหเปนไปเพื่อ
การบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของ ทอ.ตามลําดับ ดังนี้
๑.๑ สนั บ สนุน การพั ฒ นาและขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร ของ ทอ. โดยให เป น ไปตาม
นโยบายของ ผบ.ทอ.
๑.๒ สนั บ สนุ นการแกป ญ หาการปรับ ยายกํ าลั งพลระหวาง ทอ.กับ หน วยนอก ทอ.
การจัดกําลังพลไปปฏิบัติภารกิจทางดานยุทธการในหนวยสนามและหนวยในอัตรา ทอ.(เพื่อพลาง) การปรับลด
และการปรับโอนอัตราตําแหนง นปก.เปนตําแหนงอื่น และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผูบังคับบัญชาระดับสูง
ของ ทอ.
๑.๓ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ นขต.ทอ.ตามที่รอ งขอ หรือตามทีไ่ ดรับการจัดสรร
โควตาของหนวย หรือกรณีอื่น ๆ
๒. การพิจ ารณาใหผูดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ไปปฏิบัติภารกิจ เพื่อแกปญ หา
การจัดกําลังพลไปปฏิบัติภารกิจทางดานยุทธการในหนวยสนามและหนวยในอัตรา ทอ.เพื่อพลาง ใหเปนไปตาม
นโยบายของ ผบ.ทอ.และเมื่ อ ปฏิ บั ติห น าที่ ร าชการในหน วยสนาม หรือ หน วยในอั ต รา ทอ.(เพื่ อ พลาง)
มีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปแลว หากหนวยตองการยายผูที่ดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ปฏิบัติหนาที่
ราชการในหนวยสนาม หรือหนวยในอัตรา ทอ.(เพื่อพลาง) ไปปฏิบัติหนาที่อื่น จะตองเปนการยายเพื่อเลื่อนยศ
สูงขึ้น หรือเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น หรือ ตําแหนงอื่นในอัตรา น.อ.พิเศษ เทาเดิม โดยจะตองไมรายงานขอยาย
ในทุกหนวยสนามหรืออัตราเพื่อพลางพรอมกันในคราวเดียวกัน เพื่อไมใหเกิดปญ หาในการบริหารจัดการ
กําลังพลในภาพรวมของ ทอ.
๓. การยายนายทหารสัญ ญาบัตรเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.กรณีส นับ สนุน
การปฏิบัติภารกิจของ นขต.ทอ.ตามที่รองขอ หรือตามที่ไดรับการจัดสรรโควตาของหนวย หรือกรณีอื่น ๆ ดังนี้
๓.๑ เพื่อแกปญหาในการบริหารจัดการกําลังพลภายในหนวย โดยที่หนวยไมสามารถ
แกปญหาดังกลาวได โดยหากไมไดรับการแกไขจะสงผลเสียหายตอทางราชการ หรือ
๓.๒ สนับสนุนผูที่มีความรูความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานดีเดน มีผลงานดานการวิจัย
พัฒนา ประดิษฐคิดคนที่เปนประโยชนตอทางราชการ เปนที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และหรือภาคเอกชน แตหนวย
ประสบปญหาการบริหารจัดการกําลังพลตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) หรือ
๓.๓ สนับ สนุนให กับผู ที่มี ความรูความสามารถ มีผ ลการปฏิ บัติงานดี ไมเคยกระทํ า
ความผิดวินัยอยางรายแรง หรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงใหแก ทอ. หรือความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ
โดยจะต องเปนผูที่ ครองยศ น.อ.มาแลวไมน อยกวา ๘ ป และมี เวลารับราชการเหลื อไม เกิน ๑ ป ก อนครบ
เกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.
๔. หลักเกณฑการยายนายทหารสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ. ดังนี้
๔.๑ ตองเปนผูที่ ดํารงตําแหน งอัตรา น.อ.พิเศษ หรือเปน ผูที่ ครองยศ น.อ.มาแลว
ไมนอยกวา ๘ ป
๔.๒ ผูที่ดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ. หากหนวยตองการยายเลื่อนตําแหนง
สูง ขึ้น หรือ ตําแหนงอื่นในอัตรา น.อ.พิเศษ เทาเดิม ผูที่ห นวยรายงานขอยายดังกลาว ควรอยูในตําแหนง
ปจจุบันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ยกเวนกรณีการยายทดแทนแบบตอเนื่องตั้งแต ๓ คนขึ้นไป ผูที่หนวยรายงาน
ขอยายอาจจะอยูในตําแหนงปจจุบันนอยกวา ๒ ปก็ได
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ก๖-๒
๔.๓ ตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ นขต.ทอ.ตามขอ ๑.๑
ไมถือวาเปนอัตราเฉพาะของ นขต.ทอ.นั้น ๆ กรณีผูที่ดํารงตําแหนงดังกลาวเกิดการสูญเสีย หรือครบเกษียณอายุราชการ
หรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือไดรับ การโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงอัตราชั้นยศสูงขึ้น หนวย
ไมสามารถจัดกําลังพลเขาดํารงตําแหนงแทนในคราวเดียวกันได ยกเวนในกรณีที่หนวยขอยายผูดํารงตําแหนง
นปก.ประจํา กพ.ทอ.ไปดํารงตําแหนงหลักในอัตรา น.อ.พิเศษ ภายในหนวย จึงจะสามารถพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผูที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.แทนในคราวเดียวกันได สําหรับการยายผูที่
ดํารงตําแหนง นปก.ประจํ า กพ.ทอ.ไปดํ ารงตําแหนง รอง จก.ฯ และ รอง ผอ.สํ านัก ฯ ในอั ตรา น.อ.พิ เศษ
ของหนวย ตองเคยผานการดํารงตําแหนง ผอ.กอง
๔.๔ ผูดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.หากหนวยมีความประสงคที่จะใหไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการเพิ่มเติม หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาราชการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ตางประเภทกัน สามารถใหปฏิบัติหนาที่ ราชการ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาราชการได แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาราชการ ไมเกิน ๖ เดือน ทั้งนี้
เพื่อใหคงไดรับสิทธิในการรับเงินประจําตําแหนงตามเดิม
๕. การดําเนินการและหนาที่ความรับผิดชอบ
๕.๑ กพ.ทอ.มีหนาที่
๕.๑.๑ ควบคุม กํากับดูแลการบริหารจัดการกําลังพลที่บรรจุในตําแหนง นปก.
ประจํา กพ.ทอ.ใหเปนไปเพื่อการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของ ทอ.ตามขอ ๑
๕.๑.๒ ดําเนินการยายนายทหารสัญญาบัตรดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่ ยก.ทอ.
ขออนุมัติปรับลดอัตรากําลังพลตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.
๕.๑.๓ ดําเนินการยายนายทหารสัญญาบัตรดํารงตําแหนงตามที่ ยก.ทอ.ไดขอ
อนุมัติปรับอัตราตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ใหเปนตําแหนงอื่นในสวนราชการ
๕.๑.๔ ดําเนินการพิจารณายายนายทหารสัญ ญาบัตรเขาดํา รงตําแหนง นปก.
ประจํา กพ.ทอ.กรณีการบริหารจัดการในภาพรวมของ ทอ.ตามขอ ๑ ใหนํายอดกําลังพลผูดํารงตําแหนง นปก.
ประจํา กพ.ทอ.ที่สูญเสียและที่เกษียณอายุราชการในแตละป มาปรับลดอัตรากําลังพล ตามขอ ๕.๑.๒ และ
๕.๑.๓ กอน หากยังคงมีอัตราวาง ใหดําเนินการตามขอ ๑
๕.๒ นขต.ทอ.มีหนาที่
๕.๒.๑ รายงานขอยายนายทหารสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.
ตามขอ ๒ และ ๓ (ถามี) โดยใหหนวยรายงานเหตุผลความจําเปนของปญ หาในการบริหารจัดการกําลังพล
ภายในหนวย รายละเอียดของผลการปฏิบัติงาน ผลงานดานการวิจัย การพัฒนา การประดิษฐคิดค นที่เปน
ประโยชนตอทางราชการ เปนที่ยอมรับทั้งภาครัฐและหรือภาคเอกชน พรอมเอกสารหลักฐานแลวแตกรณี เพื่อนํามา
เปนขอมูลประกอบการพิจารณา ไปยัง หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และให หน.สายวิทยาการ
เสนอ กพ.ทอ.ตามกรอบระยะเวลาวาระการยาย เม.ย.ภายใน ก.พ.และวาระ ต.ค.ภายใน ก.ค.
๕.๒.๒ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามขอ ๔.๓ และ ๔.๔ (ถามี)
๖. การรับหรืองดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของผูยายเขาดํารง
ตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.หรือใหพนและไปปฏิบัติหนาที่ราชการในหนาที่อื่นที่มีลักษณะงานวิ ชาชีพหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม ใหเปนไปตาม พ.ร.ฎ.การไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ฯ และระเบียบ กค.กําหนดไว
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ก๖-๓
๗. การพิจ ารณายายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ใหอยูในอํานาจของ ผบ.ทอ.
โดยหนวยตนสังกัดหรือ หน.สายวิทยาการ สามารถสงรายชื่อเขารับการพิจารณาได
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ก๗-๑
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงในสํานักงานผูบังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ.
ผูบังคับบัญ ชาชั้นสูงของ ทอ.ที่ประสงคขอตัวขาราชการติดตามไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาของ ทอ.ใหดําเนินการดังนี้
๑. การยายไปปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๑.๑ กรณีไมกําหนดตัวบุคคล ใหแจงความประสงคไปยังหนวย หน.สายวิทยาการ เพื่อ
พิจ ารณากลั่นกรองผูที่ มีความรูความสามารถและอาวุโ สในชั้นยศของสายงานไมนอ ยกวา ๓ คน เพื่ อให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกตามที่รองขอ โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๑.๒ กรณีกําหนดตัวบุคคล การพิจารณายายจะดําเนินการตามที่ผูบังคับบัญชากําหนด
ตัวบุคคล โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๒. การยายพนจากปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๒.๑ กรณีผูบังคับบัญชาที่ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงหรืออัตราชั้นยศสูงขึ้น
หรือตําแหนงอัตราเทาเดิม ใหดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑ กรณีผูบังคับบัญชาประสงคขอตัวขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่อยูเดิมติดตาม
ไปปฏิบัติงานตอ ใหยายไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใหมตามอัตราบรรจุกําลังพลของผูบังคับบัญชานั้น ๆ
๒.๑.๒ กรณี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเปลี่ ย นสายงานหรื อ หมดความจํ า เป น ที่ จ ะใช
ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่อยูเดิม ให หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสม หากไมสามารถ
พิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมได ใหดําเนินการตามขอ ๒.๑.๑ เทานั้น
๒.๒ กรณีผูบังคับบัญชาเกษียณอายุราชการหรือยายไปดํารงตําแหนงที่ไมมีอัตรากําลังพล
ของผูปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชารองรับ เชน ผทค.พิเศษ ทอ.เปนตน กรณีนี้ขาราชการที่ปฏิบัติหนา ที่กับ
ผูบังคับบัญชาอยูเดิม จะตองยายออกจากตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ทั้งหมด เพื่อเปดตําแหนงใหกับขาราชการ
ของผูบังคับบัญชาที่ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหม าดํารงตําแหนงแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามความประสงคของ
ผูบังคับบัญชานั้น ๆ โดยใหดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑ กรณียายไปปฏิบัติหนาที่ ฯ ตามขอ ๑.๑ ให หน.สายวิทยาการ พิจารณา
ตําแหนงรองรับในตําแหนงที่เหมาะสม
๒.๒.๒ กรณี ย า ยไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ฯ ตามข อ ๑.๒ หาก หน.สายวิ ท ยาการ
ไม ส ามารถพิ จ ารณาตํ าแหน ง ที่เ หมาะสมได ใหย ายเขาดํ ารงตําแหน ง ประจํ าสวนราชการ เพื่ อรอหนว ย
หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสมในโอกาสตอไป
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ก๘-๑
อนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงทางการศึกษา
การยายผูที่ มีความรูความสามารถไปดํารงตําแหนงทางการศึกษา เพื่อทําหน าที่ในตํ าแหน ง
ผูบริหารการศึกษา อาจารย ครู หรือหนาที่ปกครองในสถานศึกษาของ ทอ.หรือสถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการยายที่กําหนดไวแลว จะตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในการดํารงตําแหนงทาง
การศึกษา ดังนี้
๑. การยายไปดํ ารงตําแหน ง ผูบ ริห ารการศึก ษา อาจารย ครู หรือ มีห น าที่ ป กครองใน
สถาบันการศึกษา ไดแก วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ. และ รร.นนก.ตองสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME) นั้น ๆ ดวยคาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต
๒.๘๐ ขึ้นไป และมีผลการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลไดคะแนนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป โดยพิจารณาผูที่มี
ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทหาร เพื่อถายทอดองคความรูและเปนแบบอยางที่ดี
กับผูเขารับการศึกษา สวนสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ใหอนุโลมใชหลักเกณฑนี้ไดตามความเหมาะสม
๒. การยายหมุนเวียนขาราชการทีท่ ําหนาที่ครู, อาจารย, หนาที่ปกครอง สังกัด วทอ.ยศ.ทอ.,
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ., รร.นนก.และ รร.ตท.สําหรับผูที่มีความรูความสามารถ
และมีผลงานดีเดน เมื่อครบวาระการยายหมุนเวียน ใหพิจารณายายดํารงตําแหนงในตําแหนงที่มีความกาวหนา
เปนลําดับแรก
๓. การยายเขาดํารงตําแหนงใน รร.นนก.ในตําแหนงที่อํานวยการสอนหรือทําการสอน รวมถึง
ตําแหนง ครู อาจารย ในโรงเรียนตาง ๆ ของ ทอ.ใหพิจารณาผูท ี่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ
และสําเร็จหลักสูตรปกติของ รร.คท.ยศ.ทอ.เปนลําดับแรก สําหรับผูที่ยังไมสําเร็จการศึกษาจาก รร.คท.ยศ.ทอ.
ให หน.สวนราชการนั้น จัดเขารับการศึกษา รร.คท.ยศ.ทอ.ในโอกาสแรกที่กระทําได
๔. การยายเขาดํารงตําแหนง ผอ.กอง ใน วทอ.ยศ.ทอ.จะตองสําเร็จ การศึกษาหลัก สูตร
วทอ.ยศ.ทอ.หรือเทียบเทา
๕. การยายเขาดํารงตําแหนง ผอ.กองวิท ยาการ ใน นขต.ทอ.ใหพิจ ารณาจากผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือเคยดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานที่จะตอง
ปฏิบัติเปนลําดับแรก
๖. กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ ๑ - ๕ ให กพ.ทอ.พิจารณานําเรียนขออนุมัติเปน
รายกรณีไป
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ก๙-๑
อนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ก การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว
การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว หมายถึง การยายขาราชการชั้นยศ ร.ต.- ร.อ.ที่มีความประสงค
ไปรับราชการยังภูมิลําเนาเดิม เนื่องจากมีความเดือดรอนทางครอบครัวของตนเอง หรือเพื่อการอุปการะบิดา
มารดาของตนเอง โดยผูที่จะขอยายกรณีเดือดรอนครอบครัว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑. ผูขอยายตองรายงานขอยายผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และแนบเอกสารประกอบ
การพิจารณา เชน สําเนาทะเบียนบานตนเอง, ภรรยา, บุตร, บิดาหรือมารดา ในกรณีเจ็บปวยมีโรคประจําตัว
ตองมีหนังสือความเห็นแพทยของบุคคลที่เจ็บปวยจากสถานพยาบาลภาครัฐ หรือสถานพยาบาลของ ทอ.หรืออาจ
แนบเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
๒. สวนราชการตนสังกัด แตง ตั้ง คณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง
โดยเสนอผลการพิจารณาเปนลายลักษณอกั ษรถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังนี้
๒.๑ กรณีไมเรงดวน ใหห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.
ถัดไป เมื่อไดรับการบรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได
๒.๒ กรณี มี ค วามจํ าเป น เร งด วน เช น ต องกลั บ ไปดู แลบุ ค คลในครอบครั ว ได แ ก
บิดามารดา หรือคูส มรส หรือบุตรธิดา ตัวอยางเชน บุพการีที่ มีอาการเจ็บ ปวยฉุกเฉิน ขั้นวิก ฤตตองเขาพัก
รัก ษาตัวในโรงพยาบาลอยางตอเนื่องและตองการการดูแลอยางใกลชิด เป นตน ให ห นวยตนสัง กัด เสนอ
สายวิทยาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ กพ.ทอ.เพือ่ ออกคําสัง่ ใหไปชวยปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ
และใหห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป เมื่อไดรับ การบรรจุกําลังพลแลว
จึงจะพิจารณาใหยายได ทั้งนี้ ตองพิจารณาใหเปนไปตามกรอบการบรรจุกําลังพลที่กําหนดไว
๓. การยายจะต องมี ตําแหน งอั ตราชั้ นยศรองรั บ โดยให ส วนราชการต นสั งกัดใหม พิ จารณา
ตําแหนงบรรจุในอัตราชั้นยศเดียวกัน กรณีที่ผูขอยายดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ใหสว นราชการตนสังกัดใหม
พิจารณายายเขาดํารงตําแหนงหลักในอัตราชั้นยศเดียวกัน หรือตําแหนงประจําสวนราชการ
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ก ๑๐ - ๑
อนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ก การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง
การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง หมายถึง การยายสับเปลี่ยนตัวระหวางสวนราชการของ
ผูที่ดํารงตําแหนงอัตรา ร.ท.- ร.อ.จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑. มีเหลาทหารหรือจําพวกทหาร และตําแหนงอัตราตรงกัน
๒. มี ลชทอ.หลั ก หรือ ลชทอ.รอง ตรงกั บ ลชทอ.หน าที่ ของตํ าแหน ง ที่ ย ายสั บ เปลี่ ยน
และมีลักษณะงานเหมือนกัน
๓. ผูประสงคจะขอยายตองรายงานผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พรอมทั้งใหผูที่ยินยอม
ยายสับเปลี่ยนตัวลงลายมือชื่อยินยอมในการยายเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา แลวจึงเสนอไปยัง
สวนราชการตนสังกัดของผูที่ยินยอมยายสับเปลี่ยนตัว
๔. ผูที่ยินยอมยายสับเปลี่ยนตัวตองรายงานผานผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับชั้นเชนเดียวกับ
ผูประสงคจะขอยายในขอ ๓ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา แลวจึงเสนอไปยัง หน.สายวิทยาการ ที่รับผิดชอบ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอ กพ.ทอ.ดําเนินการ
๕. สําหรับ น.สัญ ญาบัตร ประเภทที่ ๓ (น.ประทวน เลื่อนฐานะฯ) ซึ่งบรรจุในตําแหนง
ยัง ไมค รบระยะเวลาการครองยศสู ง สุด ในตํ าแหน ง อั ตรา ร.ท.หรือ อั ตรา ร.อ.ตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนด
ใหยายสับเปลี่ยนตัวกันไดเฉพาะในกลุม น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ ดวยกัน และตําแหนงอัตราเดียวกันเทานั้น
๖. กรณีที่มีการยกเลิกการยาย จะตองดําเนินการตามขั้นตอนในขอ ๓ และ ๔ ใหครบถวน
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ก ๑๑ - ๑
อนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ก การยายกรณีเรงดวน
การยายกรณีเรงดวน หมายถึง การยายขาราชการในตําแหนงผูบริหารระดับสูง หรือผูที่ดํารง
ตําแหนงหลักที่สําคัญและมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของทางราชการ เมื่อตําแหนงนั้นวางลง หรือการยาย
ขาราชการที่กระทําความผิด โดยไมอยูในวาระการยายตามวงรอบปกติ
ให ส วนราชการต น สั ง กั ด รายงานขอย ายพร อ มชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ าเป น โดยละเอี ย ด
ไปยัง หน.สายวิทยาการ เพื่อใหความเห็นชอบแลวเสนอรายงานไปยัง กพ.ทอ.เพื่อดําเนินการขออนุมัติ ผบ.ทอ.
โดยไมตองนําเขาพิจารณาในที่ประชุม คณก.ยาย ฯ
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ก ๑๒ - ๑
อนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ก การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
การยายขาราชการไปดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ดังนี้
๑. ผูที่ดํารงอยูในตําแหนงที่ถูกยุบเลิกไป เนื่องจากการปรับปรุงแกไขโครงสรางและอัตรากําลัง
๒. ผูที่ลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสวนราชการไมไดสงวนตําแหนงไวเพื่อ
รองรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
๓. นายทหารประทวนทํ าหน าที่ในตําแหนง นายทหารสัญ ญาบัต ร เพื่ อทดสอบความรู
ความสามารถในกรณี ที่ จ ะเลื่ อ นฐานะเป น นายทหารสั ญ ญาบั ต ร และนายทหารประทวนที่ ได รั บ การ
เลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรกอนเกษียณอายุราชการ
๔. ผูที่จะครบกําหนดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
ไดไมเกิน ๑ ป กอนเกษียณอายุราชการ หรือตามที่ กห.กําหนด
๕. ผูที่ลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการตางประเทศมีระยะเวลาเกิน ๑ ป หรือ
ผูที่เตรียมตัวไปปฏิบัติราชการตางประเทศ หรือผูที่กลับจากราชการตางประเทศ
๖. ผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานนอกสวนราชการ ทั้งในและนอก กห.
หรือผูที่ไปปฏิบัติราชการในตางประเทศมีระยะเวลาตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ทั้งนี้ การไปปฏิบัติราชการนอกสวนราชการ
ใน กห.หมายถึง การไปปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการ หรือระหวางสวนราชการขึ้นตรงสวนราชการนั้น ๆ
หรือผูที่ไปรับยุทโธปกรณหลัก และรอการบรรจุลงในอัตราของสวนราชการนั้น
๗. ผู ที่ ไปศึ ก ษา ฝ ก งาน หรื อ อบรมในสถานศึ ก ษาของทหาร หรื อ พลเรื อ น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป ซึ่งสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนตองปรับยาย
ออกจากตําแหนงเพื่อผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กห.
และผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร หรือวิทยาลัยการทหารในตางประเทศ บรรจุเขารับ ราชการเป น
ขาราชการทหาร
๘. ผูที่ เ จ็บ ป วยและตอ งเข ารับ การรั ก ษาตั ว หรือ ป วยเป น โรคติ ด ตอ หรื อโรครายแรง
ซึ่งสงผลกระทบตอผูร ว มงาน โดยมีแพทยทหารรับรอง และคณะกรรมการของหนวยพิจารณาแลววามีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงาน
๙. ผูที่ มีผลการประเมินคาต่ํากวาเกณฑ ที่ กําหนด หรือมี ความบกพรองตอหน าที่ หรือมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ซึ่งยังไมอยูในเกณฑสํารองราชการ และคณะกรรมการของหนวยพิจารณาแลวไมสมควรอยู
ในตําแหนงที่ครองอยู ทั้งนี้ ตองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรของหนวยตนสังกัดประกอบ โดยใหใชผลการ
ประเมินคาประกอบการพิจารณาดังนี้
๙.๑ ผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๗๕ แตไมต่ํากวารอยละ ๗๐
(น.อ.ลงมา) สามารถยายเขาดํารงตําแหนงประจําหนวยได โดยไมพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และ
ผูที่ยายเขาดํารงตําแหนงแทนตองเปนผูดํารงตําแหนงประจําหนวยที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันเทานั้น
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ก ๑๒ - ๒
๙.๒ ผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๗๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐
สามารถยายเขาดํารงตําแหนงประจําหนวยได โดยไมพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และสามารถ
พิจารณายายผูเขาดํารงตําแหนงทดแทนจากผูที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันหรือต่ํากวาได
๙.๓ ผูที่มี คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๖๐ สามารถยายเขาดํารง
ตําแหนงประจําหนวยได โดยพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และสามารถพิจารณายายผูเขาดํารง
ตําแหนงทดแทนจากผูที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันหรือต่ํากวาได
๑๐. ผูที่ถูกสั่งสํารองราชการ และพักราชการ เมื่อคดีถึงที่สุด หรือผลการสอบสวนเสร็จสิ้น
ปรากฏวาไมมีความผิดและไมมีมลทินหรือมัวหมอง หรือไมมีความผิดแตมีมลทินหรือมัวหมอง ซึ่งผูบังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการ ไดสั่งใหกลับเขารับราชการแลวแตกรณี
๑๑. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ - ๑๐ ใหเปนไปตามระเบียบที่ กห.กําหนด
๑๒. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ใหยายไปดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
ที่เปน หน.สายวิทยาการ หากสวนราชการมีความประสงคจะใหดํารงตําแหนงประจําสวนราชการตนสังกัดเดิม
ใหทําความตกลงกับหนวย หน.สายวิทยาการกอน แลวเสนอบัญชีพรอมแจงเหตุผลความจําเปนใหสวนราชการ
ดําเนินการยายทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหเปนกรณีเฉพาะราย
๑๓. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ของผูที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ
สวนราชการสามารถขอยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการที่สังกัดอยู หรือประจําสวนราชการที่ใกลภูมลิ ําเนา
ของผูขอยายได หากสวนราชการจะพิจารณายายผูใดขึ้นครองตําแหนงทดแทนผูที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งขอยายเขา
ดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ใหพิจารณายายในคราวเดียวกัน กรณีสวนราชการมีความจําเปนจะใหผูที่จะครบ
กําหนดเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมจนครบเกษียณอายุราชการ ก็สามารถกระทําได
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อนุ ผ นวก ๑๓ ประกอบผนวก ก แนวทางการบริ ห ารกํ า ลั งพลข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ
เพื่ อเปน การสรางแรงจูง ใจให น.สั ญ ญาบัต ร ประเภทที่ ๑ ที่ เขารับ การศึก ษาหลั ก สู ต ร
เสนาธิก ารทหารอากาศ มีความตั้งใจศึก ษาหาความรูเพื่อใหมี ผลการศึก ษาอยู ในระดับ ดีม าก มีพฤติก รรม
เหมาะสม ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในการรับราชการ โดยกําหนดใหมีการยายหมุนเวียนไปปฏิบัติงาน
ในสวนอื่น ๆ ขามสายวิทยาการในกรมฝายเสนาธิการในตําแหนงที่เหมาะสมแกการสรางเสริมประสบการณ
ทักษะดานการบริหาร และสามารถนําความรูกลับไปปฏิบัติงานในสายงานเดิมได รวมทั้งเพื่อใหมีความพรอม
ในการเปนผูบริหารของ ทอ.ในอนาคต จึงให นขต.ทอ.และหนวย หน.สายวิทยาการ ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
๑. กลุม เปาหมาย เปน น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารอากาศ หรือหลักสูตรเสนาธิก ารเหลาทัพตางประเทศ ยกเวนผูดํารงตําแหนงที่เปนตําแหนงที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในดานตาง ๆ เชน ดานพระธรรมนูญ , ดานการตรวจสอบภายใน และดานการแพทย
รวมทั้ งผู ที่ไดรับ การแตง ตั้ง ให ป ฏิบั ติห น าที่ ในโครงการตา ง ๆ ที่มี ความสํ าคั ญ ของ ทอ.หรือโครงการที่ใช
งบประมาณเปนจํานวนมากในการดําเนินโครงการ ซึ่งจะตองปฏิบัติห นาที่อยางตอเนื่องจนกวาจะเสร็จสิ้น
โครงการดังกลาว
๒. คุณสมบัติและการดําเนินการ
๒.๑ ผูที่สําเร็จ การศึก ษาหลักสูตรเสนาธิก ารทหารอากาศ ที่มีผลการเรียนไดลําดั บ
ที่ ๑ - ๑๕ ของหลัก สูตรฯ ตั้ง แตปก ารศึก ษา ๒๕๖๑ หากสมัครใจที่จ ะยายหมุนเวียนไปปฏิบัติห นาที่อื่น
ขามสายวิทยาการในกรมฝายเสนาธิการ ใหดําเนินการยายหมุนเวียนไปปฏิบัติหนาที่อื่นขามสายวิทยาการใน
กรมฝายเสนาธิการตามความสมัครใจ โดยแจงความตองการเรียงตามลําดับ จํานวน ๓ ลําดับ ผาน รร.สธ.ทอ.
ยศ.ทอ.เพื่อสงให กพ.ทอ.ดําเนินการ ตามหวงระยะเวลาการยายวาระ ต.ค.
๒.๒ ผูที่สําเร็จ การศึก ษาหลักสูตรเสนาธิก ารทหารอากาศ ที่มีผลการเรียนไดลําดับ
ที่ ๑ - ๑๕ ของหลักสูตรฯ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ แลวไดรับคัดเลือกใหเขารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ
เหลาทัพตางประเทศ จะตองรับราชการชดใชทุนใหครบตามขอผูกพันที่กําหนดไวเสียกอน และเมื่อครบกําหนดแลว
ใหดําเนินการยายหมุนเวียนไปปฏิบัติหนาที่อื่นขามสายวิทยาการในกรมฝายเสนาธิการ หรือ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.
ตามความสมั ครใจ โดยแจ งความต องการเรียงตามลําดั บ จํานวน ๓ ลํ าดับ ผาน ยศ.ทอ.เพื่อสงให กพ.ทอ.
ดําเนินการตามหวงระยะเวลาการยายวาระ ต.ค.
๒.๓ การดําเนินการตามขอ ๒.๑ แล ๒.๒ ใหงดเวนการบังคับใชหลักเกณฑการยาย
เกี่ยวกับเหลาทหาร และเลขหมายความชํานาญทหารอากาศ
๓. ระยะเวลาการยายหมุนเวียน เมื่อปฏิ บัติ ห น าที่ มีร ะยะเวลาครบ ๒ ป หากไมมีค วาม
ประสงคจะรับราชการในหนวยงานที่รับราชการในปจจุบัน ใหหนวย หน.สายวิทยาการดําเนินการยายกลับไป
ปฏิบัติหนาที่ในสายวิทยาการตามเดิม โดยตําแหนงที่ยายจะตองเปนตําแหนงที่ไมต่ํากวาตําแหนงเดิม
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อนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ก หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
ของสวนราชการ
๑. สวนราชการขึ้นตรง ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๑.๑ การรายงานขอยายนายทหารสั ญญาบัตรเขาดํารงตําแหน งอั ตรา น.อ.- น.อ.พิเศษ
ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการยายที่ทางราชการกําหนดไว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อเปน ๒ บัญชี ดังนี้
๑.๑.๑ บัญชีที่ ๑ เสนอให คณก.ยาย ฯ (ผาน กพ.ทอ.)
๑.๑.๒ บัญชีที่ ๒ เสนอให หน.สายวิทยาการ พิจารณา
๑.๒ การรายงานขอยายนายทหารสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.ท.ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามหลั ก เกณฑ ก ารย า ยที่ ท างราชการกํ า หนดไว ให จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ เสนอให
หน.สายวิทยาการ พิจารณา
๑.๓ การรายงานขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ
ซึ่งเปนการยายตามวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป ใหดําเนินการดังนี้
๑.๓.๑ วาระ เม.ย.ให รายงานขอย าย ผ าน หน.สายวิ ท ยาการ พิ จารณาความ
เหมาะสมและใหความเห็นชอบ ภายใน ม.ค.ของทุกป หากเลยระยะเวลาที่กําหนดถือวาไมประสงคจะเสนอบัญชียาย
๑.๓.๒ วาระ ต.ค.ให ร ายงานขอย าย ผ าน หน.สายวิ ท ยาการ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมและใหความเห็นชอบ ภายใน มิ.ย.ของทุกป หากเลยระยะเวลาที่กําหนดถือวาไมประสงคจะเสนอบัญชียาย
๑.๔ การรายงานขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรอัตรา ร.อ.ลงมา ใหนํากรอบการบรรจุ
กําลังพลตามนโยบายการบริห ารกําลังพล ทอ.มาประกอบการพิจ ารณาดวย และเมื่อสวนราชการตนสังกัด
ดําเนินการตามหลักเกณฑการยายที่กําหนดไวแลว ใหรายงานขอยายไปยัง หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน
๑.๕ การรายงานขอย ายข าราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รที่ ไปปฏิ บั ติ ห น าที่ ถ วายงาน
พระมหากษัตริย ใหแยกเรื่องดําเนินการเสนอไปยัง หน.สายวิทยาการ โดยดวน เพื่อใหความเห็นชอบ สําหรับ
การยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.- น.อ.พิเศษ ใหแยกเรื่องเสนอ กพ.ทอ.ทราบดวย
๑.๖ การรายงานขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรใน สง.ปรมน.ทอ.สามารถเสนอบัญชี
ยายให หน.สายวิทยาการ ไดเฉพาะตําแหนงที่ไมเกี่ยวของกับนโยบายของ ผบ.ทอ.เทานั้น
๒. หนวย หน.สายวิทยาการ มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบความถูกตอง และใหความเห็นชอบในการ
รายงานของส วนราชการต นสั งกั ดที่ มี ความประสงค ขอย ายขาราชการชั้ นสั ญ ญาบั ตรที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ วน
ตามหลักเกณฑการยายที่ทางราชการกําหนดไว
๒.๑.๑ การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.- น.อ.พิเศษ
ให หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ และแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการตนสังกัดทราบ กรณี ที่
หน.สายวิ ทยาการ พิ จ ารณาขั ดข อง และได จั ดบุ คคลอื่ นทดแทนที่ มิ ใช บุ คคลที่ ส วนราชการต นสั งกั ดเสนอ
ให หน.สายวิทยาการ ทําความตกลงกับสวนราชการตนสังกัดกอน หากไมสามารถหาขอตกลงรวมกันได ใหจัดทํา
บัญ ชียายบุคคลที่ เสนอแยกออกจากบัญ ชียายปกติ รายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิ จารณาเปรียบเที ยบ
คุณสมบัติและความเหมาะสม ของบุคคลที่สวนราชการตนสังกัด และ หน.สายวิทยาการ เสนอ
๒.๑.๒ การยายขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรเขาดํารงตําแหนง อัตรา น.ต.- น.ท.
ให หน.สายวิ ทยาการ พิจ ารณายายบริห ารกําลัง พลในสายวิท ยาการได โดยรายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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๒.๑.๓ การรายงานขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรใน สง.ปรมน.ทอ.สามารถ
เสนอบัญชียายให กพ.ทอ.ไดเฉพาะตําแหนงที่ไมเกี่ยวของกับนโยบายของ ผบ.ทอ.เทานั้น
๒.๒ การรายงานขอยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ
ซึ่งเปนการยายตามวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป ใหดําเนินการดังนี้
๒.๒.๑ วาระ เม.ย.พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบในการขอยาย
แลวจึงสงบัญชียาย ฯ ถึง กพ.ทอ. ภายใน ก.พ.ของทุกป หากเลยระยะเวลาที่กําหนดถือวาไมประสงคจะเสนอ
บัญชียาย
๒.๒.๒ วาระ ต.ค.พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบในการขอยาย
แลวจึงสงบัญชียาย ฯ ถึง กพ.ทอ. ภายใน ก.ค.ของทุกป หากเลยระยะเวลาที่กําหนดถือวาไมประสงคจะเสนอ
บัญชียาย
๒.๒.๓ กรณีทําหนาที่ในฐานะสวนราชการตนสังกัด ใหดําเนินการตามขอ ๑
๒.๓ การย า ยข า ราชการชั้ น สั ญ ญาบั ต รในหน ว ยทหารรั ก ษาพระองค ให แ ยก
ดําเนินการโดย คณก.ของหนวย หรือ คณก.ที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผบ.ทอ. และเสนอให กพ.ทอ.สรุปนําเรียน
ขออนุ มั ติจ าก ผบ.ทอ.โดยไมต อ งนําเขาพิ จ ารณาใน คณก.ยา ยฯ เพื่ อ สง ให ทม.รอ.พิ จ ารณาตามกรอบ
ระยะเวลาที่ ทม.รอ.กําหนด
๒.๔ การยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรอัตรา ร.อ.ลงมา ให หน.สายวิทยาการ พิจารณา
ย า ยบริ ห ารกํ า ลั ง พลในสายวิ ท ยาการได และให ค วามเห็ น ชอบตามที่ ส ว นราชการต น สั ง กั ด รายงาน
หากพิจารณาขัดของจะตองแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการตนสังกัดทราบ หรือหากพิจารณาไมขัดของ
ให หน.สายวิทยาการ รายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๒.๕ การยายขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรที่ไปปฏิบัติห นาที่ถวายงานพระมหากษัตริย
เมื่อใหความเห็นชอบตามทีห่ นวยตนสังกัดเสนอแลว ใหแยกเรื่องรายงานไปยัง กพ.ทอ.เพือ่ พิจารณาดําเนินการตอไป
๓. กพ.ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๓.๑ บริห ารกําลังพลในภาพรวมของ ทอ.ให เปนไปตามแนวทางการบริหารกําลังพล
และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่สวนราชการตนสังกัด หรือ หน.สายวิทยาการ
รายงานขอยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ ใหมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
เพื่อนําเขาพิจารณาในที่ประชุม คณก.ยาย ฯ และดําเนินการออกคําสั่งยาย กรณีเปนการยายขาราชการที่ทําหนาที่
ดานพระธรรมนูญ เมื่อผานการพิจารณาจาก คณก.ยายฯ แลว จะตองขออนุมัติตัวบุคคลจาก ผบ.ทอ.พรอมกับ
จัดทําหนังสือเสนอกรมพระธรรมนูญ พิจารณาในฐานะสวนราชการรับผิดชอบสายงานพระธรรมนูญของ กห.
เพื่อดําเนินการออกเปนคําสั่ง กห.ตอไป
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรชั้นยศ ร.อ.ลงมา
ใหมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และดําเนินการออกคําสั่งยาย กรณีเปนการยาย
ขาราชการที่ทําหนาที่ดานพระธรรมนูญ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑแลว จะตอง
ขออนุมัติตัวบุคคลจาก ผบ.ทอ.พรอมกับจัดทําหนังสือเสนอกรมพระธรรมนูญ พิจารณาในฐานะสวนราชการ
รับผิดชอบสายงานพระธรรมนูญของ กห. เพื่อดําเนินการออกเปนคําสั่ง กห.ตอไป
๓.๓ กรณีการรายงานขอยายนายทหารสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.- น.อ.พิเศษ
กพ.ทอ.สามารถเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผูที่ สวนราชการ
ตนสังกัด หรือ หน.สายวิทยาการ เสนอขอยายได
๓.๔ จัดทําบัญ ชียายและเตรียมขอมูล ของขาราชการชั้นสัญ ญาบัตรที่ยายเขาดํารง
ตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.พิเศษ เพื่อนําเขาพิจารณาใน คณก.ยายฯ
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ก ๑๔ - ๓
๓.๕ การย ายขาราชการที่ ไปปฏิบั ติ ห น าที่ ถวายงานพระมหากษั ต ริย ให นํา ความ
ขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการตอไป
-------
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ข-๑
ผนวก ข หลักเกณฑการยายขาราชการต่าํ กวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
-----๑. กลาวนํา
การพิจารณายายเลื่อนตําแหนงขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตองเปนไปดวยความ
ถู ก ต อง โปร งใส ยุ ติ ธรรม และเหมาะสมกั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ความรู ความสามารถ ทั ก ษะความชํ านาญ
และสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทั้งนี้ เพื่อใหไดบุคคลที่จะไปปฏิบัติงานสอดคลองกับตําแหนงหนาที่
และภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ ตลอดจนเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานในหนวยงาน
เดียวกัน หรือหนวยงานขางเคียง
๒. ความมุงหมาย
๒.๑ เพื่อใหก ารบริห ารกําลังพลของ ทอ.โดยรวม เปนไปตามความรูความสามารถ
ทักษะความชํานาญ เหมาะสมกับสมรรถนะ และสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ หรือที่ ไดรับมอบหมาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อเปนขวัญ และกําลังใจแกขาราชการผูที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เสียสละ
อดทน โดยใชความรูความสามารถที่มีอยูมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข
๓.๑ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ
๓.๒ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.
๔. การยายเปลี่ยนตําแหนงที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง ตามอนุผนวก ๒ ประกอบ
ผนวก ข
๕. การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว ตามอนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ข
๗. การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง ตามอนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ข
๘. การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ ตามอนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ข
๙. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ตามอนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ข
๑๐ หน าที่ และขั้ นตอนการดํ าเนิ นการขอย ายข าราชการต่ํ ากวาชั้ นสั ญ ญาบั ตร ทอ.ของ
สวนราชการ ตามอนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ข
-------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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ข๑-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น
การยายเลื่อนตําแหนงอัตราสูงขึ้น ใหพิจารณายายในวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป โดยผูที่
สวนราชการตนสังกัดรายงานขอยายจะตองมีคุณสมบัติและอยูในหลักเกณฑดังนี้
๑. การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ
๑.๑ หนวยมีตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ วางรองรับ
๑.๒ เปนผูที่มีอายุตั้งแต ๕๓ ปขึ้นไป (นับถึง ๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย)
และรับเงินเดือน พ.อ.อ.เต็มขั้น
๑.๓ กรณีมีอายุตั้งแต ๕๓ ปขึ้นไป และรับเงินเดือน พ.อ.อ.ยังไมเต็มขั้น แตไมต่ํากวา
ระดับ ป.๒ ชั้น ๓๒ หากหนวยมีความจําเปนใหพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไดเปนกรณีพิเศษ
เพื่อไมใหเสียสิทธิในการเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร กรณีอายุ ๕๕ ปขึ้นไป
๑.๔ มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ เม.ย.หรือ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย)
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๑.๕ มีเหลาทหาร, ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในระดับ ๗๐ (ขั้นชํานาญมาก) สําหรับ
เหลา ตห., ส., สพ., ชอ., ขส.(จําพวกทหารชางพาหนะ), ชย., ถร. และ ดย. ตองมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง
ในระดับ ๙๐ (ขั้นชํานาญพิเศษ) และตองตรงตาม ลชทอ.หนาที่ หรือลักษณะงาน (กรณีไมกําหนด ลชทอ.หนาที่)
ของตําแหนงที่ขอยาย
๑.๖ ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนใหชะลอ
การยายเลื่อนตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไวกอน
๒. การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.
๒.๑ หนวยมีตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.วางรองรับ
๒.๒ มีระยะเวลาการครองยศตามที่ระเบียบ กห.กําหนด (ครองยศ จ.อ.ไมนอยกวา ๓ ป)
๒.๓ มีเหลาทหาร ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในระดับ ๗๐ (ขั้นชํานาญมาก) และตอง
ตรงตาม ลชทอ.หนาที่ หรือลักษณะงาน (กรณีไมกําหนด ลชทอ.หนาที่) ของตําแหนงที่ขอยาย
๒.๔ ผานการศึกษาในหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจาอากาศ โดยมีผลการประเมินคา
ความรู ความสามารถ คาระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต ๒.๙ ขึ้นไป
๒.๕ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) ในปที่จะเลื่อนยศ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ทั้งนี้
ผลการทดสอบ ฯ ตองไมเกิน ๑ ป โดยเขารับทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) ตามแผนการทดสอบความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษของกําลังพล ทอ.ประจําป ตามที่ ยศ.ทอ.กําหนด
๒.๖ มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ ในวงรอบที่จะเลื่อนชั้นยศ
๒.๗ ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนใหชะลอ
การยายเลื่อนตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.ไวกอน
--------
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ข๒-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ข การยายเปลี่ยนตําแหนงที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง
การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญ ญาบัตรที่ไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง หมายถึง
การยายเปลี่ยนตําแหนง ขาราชการไปดํารงตําแหนงอื่นที่กําหนดอัตราชั้นยศ หรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม
นอกจากมีคุณสมบัตเิ ปนไปตามหลักเกณฑการยายแลว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑. เปนผูที่มีเหลาทหาร หรือจําพวกทหาร หรือมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตาม ลชทอ.
หนาที่ของตําแหนงที่ขอยาย โดยตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.และ พ.อ.อ.พิเศษ ระดับความชํานาญของ ลชทอ.ตอง
ตรงกับ ลชทอ.หนาที่ สําหรับตําแหนงอัตรา จ.อ.ไมตองพิจารณาระดับความชํานาญของ ลชทอ.
๒. การยายเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในอัตราชั้นยศหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ควรยายเลื่อนจาก
ตําแหนงต่ําไปตําแหนงสูงตามลําดับในสวนราชการ หรือสายงานประเภทเดียวกัน เพื่อใหมีประสบการณในการ
ทํางาน และความชํานาญในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ
๓. ผูที่บ รรจุเขารับ ราชการครั้ง แรกตามแผนบรรจุกําลัง พล เมื่อมีร ะยะเวลารับ ราชการ
ในสวนราชการตนสังกัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถพิจารณายายไปรับราชการยังสวนราชการอื่นได
๔. การยายเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกัน ตองครองตําแหนงปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป
๕. กรณีมีขอผูกพันกับทางราชการ หรือเปนความจําเปนของทางราชการ ใหรายงานเหตุผล
ความจําเปนผาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณีไป
๖. ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน ใหชะลอการยาย
ออกจากตนสังกัดเดิมไวกอน
๗. การคัดเลือกขาราชการไปเปน เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ (อัตรา
พ.อ.อ.พิเศษ) ใหดําเนินการดังนี้
๗.๑ ใหพิจารณาคัดเลือกจากผูทดี่ ํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ เปนอันดับแรก และให
ขว.ทอ.ประสานกับหนวยตนสังกัด และ/หรือ หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวของสงวนตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไว
สําหรับรองรับกรณีครบวาระผลัดเปลี่ยน และเมื่อครบวาระผลัดเปลี่ยนแลว หามยายประจําหนวยเด็ดขาด
๗.๒ หากไมสามารถคัดเลือกผูที่รับเงินเดือนอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ได จึงจะพิจารณาผูที่รับ
เงินเดือนอัตรา พ.อ.อ. โดยใหยายไป รรก.เสมียน ประจํา สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ (อัตรา พ.อ.อ.พิเศษ) และให
ขว.ทอ.ประสานกับหนวยตนสังกัด และ/หรือ หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวของ สงวนตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.ไวสําหรับ
รองรับกรณีครบวาระผลัดเปลี่ยน โดยหามยายประจําหนวยเด็ดขาด
๘. การยายเขาดํารงตําแหนงในสํานักงานผูบังคับบัญ ชาชั้นสูงของ ทอ.ใหดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดในอนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ก (หนา ก ๗ - ๑) โดยอนุโลม
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ข๓-๑
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ข การยายกรณีเดือนรอนครอบครัว
การยายกรณีเดือดรอนครอบครัว หมายถึง การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่มีความ
ประสงคจะยายไปรับราชการยังภูมิลําเนาเดิม เนื่องจากมีความเดือดรอนทางครอบครัว หรือเพื่ออุปการะบิดา
มารดาของตนเอง โดยผูที่ขอยายกรณีเดือดรอนครอบครัว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑. ผูขอยายตองรายงานขอยายผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณา เชน สําเนาทะเบียนบานตนเอง, ภรรยา, บุตร, บิดาหรือมารดา ในกรณีเจ็บปวยมีโรคประจําตัว ตองมี
หนังสือความเห็นแพทยของบุคคลที่เจ็บปวยจากสถานพยาบาลของรัฐ หรืออาจแนบเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
๒. สวนราชการตนสังกัด แตง ตั้ง คณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง
โดยเสนอผลการพิจารณาเปนลายลักษณอักษรถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังนี้
๒.๑ กรณีไมเรงดวน ใหห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.
ถัดไป เมื่อไดรับการบรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได
๒.๒ กรณี มี ค วามจํ าเป น เร งด วน เช น ต องกลั บ ไปดู แลบุ ค คลในครอบครั ว ได แ ก
บิดามารดา หรือคูส มรส หรือบุตรธิดา ตัวอยางเชน บุพการี ที่ มีอาการเจ็บ ปวยฉุกเฉิน ขั้นวิก ฤตตองเขาพัก
รัก ษาตัวในโรงพยาบาลอยางตอเนื่องและตองการการดูแลอยา งใกลชิด เป นตน ให ห นวยตนสัง กัด เสนอ
สายวิทยาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ กพ.ทอ.เพือ่ ออกคําสัง่ ใหไปชวยปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ
และใหห นวยตนสังกัดเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป เมื่อไดรับ การบรรจุกําลังพลแลว
จึงจะพิจารณาใหยายได
๓. การยายจะตองมีตําแหนงอัตราชั้นยศรองรับ หากยายไปรับราชการยังสวนราชการอื่น
ใหสวนราชการตนสังกัดใหมพิจารณาตําแหนงบรรจุในอัตราชั้นยศเดียวกัน กรณีที่ผูขอยายดํารงตําแหนงประจํา
สวนราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดใหมพิจารณายายเขาตําแหนงในอัตราชั้นยศเดียวกัน
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ข๔-๑
อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ข การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง
การยายสับเปลี่ยนตัวและตําแหนง หมายถึง การยายสับเปลี่ยนตัวระหวางผูที่ดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศเดียวกัน โดยตองมีคุณสมบัติและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. มีเหลาทหารหรือจําพวกทหาร และตําแหนงอัตราตรงกัน
๒. มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง สาขาจําพวก ความชํานาญทหารอากาศเฉพาะอยางตรงกัน
และมีระดับความชํานาญทหารอากาศในระดับเดียวกัน
๓. ผูประสงคจะขอยายตองรายงานผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น พรอมทั้งใหผูที่ยินยอม
ยายสับเปลี่ยนตัวลงลายมือชื่อยินยอมในการยายเพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา แลวจึงเสนอไปยัง
สวนราชการตนสังกัดของผูที่ยินยอมยายสับเปลี่ยนตัว
๔. ผูที่ยินยอมยายสับเปลี่ยนตัวตองรายงานผานผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับชั้นเชนเดียวกับ
ผูประสงคจะขอยายในขอ ๓ เพื่อเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา แลวจึงเสนอไปยัง หน.สายวิทยาการ
ที่รับผิดชอบ พิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะเสนอ กพ.ทอ.ดําเนินการ
๕. กรณีที่มีการยกเลิกการยาย จะตองดําเนินการตามขั้นตอนในขอ ๓ และ ๔ ใหครบถวน
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ข๕-๑
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ข การยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการ
การยายบริห ารกําลังพลในสายวิท ยาการ หมายถึง การยายขาราชการภายในสายวิทยาการ
เดียวกัน โดยให หน.สายวิทยาการ รวบรวมและสงบั ญ ชียายถึง กพ.ทอ.ภายใน พ.ค.และ พ.ย.โดยจะต องมี
คุณสมบัตแิ ละเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑. เปนผูที่มีเหลาทหาร หรือจําพวกทหาร หรือมี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ตรงตาม ลชทอ.
หนาที่ของตําแหนงที่ขอยาย โดยตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.และอัตราเงินเดือน พ.อ.อ.พิเศษ ระดับความชํานาญของ
ลชทอ.ตองตรงกับ ลชทอ.หนาที่ สําหรับตําแหนงอัตรา จ.อ.ไมตองพิจารณาระดับความชํานาญของ ลชทอ.
๒. การยายเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นในอัตราชั้นยศหรืออัตราเงินเดือนเทาเดิม ควรยายเลื่อนจาก
ตําแหนงต่ําไปตําแหนงสูงตามลําดับในสวนราชการ หรือสายงานประเภทเดียวกัน เพื่อใหมีประสบการณในการ
ทํางาน และความชํานาญในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ
๓. ผูที่บ รรจุเขารับ ราชการครั้ง แรกตามแผนบรรจุกําลัง พล เมื่อมีร ะยะเวลารับ ราชการ
ในสวนราชการตนสังกัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา ๓ ป จึงจะสามารถพิจารณายายไปรับราชการยังสวนราชการอื่นได
๔. การยายเปลี่ยนตําแหนงในระดับเดียวกัน ตองครองตําแหนงปจจุบันไมนอยกวา ๒ ป
๕. กรณีมีขอผูกพันกับทางราชการ หรือเปนความจําเปนของทางราชการ ใหรายงานเหตุผล
ความจําเปนผาน กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการเปนรายกรณีไป
๖. ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน ใหชะลอการยาย
ออกจากตนสังกัดเดิมไวกอน
๗. ในการยายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการทางราชการอาจไมจัดกําลังพลไปทดแทนผูที่
ยายก็ได หากพิจารณาเห็นวาตําแหนงหนาที่นั้นไมจําเปนตองจัดคนทดแทน
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ข๖-๑
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ข การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
การยายขาราชการไปดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ จะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ดังนี้
๑. ผูที่ดํารงอยูในตําแหนงที่ถูกยุบเลิกไป เนื่องจากการปรับปรุงแกไขอัตรากําลัง
๒. ผูที่ ล าออกเพื่ อ ไปสมั ค รรั บ เลือ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสวนราชการไมไดสงวน
ตําแหนงไวเพื่อรองรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
๓. นายทหารประทวนทํ าหน าที่ ในตํ าแหน งนายทหารสั ญ ญาบั ต ร เพื่ อทดสอบความรู
ความสามารถในกรณีที่จะเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ไดรับการเลื่อนฐานะเปน
นายทหารสัญญาบัตรกอนเกษียณอายุราชการ
๔. ผูที่จะครบกําหนดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหดํารงตําแหนงประจําสวนราชการได
ไมเกิน ๑ ป กอนเกษียณอายุราชการ หรือตามที่ กห.กําหนด
๕. ผูที่ลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการตางประเทศมีระยะเวลาเกิน ๑ ป หรือ
ผูที่เตรียมตัวไปปฏิบัติราชการตางประเทศ หรือผูที่กลับจากราชการตางประเทศ
๖. ผูที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบตั ิราชการ หรือปฏิบัติงานนอกสวนราชการ ทั้งในและนอก กห.หรือ
ผูที่ไปปฏิบัติราชการในตางประเทศมีระยะเวลาตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ทั้งนี้ การไปปฏิบัติราชการนอกสวนราชการใน กห.
หมายถึง การไปปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการ หรือระหวางสวนราชการขึ้นตรงสวนราชการนั้น ๆ หรือผูที่
ไปรับยุทโธปกรณหลัก และรอการบรรจุลงในอัตราของสวนราชการนั้น
๗. ผู ที่ ไปศึ ก ษา ฝ ก งาน หรื อ อบรมในสถานศึ ก ษาของทหาร หรื อ พลเรื อ น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป ซึ่งสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนตองปรับยาย
ออกจากตําแหนงเพื่อผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หรือผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กห.
และผูที่สําเร็ จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร หรือวิทยาลัยการทหารในตางประเทศ บรรจุเขารับ ราชการเป น
ขาราชการทหาร
๘. ผูที่เจ็บปวยและตองเขารับการรักษาตัว หรือปวยเปนโรคติดตอ หรือโรครายแรงซึ่งสงผล
กระทบตอผูรวมงาน โดยมีแพทยทหารรับรอง และคณะกรรมการของหนวยพิจารณาแลววามีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน
๙. ผูที่ มีผลการประเมินคาต่ํากวาเกณฑ ที่ กําหนด หรือมี ความบกพรองตอหน าที่ หรือมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ซึ่งยังไมอยูในเกณฑสํารองราชการ และคณะกรรมการของหนวยพิจารณาแลวไมสมควรอยู
ในตําแหนงที่ครองอยู ทั้งนี้ ตองมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรของหนวยตนสังกัดประกอบ โดยใหใชผลการ
ประเมินคาและมีแนวโนมของผลการประเมินคาอยูในเกณฑต่ํายอนหลัง ๑ วงรอบการประเมิน ประกอบการ
พิจารณาดังนี้
๙.๑ ผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๗๕ แตไมต่ํากวารอยละ ๗๐
สามารถยายเขาดํารงตําแหนงประจําหนวยได โดยไมพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และผูที่ยายเขา
ดํารงตําแหนงแทนตองเปนผูดํารงตําแหนงประจําหนวยที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันเทานั้น
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ข๖-๒
๙.๒ ผูที่มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๗๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐
สามารถยายเขาดํารงตําแหนงประจําหนวยได โดยไมพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และสามารถ
พิจารณายายผูเขาดํารงตําแหนงทดแทน จากผูที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันหรือต่ํากวาได
๙.๓ ผูที่มี คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่ํากวารอยละ ๖๐ สามารถยายเขาดํารง
ตําแหนงประจําหนวยได โดยพิจารณางดบําเหน็จในวาระการยายนั้น และสามารถพิจารณายายผูเขาดํารง
ตําแหนงทดแทนจากผูที่มีอัตราชั้นยศเดียวกันหรือต่ํากวาได
๑๐. ผูที่ถูกสั่งสํารองราชการ และพักราชการ เมื่อคดีถึงที่สุด หรือผลการสอบสวนเสร็จสิ้น
ปรากฏว า ไม มี ค วามผิ ด และไม มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมอง หรื อ ไม มี ค วามผิ ด แต มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมอง
ซึ่งผูบังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ ไดสั่งใหกลับเขารับราชการแลวแตกรณี
๑๑. กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ - ๑๐ ใหเปนไปตามระเบียบที่ กห.กําหนด
๑๒. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ตามขอ ๕ – ๗ ใหยายไปดํารงตําแหนงประจํา
สวนราชการที่เปน หน.สายวิทยาการ หากสวนราชการมีความประสงคจะใหดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
ตนสังกัดเดิม ใหทํ าความตกลงกับ หน.สายวิทยาการ กอน แลวเสนอบั ญชีพรอมแจงเหตุผลความจําเปนให
กพ.ทอ. ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหเปนกรณีเฉพาะราย
๑๓. การยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ของผูที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการ
ส วนราชการสามารถขอย ายเข าดํ ารงตํ าแหน ง ประจํ าส วนราชการที่ สั ง กั ดอยู หรื อประจํ าส วนราชการ
ที่ ใกล ภู มิ ลํ าเนาของผู ขอย ายได หากส วนราชการจะพิ จ ารณาย ายผู ใดขึ้ น ครองตํ าแหน งทดแทนผู ที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ ซึ่งขอยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ ใหพิจารณายายในคราวเดียวกัน กรณีสวนราชการ
มีความจําเปนจะใหผูที่จะครบกําหนดเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมจนครบเกษียณอายุราชการ
ก็สามารถกระทําได
๑๔. การดําเนินการย ายขาราชการเขาดํ ารงตํ าแหน งประจํ าสวนราชการ ให สวนราชการ
คํานึงถึงประสิทธิภาพ ความคุมคา และพึงพิจารณาแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงหลักในโอกาสแรก
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ข๗-๑
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ข หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการขอยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทอ.
ของสวนราชการ
๑. สวนราชการขึ้นตรง ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๑.๑ การรายงานขอยายขาราชการต่ํากวาชั้น สัญญาบัตรที่มีคุ ณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑการยายที่ทางราชการกําหนดไว เขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.- พ.อ.อ.พิเศษ ที่วาง หรือทดแทนผูอื่น
ใหสวนราชการตนสังกัดประสาน หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน และเมื่อ หน.สายวิทยาการ
พิจารณาไมขัดของในการยาย ให หน.สายวิทยาการรายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๑.๒ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่เปนการยายเลื่อนตําแหนงอัตราชั้นยศ
หรืออัตราเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเปนการยายตามวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป ใหดําเนินการดังนี้
๑.๒.๑ วาระ เม.ย.ใหรายงานขอยาย ผาน หน.สายวิทยาการ พิจารณาความเหมาะสม
และใหความเห็นชอบ ภายใน ม.ค.ของทุกป
๑.๒.๒ วาระ ต.ค.ใหรายงานขอยาย ผาน หน.สายวิทยาการ พิจารณาความเหมาะสม
และใหความเห็นชอบ ภายใน มิ.ย.ของทุกป
๑.๓ การย ายข าราชการต่ํ ากว าชั้ น สั ญ ญาบั ต รภายใน นขต.ทอ.ที่ ไม ทํ าให ชั้ น ยศ
เปลี่ยนแปลง ใหส วนราชการต นสัง กัด นํ ากรอบการบรรจุกําลัง พลตามนโยบายการบริห ารกําลัง พล ทอ.
มาประกอบการพิจารณาดวย และรายงานขอยายไปยัง หน.สายวิท ยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
จึงจะออกคําสั่งยายและบันทึกลงในประวัติรับราชการของขาราชการตามคําสั่งดังกลาว โดยตองดําเนินการ
ผานระบบ Human Resources Information System (HRIS) ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
๑.๔ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ที่ไปปฏิบัติหนาที่ถวายงานพระมหากษัตริย
ใหแยกเรื่องดําเนินการเสนอไปยังหนวย หน.สายวิทยาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนสงให กพ.ทอ.
พิจารณาดําเนินการตอไป
๒. หนวย หน.สายวิทยาการ มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบความถูกตอง และใหความเห็นชอบในการ
รายงานของสวนราชการตนสัง กัดที่มีความประสงคขอยายขาราชการต่ํากวาชั้น สัญ ญาบัตรที่มีคุณ สมบั ติ
ครบถวน ตามหลักเกณฑการยายที่ทางราชการกําหนดไว เขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.- พ.อ.อ.พิเศษ โดยให
หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ และรายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.
๒.๒ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.- พ.อ.อ.
พิเศษ และการยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรรับราชการ ที่เปนการยายเลื่อนตําแหนงอัตราชั้นยศหรือ
อัตราเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเปนการยายตามวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป ให หน.สายวิ ทยาการ พิจารณายาย
บริหารกําลังพลในสายวิทยาการได และใหความเห็นชอบตามที่สวนราชการตนสังกัด รายงาน หากพิจารณา
ขัดของจะตองแจงผลการพิจารณาใหสวนราชการตนสังกัดทราบ หรือหากพิจารณาไมขัดของ ให หน.สายวิทยาการ
รายงานขอยายไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป ตามวงรอบการปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ วาระ เม.ย.พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบในการขอยาย
แลวจึงสงบัญชียาย ฯ ถึง สวนราชการดําเนินการยาย ภายใน ก.พ.ของทุกป
๒.๒.๒ วาระ ต.ค.พิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นชอบในการขอยาย
แลวจึงสงบัญชียาย ฯ ถึง สวนราชการดําเนินการยาย ภายใน ก.ค.ของทุกป
๒.๒.๓ กรณีทําหนาที่ในฐานะสวนราชการตนสังกัด ใหดําเนินการตามขอ ๑
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ข๗-๒
๒.๓ การย ายข าราชการต่ํ ากว าชั้ น สั ญ ญาบั ต รภายใน นขต.ทอ.ที่ ไม ทํ าให ชั้ น ยศ
เปลี่ยนแปลง ให หน.สายวิทยาการ พิจารณายายบริหารกําลังพลในสายวิทยาการได โดยนํากรอบการบรรจุ
กําลั ง พลตามนโยบายการบริห ารกํ าลัง พล ทอ.มาประกอบการพิ จ ารณาด วย และแจ ง ผลการพิ จ ารณา
ใหสวนราชการตนสังกัดทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๒.๔ การยายขาราชการที่ไปปฏิบัติหนาที่ถวายงานพระมหากษัตริย เมื่อใหความเห็นชอบ
ตามที่หนวยตนสังกัดเสนอแลว ใหแยกเรื่องรายงานไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. กพ.ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๓.๑ บริห ารกําลังพลในภาพรวมของ ทอ.ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารกําลังพล
และดํา เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ของข าราชการต่ํ ากวา ชั้น สั ญ ญาบั ต รที่ ส วนราชการต น สั ง กั ด หรื อ
หน.สายวิทยาการรายงานขอยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.- พ.อ.อ.พิเศษ ใหมีคุณสมบัติครบถวนเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
๓.๒ ดําเนิ นการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติของขาราชการต่ํากวาชั้น สั ญ ญาบั ต รที่ เ ลื่อ น
ตําแหนงอัตราชั้นยศสูงขึ้นและ/หรืออัตราเงินเดือนสูงขึ้น และขาราชการต่ํากวาชั้นสัญ ญาบัตรรับ ราชการ
ระหวาง นขต.ทอ. ใหมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และดําเนินการออกคําสั่งยาย
๓.๓ การยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ที่ไปปฏิบัติหนาที่ถวายงานพระมหากษัตริย
ใหนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการตอไป
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ค-๑
ผนวก ค หลักเกณฑการปรับยายขาราชการ ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรือ่ ง แนวทางการบริหารกําลังพลของ ทอ.
-----๑. กลาวนํา การปรับยายขาราชการไปรับราชการนอก ทอ.แตอยูภายใน กห.หรือปรับยาย
ขาราชการภายใน กห.มารับราชการทาง ทอ.โดยการปรับยายขาราชการไปรับราชการนอก ทอ. หนวยตนสังกัด
ตองมีกําลังพลเพียงพอในการปฏิบัติงานและไมสงผลกระทบตอภารกิจของหนวย กรณีรับปรับยายขาราชการ
นอก ทอ.มารับราชการทาง ทอ.หนวยที่รับการปรับยายตองขาดแคลนกําลังพลและมีความจําเปนอยางแทจริง
๒. ความมุงหมาย
๒.๑ เพื่อเปนการใชประโยชนกําลังพลใหคุมคาในการปฏิบัติงานของกําลังพล
๒.๒ เพื่อลดปญหาของหนวยที่ขาดแคลนกําลังพลในการปฏิบัติงานภายในหนวย
๒.๓ เพื่อใหกําลังพลไดมีประสบการณ ทักษะ ในการทํางานมากขึ้น
๒.๔ เพื่อเปนการสนับสนุนกําลังพลใหกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน
๓. การปรับยายขาราชการ
ใหกระทําเปนสวนรวม ซึ่งหนวยทีใ่ หปรับยายตองไมขาดแคลนกําลังพลและสงผลกระทบ
ตอภารกิจ ภายในหนวย กรณีรับปรับยายขาราชการนอก ทอ.มารับราชการทาง ทอ.หนวยที่รับตองขาดแคลน
กําลังพลและมีความจําเปนอยางแทจริง การปรับยายใหดําเนินการ ตามผนวก ค ดังนี้
๓.๑ การปรับยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค
๓.๒ การปรับยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตามอนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค
๔. ขั้นตอนและหนาที่การรายงานการปรับยายขาราชการของสวนราชการ ตามอนุผนวก ๓
ประกอบผนวก ค
------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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ค๑-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร
การปรับยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ใหพิจารณาดําเนินการตามวงรอบการบริหารกําลังพล
และวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกปเปนสวนใหญ โดยพิจารณาดําเนินการตามความจําเปนของทางราชการเทานั้น
และใหดําเนินการ ดังนี้
๑. บรรจุ ห รื อ แต ง ตั้ ง ข า ราชการทหารเข า ดํ า รงตํ า แหน ง ประจํ า หน ว ยเท า ที่ จํ า เป น
ตามระเบียบ กห.วาดวยการบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการทหารใหดํารงตําแหนงประจําหนวย พ.ศ.๒๕๕๖
๒. การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยนอก ทอ.ควรมีระยะเวลาดํารงตําแหนง
ในหนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป จึงจะพิจารณาใหปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.
๓. การปรับยายกําลังพลติดตามผูบังคับบัญชาไปรับราชการสังกัด บก.ทท.และ สป.ใหไดรับ
การปรับยายเลื่อนครองอัตราสูงขึ้นในตําแหนงของสํานักงานผูบังคับ บัญ ชา ใหใชหลักเกณฑ ระยะเวลาการ
ครองยศและการปรับยายของ ทอ.
๔. การปรับยายกําลังพลในตําแหนง นปก.ระหวาง บก.ทท.กับเหลาทัพ หรือ สป.ใหเปนการ
ปรับยายแลกเปลี่ยนในอัตราสวน ๑ : ๑
๕. ผูบังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ.ที่ปรับยายไปรับราชการนอก ทอ.ที่ประสงคขอตัวขาราชการ
ติดตามไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.พรอมกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในวาระแรกของ
การดํารงตําแหนงในสํานักงานของผูบังคับบัญชาชั้นสูง ใหดําเนินการดังนี้
๕.๑ การปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๕.๑.๑ กรณีไมกําหนดตัวบุคคล ใหแจงความประสงคไปยังหนวย หน.สายวิทยาการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองผูที่มีความรูความสามารถและอาวุโสในชั้นยศของสายงานไมนอยกวา ๓ คน เพื่อให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกตามที่รองขอ โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๕.๑.๒ กรณี กํ า หนดตั วบุ ค คล การพิ จ ารณาปรั บ ย ายจะดํ าเนิ น การตามที่
ผูบังคับบัญชากําหนดตัวบุคคล โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๕.๒ การปรับยายพนจากปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๕.๒.๑ กรณี ผูบังคับบัญชาที่ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงหรืออัตรา
ชั้นยศสูงขึ้น หรือตําแหนงอัตราเทาเดิม ใหดําเนินการดังนี้
๕.๒.๑.๑ กรณีผูบังคับบัญชาประสงคขอตัวขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่
อยูเดิม ติดตามไปปฏิบัติง านตอ ใหป รับ ยายไปปฏิบั ติ ห นาที่ในตําแหน งใหมตามอัตราบรรจุกําลัง พลของ
ผูบังคับบัญชานั้น ๆ
๕.๒.๑.๒ กรณีผูบังคับบัญชาเปลี่ยนสายงานหรือหมดความจําเปนที่จะ
ใชขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ อยูเดิม ให หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสม หากไม
สามารถพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมได ใหดําเนินการตามขอ ๕.๒.๑.๑ เทานั้น
๕.๒.๒ กรณีผูบังคับบัญชาเกษียณอายุราชการหรือปรับยายไปดํารงตําแหนงที่ไมมี
อัตรากําลังพลของผูปฏิบัติหนาที่กบั ผูบ ังคับบัญชารองรับ กรณีนี้ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชาอยูเดิม
จะตองยายออกจากตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ทั้งหมด เพื่อเปดตําแหนงใหกับขาราชการของผูบังคับบัญชาที่ไดรับ
การโปรดเกลา ฯ ใหมาดํารงตําแหนงแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามความประสงคของผูบังคับบัญชานั้น ๆ โดยให
ดําเนินการดังนี้
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ค๑-๒
๕.๒.๒.๑ กรณี ปรั บ ย า ยไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ฯ ตามข อ ๕ .๑.๑ ให
หน.สายวิทยาการ พิจารณาตําแหนงรองรับในตําแหนงที่เหมาะสม
๕.๒.๒.๒ กรณี ป รั บ ย า ยไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ฯ ตามข อ ๕.๑.๒ หาก
หน.สายวิทยาการ ไมสามารถพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมได ใหปรับยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
เพื่อรอหนวย หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสมในโอกาสตอไป
๖. ผูบั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง ที่ ป ระสงค ให ข าราชการปรั บ ย ายไปปฏิ บั ติ ห น าที่ ที่ สํา นั ก งาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติหนาที่พรอมกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในวาระแรกของการดํารง
ตําแหนง ตามขอ ๕ ใหดําเนินการดังนี้
๖.๑ ขาราชการที่ปรับ ยายไปปฏิบัติห นาที่ที่สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.
ซึ่ง ไมใชก ารไปปฏิบัติห นาที่พรอมกับ ผูบัง คับ บัญ ชาชั้นสูง ในวาระแรก โดยปรับ ยายไปดํารงตําแหนง แทน
ขาราชการ ตามขอ ๕ กรณีนี้ ผูบังคับบัญชาชั้นสูงจะตองพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมที่หนวยนอก ทอ.ใหกับ
ขาราชการที่ยายเปดตําแหนง และหากขาราชการตามขอ ๕ ซึ่งผูบังคับ บัญ ชาพิจารณาใหยายเปดตําแหนง
ประสงคที่จะขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา
๒ ป นับ ตั้งแตวันที่เขาดํารงตําแหนงใหม จึงจะมีสิท ธิ์ขอปรับยายกลับ มารับ ราชการทาง ทอ. โดยใหหนวย
หน.สายวิทยาการพิจารณาตําแหนงรองรับในอัตราชั้นยศเดิม หรือตําแหนงที่เหมาะสม
๖.๒ ขาราชการที่ปรับยายไปปฏิบัติห นาที่ที่สํานักงานผูบังคับ บัญชาหนวยนอก ทอ.
ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติหนาที่พรอมกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในวาระแรกของการดํารงตําแหนงในสํานักงานของ
ผูบังคับบัญชา ตามขอ ๕ จะไมรับพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.ในทุกกรณี
๗. การหมุนเวียนกําลังพลระหวาง บก.ทท.และเหลาทัพ ใหดําเนินการดังนี้
๗.๑ ระยะเวลาหมุนเวียนกําลังพลระหวาง บก.ทท.และเหล าทัพ ไมนอยกวา ๒ ป
และไมเกิน ๓ ป
๗.๒ ตํ า แหน ง ใดใน บก.ทท.ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กรมฝ า ยอํ า นวยการใดของ ทอ.
ให ก รมฝายอํ านวยการนั้ น ๆ เป นหน วยรับ ผิ ดชอบในการจัดกําลังพลไปบรรจุ เช น ตําแหน งใน ยก.ทหาร
ให ยก.ทอ.เปนหนวยรับผิดชอบ เวนแตตําแหนงนั้นกําหนดเหลาทหาร ใหหนวย หน.สายวิทยาการ เหลาทหาร
นั้น ๆ เปนหนวยรับผิดชอบในการจัดกําลังพลไปบรรจุ
๗.๓ ตํา แหน ง ใดที่ ไม เ ป น ไปตามข อ ๗.๒ แต กพ.ทหาร ได แ จ ง คุ ณ สมบั ติ ผู ดํ า รง
ตําแหนงนั้น เกี่ยวของกับเหลาทหารใดมากที่สุด ใหหนวย หน.สายวิทยาการ เหลาทหารนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดกําลังพลไปบรรจุ
๗.๔ กพ.ทอ.เมื่อไดรับแจงการหมุนเวียนกําลังพลจาก กพ.ทหาร แลว ใหแจง นกข.
ทราบและดําเนินการ พรอมกับแจงให สปช.ทอ.พิจารณางบประมาณการบรรจุกําลังพลที่จะทําการหมุนเวียน
ในแตละปงบประมาณ โดยใหยืดถือเปนกําลังพลตามขอผูกพัน
๗.๕ กําลังพลที่ครบวาระหมุนเวียนกลับ ทอ.ใหหนวย หน.สายวิทยาการของกําลังพล
เหลานั้น พิจารณาหาตําแหนงในระดับเดิม หรือสูงขึ้น หรือตําแหนงที่มีความกาวหนาตอไป
๘. ขาราชการที่ จะปรับ ยายกลับมารับราชการทาง ทอ.จะตองไดรับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการปรับยายกอน และขาราชการชั้นยศ ร.อ.ลงมา และจะตองผานการวิเคราะหการใชประโยชน
กําลังพลใหคุมคากอน
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อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
การปรับยายขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบั ตร ใหพิ จารณาดําเนินการตามวงรอบการบริหาร
กําลังพลและวาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกปเปนสวนใหญ โดยพิจารณาดําเนินการตามความจําเปนของทางราชการ
เทานั้น และใหดําเนินการดังนี้
๑. บรรจุห รือแตง ตั้ง ขาราชการทหารเขาดํ ารงตํ าแหน ง ประจําหน วยเท าที่ จําเป นตาม
ระเบียบ กห.วาดวยการบรรจุหรือแตงตั้งขาราชการทหารใหดํารงตําแหนงประจําหนวย พ.ศ.๒๕๕๖
๒. การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยนอก ทอ.ควรมีระยะเวลาดํารงตําแหนง
ในหนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป จึงจะพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.
๓. กําลังพลที่ปรับยายติดตามผูบังคับบัญชาไปรับราชการสังกัด บก.ทท.และ สป.ให ไดรั บ
การปรับยายเลื่อนครองอัตราสูงขึ้น ในตําแหนงของสํานักงานผูบังคับบัญชาชั้นสูง โดยใชหลักเกณฑการปรับยาย
ของ ทอ.
๔. ผูบังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ.ที่ปรับยายไปรับราชการนอก ทอ.ที่ประสงคขอตัวขาราชการ
ติดตามไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.พรอมกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในวาระแรกของ
การดํารงตําแหนงในสํานักงานของผูบังคับบัญชาชั้นสูง ใหดําเนินการดังนี้
๔.๑ การปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๔.๑.๑ กรณีไมกําหนดตัวบุคคล ใหแจงความประสงคไปยังหนวย หน.สายวิทยาการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองผูที่มีความรูความสามารถและอาวุโสในชั้นยศของสายงานไมนอยกวา ๓ คน เพื่อให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกตามที่รองขอ โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๔.๑.๒ กรณี กํ า หนดตั วบุ ค คล การพิ จ ารณาปรั บ ย ายจะดํ าเนิ น การตามที่
ผูบังคับบัญชากําหนดตัวบุคคล โดยใหบรรจุในตําแหนงอัตราตามที่กําหนด
๔.๒ การปรับยายพนจากปฏิบัติหนาที่ ฯ แยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๔.๒.๑ กรณี ผูบังคับบัญชาที่ไดรับการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงหรืออัตรา
ชั้นยศสูงขึ้น หรือตําแหนงอัตราเทาเดิม ใหดําเนินการดังนี้
๔.๒.๑.๑ กรณีผูบังคับบัญชาประสงคขอตัวขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่
อยูเดิม ติดตามไปปฏิบัติง านตอ ให ป รับ ยายไปปฏิบัติ ห นาที่ในตําแหน งใหมตามอัตราบรรจุกําลัง พลของ
ผูบังคับบัญชานั้น ๆ
๔.๒.๑.๒ กรณี ผูบั งคับ บัญ ชาเปลี่ยนสายงานหรือหมดความจําเป น
ที่จะใชขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่อยูเดิม ให หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสม หากไม
สามารถพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมได ใหดําเนินการตามขอ ๔.๒.๑.๑ เทานั้น
๔.๒.๒ กรณีผูบังคับบัญชาเกษียณอายุราชการหรือปรับยายไปดํารงตําแหนงที่ไมมี
อัตรากําลังพลของผูปฏิบัติหนาที่กบั ผูบ ังคับบัญชารองรับ กรณีนี้ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่กับผูบังคับบัญชาอยูเดิม
จะตองยายออกจากตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ทั้งหมด เพื่อเปดตําแหนงใหกับขาราชการของผูบังคับบัญชาที่ไดรับ
การโปรดเกลา ฯ ใหมาดํารงตําแหนงแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามความประสงคของผูบังคับบั ญชานั้น ๆ โดยให
ดําเนินการดังนี้
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ค๒-๒
๔.๒.๒.๑ กรณี ปรั บ ย ายไปปฏิ บั ติ หน าที่ ฯ ตามข อ ๔.๑.๑ ให
หน.สายวิทยาการ พิจารณาตําแหนงรองรับในตําแหนงที่เหมาะสม
๔.๒.๒.๒ กรณี ป รั บ ย า ยไปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ฯ ตามข อ ๔.๑.๒ หาก
หน.สายวิทยาการ ไมสามารถพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมได ใหปรับยายเขาดํารงตําแหนงประจําสวนราชการ
เพื่อรอหนวย หน.สายวิทยาการ พิจารณายายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสมในโอกาสตอไป
๕. ขาราชการที่มีสิทธิ์ปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.จะตองผานการวิเคราะหการใช
ประโยชนกําลังพลใหคุมคา และไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับยายกอน
๖. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรที่ติดตามผูบังคับบัญชาชั้นสูงตามขอ ๔ หากไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญ ญาบัตร หรือไดรับการเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญ ญาบัตรที่ห นวย
นอก ทอ.ถาจะปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.ใหดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ ผู ที่ ได รั บ การบรรจุ ห รื อ เลื่ อ นฐานะในตํ าแหน ง ของสํ านั ก งานผู บั ง คั บ บั ญ ชา
หนวยนอก ทอ.ใหผูบังคับบัญชาชั้นสูงพิจารณายายออกจากตําแหนงของสํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.
เดิม เพื่อเปดตําแหนงใหกับขาราชการของผูบังคับบัญชาชั้นสูงทานใหม โดยใหยายไปดํารงตําแหนงที่เหมาะสม
ที่หนวยนอก ทอ.จนกวาจะมีระยะเวลารับราชการในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา
๒ ป นับตั้งแตวันที่ยายเขาดํารงตําแหนงใหม จึงจะมีสิทธิ์ปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.และใหดําเนินการ
ตามขอ ๕
๖.๒ ผูที่ ไดรับ การบรรจุ ห รือ เลื่อ นฐานะในตํ าแหนง ที่ ไม ใชตํ าแหนง ของสํานั กงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรที่หนวยนอก ทอ.
ไมนอยกวา ๒ ป จึงจะมีสิทธิ์ปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.และใหดําเนินการตามขอ ๕
๗. ผูบั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง ที่ ป ระสงค ให ข าราชการปรั บ ย ายไปปฏิ บั ติ ห น าที่ ที่ สํา นั ก งาน
หนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติห นาที่พรอมกับผูบังคับบัญ ชาชั้นสูงในวาระแรกของการดํารงตําแหนง
หนวย นอก ทอ.ตามขอ ๔ ใหดําเนินการดังนี้
๗.๑ ขาราชการที่ป รับ ยายไปปฏิบัติหนาที่ที่ สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.
ซึ่ง ไมใชก ารไปปฏิบัติห นาที่พรอมกับ ผูบัง คับ บัญ ชาชั้นสูง ในวาระแรก โดยปรับ ยายไปดํารงตําแหนง แทน
ขาราชการ ตามขอ ๔ กรณีนี้ ผูบังคับบัญชาชั้นสูงจะตองพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมที่หนวยนอก ทอ.ใหกับ
ขาราชการที่ยายเปดตําแหนง และหากขาราชการตามขอ ๔ ซึ่งผูบังคับ บัญ ชาพิจารณาใหยายเปดตําแหนง
ประสงคที่จะขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา
๒ ป นับตั้งแตวันที่ยายเขาดํารงตําแหนงใหม จึงจะมีสิทธิ์ขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ. โดยใหหนวย
หน.สายวิท ยาการพิจ ารณาตําแหนงรองรับในอัตราชั้นยศเดิม หรือตําแหนงที่เ หมาะสม และใหดําเนินการ
ตามขอ ๕
๗.๒ ขาราชการที่ป รับ ยายไปปฏิบัติหนาที่ที่ สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.
สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติหนาที่พรอมกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในวาระแรก
ของการดํารงตําแหนงหนวยนอก ทอ.ตามขอ ๔ ทอ.จะไมรับพิจารณาปรับยายกลับมารับ ราชการทาง ทอ.
ในทุกกรณี
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ค๒-๓
๘. ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบั ตรที่ปรับยายไปรับราชการนอก ทอ.แลวไดรับ อนุมัติให
เลื่อนฐานะฯ หากจะปรับ ยายกลั บมารับราชการทาง ทอ.ทุกกรณี นอกจากจะตองอยูในหลักเกณฑตามขอ
๕ - ๗ แลว หนวย หน.สายวิท ยาการ ของผูที่ขอปรับ ยายจะตองลดโควตาการสอบเลื่อนฐานะฯ ประจําป
และตองเปนไปตามความตองการและความจําเปนของกองทัพที่จะใชประโยชนกําลังพลประเภทนายทหาร
ประทวนเลื่อนฐานะฯ
๙. ระงับ การปรับยายนายทหารประทวนที่อยูในระหวางทําหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตรในหนวยนอก ทอ.กลับมารับราชการทาง ทอ.
--------

BACK

HOME

Contents

NEXT

ค๓-๑
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ค หนาที่และขั้นตอนการดําเนินการปรับยายขาราชการของสวนราชการ
๑. สวนราชการขึ้นตรงตอ ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๑.๑ พิจารณาเกี่ยวกับการขอปรับยายขาราชการวาจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยหรือไม และใหนํากรอบการบรรจุกําลังพลตามนโยบายการบริหารกําลังพล ทอ.มาประกอบการ
พิจารณาดวย ซึ่งการปรับยายขาราชการตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และมีความจําเปน
แกทางราชการอยางแทจริง
๑.๒ ใหสวนราชการตนสังกัดจัดทําหนังสือเสนอ หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน
๒. หนวย หน.สายวิทยาการ มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๒.๑ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบความถูกตอง และใหความเห็นชอบในการ
รายงานของสวนราชการตนสังกัดที่มีความประสงคใหขาราชการปรับยายขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑการปรับยายขาราชการที่กําหนดไว
๒.๒ พิจารณาและแจงผลการพิจารณาไปยัง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๓. กพ.ทอ. มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
๓.๑ บริหารกําลังพลในภาพรวมของ ทอ.ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
๓.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการที่ปรับยายที่ หน.สายวิทยาการรายงาน ใหมี
คุณสมบัติครบถวนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว โดยพิจารณาขาราชการที่ปรับยาย ตามวงรอบการบริหาร
กําลังพล วาระ เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป เพื่อสรุปนําเรียน ผบ.ทอ.ตอไป
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ง-๑
ผนวก ง หลักเกณฑการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพลของ ทอ.
-----๑. กลาวนํา
การขอตัวขาราชการชวยปฏิบัติราชการ ตองมีความจําเปนของทางราชการอยางแทจริง
และไมสงผลกระทบตอภารกิจของหนวยตนสังกัด ทั้งนี้ เมื่อกําลังพลผูนั้นไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายในหนาที่นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสมความมุงหมายของทางราชการ
๒. ความมุงหมาย
๒.๑ เพื่อเปนการใชประโยชนกําลังพลใหคุมคาในการปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่อลดปญ หาการขาดแคลนกําลังพลในระยะสั้น และการขาดแคลนกําลัง พล
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อเปนการสนับสนุนกําลังพลใหกับผูบังคับบัญชาชั้นสูงในการปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน
๓. หลักการพิจารณาในการชวยปฏิบัติราชการ
การชวยปฏิบัติราชการ เปนการแกปญหาการขาดแคลนกําลังพลสําหรับเหตุการณที่เกิดขึ้น
เป นครั้งคราวหรื อมีความจํ าเป นเรง ดวน จึ งให พิ จารณาจากผู ที่ ดํ ารงตํ าแหน งประจําหน วย และมี ความรู
ความสามารถตรงกับความตองการของหนวยที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อเปนการใชประโยนกําลังพลใหคุมคา
และควรพิจารณาแนวทางในการแกปญหาดานกําลังพลในระยะยาวควบคูกันไปดวย เชน การจัดทําแผนบรรจุ
กําลังพล หรือการขอรับการสนับสนุนกําลังพลจากสายวิทยาการในการยายหลังจากการสิ้นสุดการชวยปฏิบัติ
ราชการ เปนตน
๔. หลักเกณฑและขั้นตอนในการชวยปฏิบัติราชการ
๔.๑ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก กห.
ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง
๔.๒ หนาที่และขั้นตอนการรายงานการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก กห.
ตามอนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ง
-------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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ง๑-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก กห.
การชวยปฏิบัติราชการ ใหพิจารณาจากผูท ี่ดํารงตําแหนงประจําหนวย และมีความรูความสามารถ
ตรงกับความตองการของหนวยที่ขอรับการสนับสนุน กรณีมีความประสงคขอตัวผูที่ดํารงตําแหนงหลักไปชวย
ปฏิบัติราชการ ใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพื่อเปนขอมูลประกอบการขออนุมัติตอ ผบ.ทอ.เปนรายกรณี ไป
โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๑. กําหนดระยะเวลาการชวยปฏิบตั ิราชการในทุกกรณี (ชวยปฏิบัติราชการใน ทอ., ชวยปฏิบัติ
ราชการกับหนวยนอก ทอ.(ภายใน กห.) และชวยปฏิบัติราชการ หรือรวมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวของกับ
สวนราชการนอก กห.) ดังนี้
๑.๑ การชวยปฏิบัติราชการใหชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน คราวละ ๑ ป ตั้งแตวันที่
ไดรับอนุมัติ
๑.๒ การขออยูชวยปฏิบัติราชการตอ ใหชวยปฏิบัติราชการตอไปอีก ๑ ป รวมแลว
จะชวยปฏิบัติราชการติดตอกันไดไมเกิน ๒ ป กรณีหนวยที่ขอรับการสนับสนุนประสงคจะใหอยูชวยปฏิบัติราชการ
เกิน ๒ ป ใหเสนอหนวย หน.สายวิทยาการ เพื่อพิจารณายายขาราชการผูนั้นมารับราชการที่หนวยตอไป
๑.๓ เมื่ออยูชวยปฏิบัติราชการตอครบ ๒ ปแลว หากหนวยมีความตองการใหขาราชการ
ผูนั้นอยูชวยปฏิบัติราชการตอไปอีก ใหรายงานเหตุผลความจําเปน เสนอ กพ.ทอ.กอนครบกําหนดไมนอยกวา
๔๕ วัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการรายงานขออนุมัติ ผบ.ทอ.เปนรายกรณีไป
๒. ขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญ ชาชั้นสูง การใหชวยปฏิบัติราชการและ
พนจากชวยปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูบังคับบัญชานั้น ๆ ทั้งนี้ ใหมีจํานวนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภาระงานที่มอบหมายใหปฏิบัติ โดยใหแยกดําเนินการดังนี้
๒.๑ ตําแหนง รอง ปล.กห., รอง ผบ.ทสส., ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ.,
ผช.ผบ.ทอ.และ เสธ.ทอ.ขอรับการสนับสนุนขาราชการชวยปฏิบัติราชการไดตามที่รองขอ
๒.๒ ตําแหนงอัตรา พล.อ.อ. ผูที่จะไปชวยปฏิบัติราชการตองดํารงตําแหนงประจําหนวย
เทานั้น
๒.๓ ตําแหนงอัตรา พล.อ.ท.ลงมา ที่อยูในตําแหนงหลัก ผูที่จะไปชวยปฏิบัติราชการ
ตองดํารงตําแหนงประจําหนวยเทานั้น
๒.๔ ตําแหนงอัตรา พล.อ.ท.ลงมา ที่ไมไดอยูในตําแหนงหลัก ไมมีการขอตัวชวยปฏิบัติ
ราชการ
๓. การขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการ จะตองพิจารณาผูที่มีอาวุโสต่ํากวา หน.หนวย
ที่ขอรับการสนับสนุน ยกเวน น.สัญญาบัตร เหลาแพทย ที่ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาผูปวย
๔. การชวยปฏิบัติราชการ และการรวมปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการนอก กห.จะไมรวมถึงการ
ชวยปฏิบัติราชการ และการรวมปฏิบัติงานฯ ดังตอไปนี้
๔.๑ การสนับสนุนกําลังพล ทอ.ชวยปฏิบัติราชการ หรือรวมปฏิบัติงานฯ ถวายงาน
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ
๔.๒ กอ.รมน.
๔.๒.๑ ขาราชการที่บรรจุในอัตรา สง.ปรมน.ทอ.การชวยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน.
มีกําหนด ๒ ป ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ
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๔.๒.๒ ขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน.โดยไมไดเปนผูที่บรรจุในอัตรา
สง.ปรมน.ทอ.การชวยปฏิบัติการที่ กอ.รมน.ใหถือปฏิบัติตามขอ ๑ โดยอนุโลม
๔.๒.๓ กรณีชวยปฏิบัติราชการดังกลาว ครบตามระยะเวลาที่กําหนดแลว หาก
กอ.รมน.มีความตองการใหขาราชการอยูชวยปฏิบัติราชการตอ ใหรายงานพรอมระบุเหตุผลความจําเปนเสนอ ทอ.
กอนครบกําหนดการชวยปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา ๔๕ วัน เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบกอน โดยการขอ
อยูชวยปฏิบัติราชการตอ ใหตอไดอีก ๑ ป
๔.๓ การสนับสนุนขาราชการชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการ
ซึ่งไมไดเปนสวนราชการสังกัด ทอ.แตมีฐานะเปนนิติบุคคลที่อยูในการกํากับดูแล และการบริหารงานของ ทอ. เชน
สมาคมแมบานทหารอากาศ เปนตน การสนับสนุนขาราชการชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานฯ ใหถือปฏิบัติ
ตามขอ ๑ โดยอนุโลม
๔.๔ สําหรับคณะกรรมการ คณะทํางาน หรืออื่น ๆ ที่ ทอ.หรือสวนราชการสังกัด ทอ.
แตงตั้งขึ้น เพื่อกํากับดูแลและบริหารงานเปนการเฉพาะ เชน สนามกอลฟ ทอ.เปนตน จะขอรับการสนับสนุน
ขาราชการชวยปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการ และคณะทํางาน ดังกลาวไมได
๕. ขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการ หรือรวมปฏิบัติงานที่หนวยงานทั้งในและนอก ทอ.กรณี
ถูกสง ตัวกลับหนวยตนสังกัดกอนครบกําหนดการชวยปฏิบัติร าชการ หรือรวมปฏิบัติงาน เนื่องจากกระทํา
ความผิดวินัยทหาร หรือกระทําความผิดในกรณีอื่น ๆ เมื่อหนวยที่ขอรับการสนับสนุนรายงานขอใหพนจากการ
ชวยปฏิบัติราชการ หรือพนจากการรวมปฏิบัติงาน ใหหนวยตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ไมนอยกวา ๓ คน เพื่อพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง และดําเนินการตามแนวทางการลงทัณฑและการปฏิบัติ
กรณีขาราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร ทั้งนี้ ใหรายงานผลการดําเนินการดังกลาว เสนอ กพ.ทอ.
เพื่อนําเรียน ผบ.ทอ.ทราบตอไป
๖. หวงระยะเวลาดําเนินการ ใหพิจารณาดําเนินการตามวงรอบการบริหารกําลังพลในวาระ
เม.ย.และ ต.ค.ของทุกป เปนหลัก และตามความจําเปนของทางราชการเทานั้น โดยดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายใน มิ.ย.และ ธ.ค.ของแตละวงรอบ
--------

BACK

HOME

Contents

NEXT

ง๒-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ง หนาที่และขั้นตอนการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ.
๑. การชวยปฏิบัติราชการระหวาง นขต.ทอ.
๑.๑ สวนราชการขึ้นตรง ทอ.
๑.๑.๑ หนวยที่จะขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการ ใหเสนอรายงานขอรับ
การสนับสนุนโดยแจงเหตุผลความจําเปนพรอมทั้งงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ ถึงหนวย หน.สายวิทยาการที่
รับผิดชอบงานนั้น ๆ
๑.๑.๒ กรณีหนวยที่จะขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบตั ิราชการพิจารณาเห็นวาเปน
ภารกิจที่ตองปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่อง ใหรายงานขอรับการสนับสนุนกําลังพลจากหนวย หน.สายวิทยาการ
มาบรรจุใหกับหนวยในคราวเดียวกันกับการขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการ โดยตองผานการวิเคราะหการ
ใชประโยชนกําลังพลใหคุมคากอน เพื่อสนับสนุนกําลังพลใหกับหนวยตอไป
๑.๒ หนวย หน.สายวิทยาการ
๑.๒.๑ พิจารณาตัวบุ คคลใหสอดคลองกับ ความตองการ ลักษณะงานตรงตาม
สายงานในหนาที่ที่ไปชวยปฏิบัติราชการ และใหเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ แลวรายงานให
กพ.ทอ.พิจารณาดําเนินการตอไป
๑.๒.๒ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการขอรับการสนับสนุนขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการ ตามที่ นขต.ทอ.เสนอ โดยใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่
ความรับผิดชอบ และตองไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวม ของสายวิทยาการเปนสําคัญ
แลวเสนอเรื่องให กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาและดําเนินการนําเรียนขออนุมัติตอไป กรณี การขอรับการสนับสนุน
ขาราชการซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว หรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยตนสังกัด หรือ
มีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของสายวิทยาการ ใหหนวย หน.สายวิทยาการ ระงับหรือ
ชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๑.๓ กพ.ทอ.
๑.๓.๑ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และพิจารณาการขอรับการสนับสนุ น
ขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการตามที่หนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการเสนอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไว กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการ ซึ่งไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ให กพ.ทอ.ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๑.๓.๒ ดําเนินการนําเรียนขออนุมัติใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๒. การชวยปฏิบัติราชการภายใน นขต.ทอ.
ในกรณี ที่ตําแหน งวางและมี ภารกิจ สําคัญ และมีความจําเปน ของทางราชการที่ตอ ง
ดําเนินการเรงดวน หรือผูดํารงตําแหนงนั้นไมสามารถปฏิบัติงานไดเปนการชั่วคราว ใหหนวยขึ้นตรง นขต.ทอ.
ที่จะขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบัติร าชการเสนอรายงานขอรับ การสนับ สนุนโดยแจงเหตุผ ลความจําเป น
พรอมทั้งงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัตถิ ึง หน.นขต.ทอ.เพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นตน และเสนอหนวย หน.สายวิทยาการ
ที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เมื่อ หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แลวให หน.นขต.ทอ.มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติและออกคําสั่งของหนวยใหขาราชการชวยปฏิบัติร าชการ
โดยพิจารณาดําเนินการดังนี้
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๒.๑ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงหลักใหชวยปฏิบัติราชการอีกหนาที่หนึ่งไดโดยไมขาด
จากตําแหนงเดิมคราวละ ๑ ป และใหออกเปนคําสั่งของหนวย
๒.๒ ขาราชการที่ดํารงตําแหนงประจําหนวย ใหชวยปฏิบัติราชการจนกวาจะมีคําสั่ง
ยายหรือใหพนจากการชวยปฏิบัติราชการ และใหออกเปนคําสั่งของหนวย (ทับ พ.ศ.)
๒.๓ ขาราชการที่ มี คําสั่ ง ทอ.ให ม าช วยปฏิ บั ติร าชการที่ นขต.ทอ. ให ช วยปฏิ บั ติ
ราชการภายใน นขต.ทอ.ตรงตามเหตุผลความจําเปนที่รายงานขออนุมัติจาก ผบ.ทอ.และระยะเวลาที่กําหนด
ในคําสั่ง ทอ.โดยไมตองเสนอใหหนวย หน.สายวิทยาการ พิจารณา และใหออกเปนคําสั่งของหนวย
๓. การชวยปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชาชั้นสูง
๓.๑ ผูบังคับบัญชาชั้นสูง/สํานักงานผูบังคับบัญชา
๓.๑.๑ การขอตัวขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการ ใหเ สนอรายงานขอรับ การ
สนับ สนุนโดยแจง เหตุผ ลความจําเปน พรอมทั้ง งานที่จ ะมอบหมายใหป ฏิบ ัติ ถึง กพ.ทอ.ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด และให กพ.ทอ.เสนอหนวย หน.สายวิทยาการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๑.๒ กรณีมีความประสงคขอตัวขาราชการชั้นยศ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
ไปชวยปฏิบัติราชการ ตองขอรับการสนับสนุนตรงตามสายงาน กับใหระบุคุณสมบัติ ลักษณะงาน และรายละเอียด
ของงานที่มีความตองการ
๓.๒ หนวย หน.สายวิทยาการ
๓.๒.๑ พิจารณาตัวบุ คคลใหสอดคลองกับ ความตองการ ลักษณะงานตรงตาม
สายงานในหนาที่ที่ไปชวยปฏิบัติราชการ และใหเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑ วิธีการการรับเงินประจําตําแหนง
ตาม พ.ร.ฎ.การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ กค.ที่กําหนดไว เพื่อให
คงไดรับสิทธิตามที่ไดรับอยูเ ดิม แลวรายงานให กพ.ทอ.พิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๒.๒ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการขอรับ การสนั บ สนุ น ข าราชการไปช ว ยปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น สู ง หรื อ สํ า นั ก งาน
ผูบังคับบัญชาเสนอ โดยใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และตองไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการ
กําลังพลในภาพรวมของสายวิทยาการเปนสําคัญ แลวเสนอเรื่องให กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาและดําเนินการนําเรียน
ขออนุมัติตอไป กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว หรือมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติภารกิจ ของหน วยตนสัง กัด หรือมีผ ลกระทบตอการบริห ารจัดการกําลังพลในภาพรวมของ
สายวิทยาการ ใหหนวย หน.สายวิทยาการ ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๓.๓ กพ.ทอ.
๓.๓.๑ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
ขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการตามที่ผูบังคับ บัญ ชาชั้นสูงหรือสํานัก งานผูบังคับบัญ ชาเสนอ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการ
ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ให กพ.ทอ.ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๓.๓.๒ ดําเนินการนําเรียนขออนุมัติใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๔. การใหผูดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ชวยปฏิบัติราชการ
๔.๑ สวนราชการขึ้นตรง ทอ.
๔.๑.๑ หนวยที่มีความประสงคขอตัวผูดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ไปชวย
ปฏิบัติราชการที่หนวยอีกหนาที่หนึ่ง ใหรายงานขอรับการสนับสนุนไปยังหนวย หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวของ
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๔.๑.๒ มอบหมายงาน หรือ โครงการ หรือ ใหป ฏิบัติห นาที่ในคณะกรรมการ
คณะทํางาน เจาหนาที่ทํางานของหนวยใหมีความเหมาะสมกับชั้นยศ วัยวุ ฒิ คุณวุฒิ และประสบการณของ
นปก.ประจํา กพ.ทอ.ที่ไปชวยปฏิบัติราชการที่หนวย
๔.๑.๓ ผูดํ ารงตํ าแหน ง นปก.ประจํ า กพ.ทอ.ที่ ชว ยปฏิ บั ติร าชการที่ ห น ว ย
หากชวยปฏิบัติราชการตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานขอพนจากการชวยปฏิบัติราชการที่หนวย
เสนอไปยังหนวย หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวของ
๔.๒ หนวย หน.สายวิทยาการ
๔.๒.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบตามที่ นขต.ทอ.ขอตัวผูดํารงตําแหนง นปก.
ประจํา กพ.ทอ.ตามขอ ๔.๑.๑ โดยพิจารณาลัก ษณะงานที่ไปชวยปฏิบัติร าชการใหเปนไปตามขอกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการการรับ เงินประจําตําแหนงตาม พ.ร.ฎ.การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่กําหนดไว เพื่อใหคงไดรับสิทธิในการรับเงินประจําตําแหนงตามเดิม แลวรายงานขอใหผูดํารง
ตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ดังกลาว พนจากการชวยปฏิบัติราชการที่หนวย หน. สายวิทยาการ และใหไป
ชวยปฏิบัติราชการที่ หนวยที่เกี่ยวของตามที่รองขอ อีก หนาที่ห นึ่งในคราวเดียวกัน เสนอ กพ.ทอ.พิจารณา
ดําเนินการนําเรียนขออนุมัตติ อไป
๔.๒.๒ พิจ ารณาใหค วามเห็น ชอบตามที่ห น วยรายงานขอให ผู ดํารงตําแหน ง
นปก.ประจํา กพ.ทอ.พนจากการชวยปฏิบัติราชการที่หนวย ตามขอ ๔.๑.๓ แลวรายงานขอใหผูดํารงตําแหนง
นปก.ประจํา กพ.ทอ.ดังกลาว พนจากการชวยปฏิบัติราชการที่หนวยที่เกี่ยวของ และใหไปชวยปฏิบัติราชการ
ที่หนวย หน.สายวิทยาการ อีกหนาที่หนึ่ง ในคราวเดียวกัน เสนอ กพ.ทอ.พิจารณาดําเนินการนําเรียนขออนุมัติ
ตอไป
๔.๒.๓ มอบหมายงาน หรื อ โครงการ หรื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในคณะกรรมการ
คณะทํางาน เจาหนาที่ทํางานของหนวย ใหมีความเหมาะสมกับชั้นยศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณของ
นปก.ประจํา กพ.ทอ.ที่ไปชวยปฏิบัติราชการที่หนวย หน.สายวิทยาการ
๔.๓ กพ.ทอ.
๔.๓.๑ พิจารณา ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการขอตัวผูที่ดํารงตําแหนง
นปก.ประจํา กพ.ทอ.พน จากการชว ยปฏิบ ัติร าชการและชวยปฏิบ ัติร าชการ ใหเปนไปตามแนวทางและ
หลักเกณฑที่กําหนด
๔.๓.๒ ดําเนินการขออนุมัติใหนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับการพิจารณาใหยาย
เขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ไปชวยปฏิบัติราชการที่หนวย หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวของอีกหนาที่หนึ่ง
หลังจากที่ไดมีคําสั่งยายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.แลว
๔.๓.๓ ดําเนินการขออนุมัติใหผูที่ดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.พนจากการ
ชวยปฏิบัติราชการและชวยปฏิบัติราชการที่ นขต.ทอ.และ/หรือหนวย หน.สายวิทยาการ
๔.๓.๔ กรณีผูดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.ซึ่งเปนผูที่มีอาวุโสสูง หากตอง
ไปชวยปฏิบัติราชการที่หนวย หน.สายวิทยาการ หรือ นขต.ทอ.อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพล
ของหนวยได ใหดําเนินการนําเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.ให นปก.ประจํา กพ.ทอ.ดังกลาว ไปชวยปฏิบัติราชการ
ที่ สคม.ทอ.อีกหนาที่หนึ่ง เพื่อนําความรูความสามารถ ประสบการณในสายอาชีพ มาถายทอดองคความรู
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ของหน วยทางดา นวิช าการ ให คํ าปรึ ก ษา ข อ คิ ดเห็ น และขอ เสนอแนะแก
ผูบังคับบัญชา และหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ทอ.ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทางราชการ
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๔.๔ สคม.ทอ.
๔.๔.๑ พิจารณามอบหมายงาน หรือโครงการ หรือปฏิบัติหนาที่ใน คณะกรรมการ
คณะทํางาน เจาหนาที่ทํางานของ สคม.ทอ. ใหมีความเหมาะสมกับชั้นยศ วัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณของ
นปก.ประจํา กพ.ทอ.ที่ไปชวยปฏิบัติราชการที่ สคม.ทอ.ตามขอ ๔.๓.๔
๔.๔.๒ ให นปก.ประจํา กพ.ทอ.ชวยปฏิบัติราชการที่ สคม.ทอ.ตามขอ ๔.๔.๑
รายงานผลการปฏิบั ติง านและหรือการปฏิ บัติง านในภาพรวมของโครงการ คณะกรรมการ คณะทํางาน
เจาหนาที่ทํางาน ตามที่ไดรับมอบหมายนําเรียน ผอ.สคม.ทอ.ทราบภายใน เม.ย.ของทุกป และให สคม.ทอ.
รวบรวมผลการปฏิบัติงานดังกลาวนําเรียน ผบ.ทอ.ผาน กพ.ทอ.ภายใน พ.ค.ของทุกป
การรับหรืองดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ของ
ผูยายเขาดํารงตําแหนง นปก.ประจํา กพ.ทอ.หรือการใหพนจากการชวยปฏิบัติราชการและการชวยปฏิบัติราชการ
ในหนาที่อื่นที่มีลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิ ม
ใหเปนไป ตาม พ.ร.ฎ.การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ กค.กําหนดไว
๕. การใหผูดํารงตําแหนงใน สง.ปรมน.ทอ.ชวยปฏิบัติราชการ
ให กพ.ทอ.ดําเนินการขออนุมัติใหนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับการพิจารณาใหยายเขา
ดํารงตําแหนงใน สง.ปรมน.ทอ.ไปชวยปฏิบัติราชการที่ กอ.รมน.หรือหนวยตนสังกัดเดิม ตามผลการพิจารณาของ
ผบ.ทอ.หลังจากที่ไดมีคําสั่งยายเขาดํารงตําแหนงใน สง.ปรมน.ทอ.แลว หรือไปชวยงานหนวยอื่นตามที่สายวิทยาการ
พิจารณา
๖. การใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการนอก ทอ.(ภายใน กห.)
๖.๑ หนวยงานนอก ทอ.(ภายใน กห.)
๖.๑.๑ การขอตัวขาราชการไปชวยปฏิ บัติราชการ ใหเสนอรายงานขอรับ การ
สนับสนุนโดยแจงเหตุผลความจําเปน ถึง กพ.ทอ.ตามหลักเกณฑที่กําหนด และให กพ.ทอ.เสนอหนวย หน.สายวิทยาการ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๖.๑.๒ กรณีมีความประสงคขอตัวขาราชการชั้นยศ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
ไปชวยปฏิบั ติร าชการ ตองขอรับ การสนับ สนุน ตรงตามสายงาน กั บ ให ร ะบุคุณ สมบั ติ ลัก ษณะงาน และ
รายละเอียดของงานที่มีความตองการ
๖.๒ หนวย หน.สายวิทยาการ
๖.๒.๑ พิจารณาตัวบุคคลใหสอดคลองกับความตองการ ลักษณะงานตรงตาม
สายงานในหนาที่ที่ไปชวยปฏิบัติราชการ และใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด แลวรายงานให
กพ.ทอ.พิจารณาดําเนินการตอไป
๖.๒.๒ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และรวมพิจ ารณาให ความเห็นชอบ
ในการขอรับการสนับสนุนขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการตามที่หนวยงานนอก ทอ.(ภายใน กห.) เสนอ โดยให
คํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และตองไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของ
สายวิทยาการเปนสําคัญ แลวเสนอเรื่องให กพ.ทอ.เพื่อ พิจารณาและดําเนินการนําเรียนขออนุมัติตอไป กรณี
การขอรับการสนับสนุนขาราชการซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ
ของหนวยตนสังกัด หรือมีผลกระทบตอการบริห ารจัดการกําลังพลในภาพรวมของสายวิทยาการ ใหหนวย
หน.สายวิทยาการ ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
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๖.๒.๓ กรณีห นวยงานนอก ทอ.(ภายใน กห.) ขอรับ การสนับสนุน ขาราชการ
โดยไมไดกําหนดตัวบุคคล ใหหนวย หน.สายวิทยาการพิจารณาขาราชการที่ดํารงตําแหนงประจําหนวยไปชวย
ปฏิบัติราชการเปนลําดับแรกกอน
๖.๓ กพ.ทอ.
๖.๓.๑ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
ขาราชการไปชวยปฏิบัติราชการตามที่ตามที่หนวยงานนอก ทอ.(ภายใน กห.) เสนอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไว กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการ ซึ่งไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ให กพ.ทอ.ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุน หรือการสนับสนุนขาราชการกรณี
ดังกลาวไวกอนได
๖.๓.๒ ดําเนินการนําเรียนขออนุมัติใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๗. การใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ และการรวมปฏิบัติงานในสายอาชีพที่เกี่ยวของกับ
สวนราชการนอก กห.
๗.๑ สวนราชการนอก กห.
๗.๑.๑ มีหนังสือขอรับการสนับสนุนเสนอ ทอ.(ผาน กพ.ทอ.) แยกเปน ๒ ลักษณะ
ดังนี้
๗.๑.๑.๑ กรณีกํา หนดตัวบุค คล เสนอใหห นว ยตนสัง กัด และหนว ย
หน.สายวิทยาการ เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
๗.๑.๑.๒ กรณีไมกําหนดตัวบุคคล เสนอใหห นวย หน.สายวิทยาการ
เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
๗.๑.๒ ขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติง านฯ ที่ สวนราชการ
นอก กห. ใหหนวยที่ขอรับการสนับสนุน รายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการหรือ
รวมปฏิบัติงานฯ ให ทอ.(ผาน กพ.ทอ.) ทราบ ตามวงรอบวาระ เม.ย.และ ต.ค. โดยวาระ เม.ย.สงภายใน ม.ค.
และวาระ ต.ค.สงภายใน ก.ค.ของทุกป
๗.๒ สวนราชการขึ้นตรง ทอ.
๗.๒.๑ ใหการสนับสนุนขาราชการชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานในสาย
อาชีพที่เกี่ยวของในการถวายงานแด พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ เปนลําดับแรก
๗.๒.๒ ตรวจสอบและพิ จารณาการช วยปฏิ บัติ ราชการ และรวมปฏิ บั ติ ง านฯ
ที่สวนราชการนอก กห.ขอรับ การสนับ สนุน โดยใหคํานึงถึง ภารกิจ หน าที่ความรับ ผิดชอบ และตองไม มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ ของหนวยตนสัง กัดเปนสําคัญ แลวเสนอเรื่องใหห นวย หน.สายวิท ยาการ
รวมพิ จ ารณาใหความเห็ นชอบตอไป กรณี ก ารขอรับ การสนั บ สนุ นขาราชการของสวนราชการนอก กห.
ซึ่ง ไมเปนไปตามหลัก เกณฑที่กําหนด หรือมีผ ลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ ของหนว ยตนสัง กัด ใหห นวย
ตนสังกัดระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๗.๓ หนวย หน.สายวิทยาการ
๗.๓.๑ ใหการสนับสนุนขาราชการในสายวิทยาการชวยปฏิบัติราชการ และรวม
ปฏิบัติงานฯ ในการถวายงานแด พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ เปนลําดับแรก
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๗.๓.๒ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการขอรับการสนับสนุนขาราชการของสวนราชการนอก กห.หรือการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด
ไปชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการนอก กห.ตามที่สวนราชการ นอก กห.และหนวย
ตนสังกัดเสนอ โดยใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และตองไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพล
ในภาพรวมของสายวิท ยาการเปนสําคัญ แลวเสนอเรื่องให กพ.ทอ.เพื่อพิ จารณาและดําเนินการนําเรียน
ขออนุมัติตอไป กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการของสวนราชการนอก กห.หรือการสนับสนุนขาราชการ
ของหนวยตนสังกัด ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือมีผ ลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจ ของหนวย
ตนสังกัด หรือมีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของสายวิทยาการ ใหหนวย หน.สายวิทยาการ
ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนกรณีดังกลาวไวกอนได
๗.๓.๓ กรณีสวนราชการนอก กห.ขอรับการสนับสนุนขาราชการ โดยไมไดกําหนด
ตัวบุคคล ใหห นวย หน.สายวิท ยาการพิจารณาขาราชการที่ดํารงตําแหนงประจําหนวยเปน ลําดับ แรกกอน
และเปนผูทมี่ ีความรูค วามสามารถตรงตามหนาที่ที่จะไปชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการ
นอก กห.โดยใหคํานึงถึงภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ และตองไมมีผลกระทบตอการบริหารจัดการกําลังพล
ในภาพรวมของสายวิทยาการเปนสําคัญ แลวเสนอเรื่องให กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาและดําเนินการนําเรียนขอ
อนุมัติตอไป
๗.๔ กพ.ทอ.
๗.๔.๑ ใหคําแนะนํา เสนอแนะ ตรวจสอบ และพิจารณาการขอรับการสนับสนุน
ขาราชการของสวนราชการนอก กห.หรือการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการ
ไปชวยปฏิบัติราชการ และรวมปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการนอก กห.ตามที่สวนราชการนอก กห.หรือหนวยตนสังกัด
และหนวย หน.สายวิทยาการเสนอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด กรณีการขอรับการสนับสนุนขาราชการของ
สวนราชการนอก กห. หรือการสนับสนุนขาราชการของหนวยตนสังกัด และหนวย หน.สายวิทยาการ ซึ่งไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ให กพ.ทอ.ระงับหรือชะลอการขอรับการสนับสนุนขาราชการกรณีดังกลาวไวกอนได
๗.๔.๒ ดําเนินการนําเรียนขออนุมัติใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ หรือรวม
ปฏิบัติงานฯ ในการถวายงานแด พระมหากษัตริย พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
๗.๔.๓ ดําเนินการนําเรียนขออนุมัติใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการ หรือรวม
ปฏิบัติงานฯ ที่สวนราชการนอก กห.ตามแตกรณี
--------
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จ-๑
ผนวก จ หลักเกณฑการโอนขาราชการ ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพลของ ทอ.
-----๑. กลาวนํา
การโอนขาราชการสังกัด ทอ.ไปรับราชการนอก กห. ใหดําเนินการโดยไมสงผลกระทบ
ตอภารกิจของหนวย และตองมีกําลังพลเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในภาพรวมของสายวิทยาการ กรณีการ
รับโอนขาราชการนอก กห.มารับราชการใน ทอ. หนวยที่รับโอนตองขาดแคลนกําลังพล และเปนไปตามนโยบาย
การบริหารกําลังพลของ ทอ.
๒. ความมุงหมาย
๒.๑ เพื่ อใหผูที่โอนสามารถปฏิบัติร าชการ และคงไดรับ สิท ธิดานกําลังพลตอเนื่อง
อันจะเปนผลดีตองานราชการของประเทศโดยรวม
๒.๒ เพื่อแกไขปญหากําลังพลในการปฏิบัติงาน
๓. หลักการพิจารณาในการโอน
๓.๑ การใหโอนไปรับราชการนอก กห.จะตองมีความจําเปนตอทางราชการอยางแทจริง
เมื่อไดรับโอนจะเพิ่มประสิทธิภาพตอทางราชการเปนสวนรวม
๓.๒ การรั บ โอนมารั บ ราชการทาง ทอ.จะต อ งเป น กํ าลั ง พลที่ ทอ.ผลิ ต เองไม ได
หรือขาดแคลน
๓.๓ ผูที่ขอโอนจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในระเบียบ ทอ.วาดวยการ
รับสมัคร การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๓๐
๔. หลักเกณฑและขั้นตอนในการโอนขาราชการ
๔.๑ การโอนขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยงานราชการนอก กห. ตามอนุผนวก ๑
ประกอบผนวก จ
๔.๒ การโอนขาราชการมารับราชการทาง ทอ. ตามอนุผนวก ๒ ประกอบผนวก จ
๔.๓ หนาที่และขั้นตอนการรายงานการโอนขาราชการของสวนราชการ ตามอนุผนวก ๓
ประกอบผนวก จ
-------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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จ๑-๑
อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก จ การใหขาราชการโอนไปรับราชการหนวยงานราชการนอก กห.
ขาราชการ ทอ.ที่ประสงคจะขอโอนไปรับราชการหนวยงานราชการนอก กห.จะตองมีคุณสมบัติ
และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
๑. คุณสมบัต/ิ เงื่อนไข
๑.๑ น.สัญญาบัตร
๑.๑.๑ ไมมีขอผูก พันกับ ทางราชการ หรืออยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูใน
ระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑.๑.๒ ไมสงผลกระทบตอภารกิจของหนวย และตองมีกําลังพลเพียงพอสําหรับ
การปฏิ บั ติ งานในภาพรวมของสายวิ ท ยาการ โดย กพ.ทอ.นํ า ผลการพิ จ ารณาของหน ว ยต น สั ง กั ด และ
สายวิทยาการมาประกอบการพิจารณาในภาพรวม
๑.๒ น.ประทวน
๑.๒.๑ ตองเปนผูที่ครองยศ พ.อ.ต.ขึ้นไป และมีเวลารับราชการใน ทอ.ไมนอยกวา
๙ ป
๑.๒.๒ กรณีขอโอนไปรับราชการในหนวยงานราชการนอก กห.ซึ่งจะตองมีการ
สอบแขง ขัน และเปนตําแหนงงานที่สูงขึ้น (เทียบเทาตําแหนง น.สัญ ญาบัตร ขึ้นไป) ผูขอโอนตองรายงาน
ขออนุญ าตไปสมัครสอบแขงขันตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง หน.นขต.ทอ.กอน และเมื่อสอบผานการ
คัดเลือกแลว ใหสามารถดําเนินการขอโอนไปรับราชการได โดยไมจํากัดชั้นยศและเวลารับราชการใน ทอ.
๑.๒.๓ ไมมีขอผูก พันกับ ทางราชการ หรืออยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูใน
ระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑.๒.๔ ไมสงผลกระทบตอภารกิจของหนวย และตองมีกําลังพลเพียงพอสําหรับ
การปฏิ บั ติ งานในภาพรวมของสายวิ ท ยาการ โดย กพ.ทอ.นํ า ผลการพิ จ ารณาของหน ว ยต น สั ง กั ด และ
สายวิทยาการมาประกอบการพิจารณาในภาพรวม
๑.๓ ขาราชการ ทอ.ซึ่งเดิมเปนผูที่ขอโอนจากหนวยงานราชการนอก กห.มารับราชการ
ใน ทอ.จะไมพิจารณาใหโอนไปรับราชการหนวยงานนอก กห.ทุกกรณี
๒. เอกสารหลักฐานประกอบการโอน
๒.๑ หนัง สื อ แสดงความจํ านง พรอมกั บ แนบใบแบบรายงานขอโอนไปรับ ราชการ
โดยเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการที่ตนประสงคขอโอนไปรับราชการ
๒.๒ หนังสือขอรับโอนจากกระทรวงอื่น
๒.๓ หนั ง สื อ ตอบไม ขั ด ข อ งของหน ว ยต น สั ง กั ด และการพิ จารณาของหน ว ย
หน.สายวิทยาการ
๒.๔ หลักฐานการดําเนินการเกี่ยวกับขอผูกพันตาง ๆ เชน การชดใชทุน ทอ. ฯลฯ
๒.๕ สั ญ ญาข อ ผู ก พั น กั บ ทางราชการ หากยั ง มี สั ญ ญาให เ รี ย กเก็ บ เงิ น ค า ปรั บ
เมื่อสายวิทยาการพิจารณาไมขัดของ
๒.๖ หนังสือยินยอมเรื่องหนี้สิน
๒.๗ หลักฐานการขออนุญาตไปสมัครสอบแขงขัน (ถามี)
๒.๘ ใบสําคัญทางทหาร (สด.๘ หรือ สด.๓) กรณีที่ผูขอโอนเปนชาย
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๓. ขั้นตอนการปฏิบัติในการโอนไปรับราชการนอก กห.
๓.๑ ผูขอโอนตองรายงานขออนุญาตไปสอบแขงขัน หรือไปยื่นเรื่องโอนตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น จนถึง หน.นขต.ทอ.
๓.๒ ผูขอโอนแจงความประสงคไปยังหนวยที่ขอรับโอน
๓.๓ หนวยที่ขอรับโอนเสนอเรื่องใหหนวยตนสังกัดดําเนินการตามขอ ๒
๓.๔ หน วยต นสั ง กัด เสนอเรื่องให หน.สายวิท ยาการ พิ จารณาการโอนขาราชการ
ในสายวิทยาการที่รับผิดชอบไปรับราชการนอก กห.โดยพิจารณาถึงการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของ
สายวิทยาการ หากไมขัดของ ให แจงผูขอโอนดําเนินการตามขอ ๒.๕ และ ๒.๖ (ถามี) แลวเสนอ กพ.ทอ.
เพื่อดําเนินการตอไป
๓.๕ กพ.ทอ.ขออนุมัติตัวบุคคลใหโอนตอ ผบ.ทอ.
๓.๖ กพ.ทอ.มีหนังสือแจงหนวยที่ขอรับโอนใหออกคําสั่งรับโอน
๓.๗ หนวยที่ขอรับโอนสงสําเนาคําสั่งรับโอนให กพ.ทอ.
๓.๘ กพ.ทอ.ขออนุมัติใหพนจากตําแหนงและตัดขาดจากอัตราเงินเดือนทาง ทอ.
๓.๘.๑ น.สัญญาบัตร นําเรียนขออนุมัติ รมว.กห.ออกเปนคําสั่ง กห. ยกเวนการ
โอนไปรับราชการที่หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค นําเรียนขออนุมัติ รมว.กห.(ผบ.ทอ.
รับคําสั่งฯ) ออกเปนคําสั่ง กห.
๓.๘.๒ น.ประทวน นําเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง เสธ.ทอ.รับคําสั่งฯ) ออกเปน
คําสั่ง ทอ.
๓.๘.๓ แจงใหหนวยตนสังกัดทําหนังสือสงตัวใหโอนไปรับราชการและหนังสือ
สําคัญการโอนอัตราและจายเงินเดือน
๔. การดําเนินการของหนวยเกี่ยวของ
๔.๑ สวนราชการขึ้นตรง ทอ.
๔.๑.๑ พิจารณาการโอนขาราชการ ทอ.ผูที่คุณสมบัติตามขอ ๑ โดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับกรอบการบรรจุกําลังพลที่กําหนด
๔.๑.๒ กรณีห นวยตนสังกัดมีกําลังพลบรรจุเต็ม ตามกรอบการบรรจุกําลังพล
ตามที่กําหนด และหนวยพิจารณาอนุญาตใหขาราชการผูนั้นโอนไปรับราชการในหนวยงานราชการนอก กห.ได
ใหหนวยตนสังกัดจัดกําลังพลไปปฏิบัติหนาที่แทนผูที่โอนฯ พรอมทั้งกําหนดมาตรการหรือแผนงานรองรับการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย จนกวาหนวยตนสังกัดจะไดรับกําลังพลทดแทนผูที่โอนฯ ตอไป
๔.๑.๒.๑ จัดทําแผนการบรรจุกําลังพลประจําป และเสนอความตองการ
กําลังพล สงให กพ.ทอ.เพื่อพิจารณาอนุมัติบรรจุกําลังพลทดแทนตอไป
๔.๑.๒.๒ เสนอรายงานการโอนไปรับราชการหนวยงานราชการนอก กห.
สงใหหนวย หน.สายวิทยาการพิจารณาดําเนินการตอไป
๔.๒ หนวย หน.สายวิทยาการ
๔.๒.๑ พิจารณาการโอนขาราชการในสายวิทยาการที่รับผิดชอบไปรับราชการ
ในหนวยงานราชการนอก กห.โดยพิ จ ารณาถึ งการบริห ารจัด การกํ าลั งพลในภาพรวมของสายวิท ยาการ
และกรอบการบรรจุกําลังพลตามที่กําหนด
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จ๑-๓
๔.๒.๒ พิจารณาแผนการบรรจุกําลังพลประจําปในสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
เพื่อใหมีจํานวนกําลังพลหมุนเวียนกันปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของ ทอ.อยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
กรอบการบรรจุกําลังพลตามที่กําหนด
๔.๒.๓ เสนอรายงานการโอนไปรับ ราชการหนวยงานราชการนอก กห.สงให
กพ.ทอ.พิจารณาดําเนินการตอไป
๔.๓ กพ.ทอ.
๔.๓.๑ พิจ ารณาการโอนไปรับ ราชการหน วยงานราชการนอก กห.นํ าเรีย น
ขออนุมัติ ผบ.ทอ.
๔.๓.๒ กํากับ ดูแลการบริห ารจัดการกําลัง พลในภาพรวมใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยตามหลักเกณฑที่กําหนด และปรับปรุงหลักเกณฑการโอนขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยงาน
ราชการนอก กห.ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
--------

BACK

HOME

Contents

NEXT

จ๒-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก จ การใหขาราชการหนวยงานราชการนอก กห.โอนมารับราชการใน ทอ.
การใหขาราชการโอนมารับราชการใน ทอ.จะพิจารณารับโอนเฉพาะขาราชการหนวยงานราชการ
นอก กห.ที่เทียบเทาในระดับชั้นสัญญาบัตรในสาขางานที่ ทอ.ขาดแคลน โดยตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และ ทอ.ไมสามารถผลิตเองได เทานั้น ยกเวนการโอนมารับราชการใน ทอ.ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการเปนกรณี ๆ ไป
๑. คุณสมบัติ ตองมีคุณสมบัตเิ ปนไปตามระเบียบ ทอ.วาดวยการรับสมัคร การบรรจุ การโอน
และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
๒. หลักเกณฑ
๒.๑ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามแผนการบรรจุกําลังพลของ ทอ.หรือตามที่ ทอ.กําหนด
ความตองการ
๒.๒ การโอนมารับราชการใหบรรจุในตําแหนงอัตรา ร.อ.เทานั้น
๒.๓ การแตงตั้งยศทหารเมื่อโอนมารับราชการใน ทอ.ใหพิจารณาจากเวลารับราชการ
รวมในตําแหนงของหนวยงานเดิมทีเ่ ทียบเทาชั้นสัญญาบัตรมาเปรียบเทียบกับจํานวนปครองยศตามระเบียบ กห.
และ อนุมัติ ผบ.ทอ.ที่กําหนด
๒.๔ การนับอาวุโสทางทหาร, ระยะเวลาการครองยศ และจํานวนปที่รับราชการรวม
เพื่อใชในการพิจารณาเลื่อนยศทหารในแตละชั้นยศ ใหเริ่มนับตั้งแตวันทีโ่ อนมารับราชการใน ทอ.
๒.๕ ใหจัดเขารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารที่สอดคลองกับชั้นยศ
๒.๖ ขาราชการ ทอ.ที่ขอโอนไปรับราชการหนวยงานราชการนอก กห.จะไมพิจารณา
รับโอนกลับมารับราชการใน ทอ.ทุกกรณี
๓. เอกสารหลักฐานประกอบการโอน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑ แลว จะตอง
แสดงความจํานง พรอมกับแนบใบแบบรายงานขอโอนมารับราชการ โดยเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ
ที่ตนประสงคขอโอนมารับราชการพรอมดวยหลักฐาน จํานวน ๒ ชุด ดังตอไปนี้
๓.๑ คุณวุฒิการศึกษา
๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน หรือใบรับรองสัญชาติของผูโอน และบิดามารดา
๓.๓ ใบรับรองผลการตรวจรางกายของแพทย ทอ.(ผลการตรวจไมเกิน ๖ เดือน)
๓.๔ ใบสําคัญทางทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) กรณีที่ผูขอโอนเปนชาย
๓.๕ สําเนาประวัติรับราชการ
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติในการโอนมารับราชการใน ทอ.
๔.๑ ผูขอโอนตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดแลวขอยื่นความจํานงค
ตอ ทอ.(ผาน กพ.ทอ.) ในตําแหนงที่ตนประสงคจะขอโอนมารับราชการ
๔.๒ กพ.ทอ.ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานตามขอ ๓ แลวเสนอ
หนวย หน.สายวิทยาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
๔.๓ หนวย หน.สายวิทยาการ ใหความเห็นชอบ โดยประสานกับหนวยเจาของตําแหนง
และพิจารณาถึงการบริหารจัดการกําลังพลในภาพรวมของสายวิท ยาการ หากไมขัดของ ให เสนอ กพ.ทอ.
เพื่อดําเนินการตอไป
๔.๔ กพ.ทอ.รายงานขออนุมัติตัวบุคคลในการรับโอนนําเรียนขออนุมัติ รมว.กห.
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๔.๕ กพ.ทอ.สงสําเนาคําสัง่ รับโอนตามขอ ๔.๔ ใหตนสังกัดเดิมของผูขอโอนมารับราชการ
เพื่อดําเนินการออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและขาดจากอัตราเงินเดือนทางตนสังกัดเดิม และตนสังกัดเดิม
มีหนังสือสงตัวใหผูที่ขอโอนมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการทาง ทอ. พรอมสงหลักฐานประจําตัวให ทอ. เชน
สมุดประวัติรับราชการ บัญชีวันลาตาง ๆ หลักฐานการรับเงินเดือนหรือเงินเพิ่มตาง ๆ เปนตน
--------
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ผนวก ฉ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนายทหารสัญญาบัตร ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.
------การกําหนดเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career Path) มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ไดเห็นความกาวหนาในอาชีพ และมีหลักเกณฑในการแตงตั้ง โยกยาย การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนงที่ชัดเจน
โปรงใส และเปนธรรม ซึ่งจะทําใหขาราชการชั้นสัญญาบัตรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารกําลังพลของ ทอ.
กอใหเกิดการกระตุนการพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเปนการจูงใจ และรักษาขาราชการ
ที่มีความรูค วามสามารถใหอยูกับ ทอ.ตลอดไป
การจัดทําเสนทางกาวหน าในอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ ดําเนิ นการโดย
สอดคลองกับแนวทางการบริหารกําลังพลของ ทอ.ดังนี้
๑. การจัดกลุม จัดกลุมตามจําพวกทหาร โดยแยกตามหนวยหัวหนาสายวิทยาการที่รับผิดชอบ
การบริหารกําลังพลในแตละเหลาทหารและจําพวกทหาร ประกอบดวย ๒๖ หนวย หน.สายวิทยาการ และ
รร.นนก.เพื่อใหงายตอการนําไปใชงาน
๒. การกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง ใชหัวขอสําคัญประกอบการพิจารณา ๖ หัวขอ ไดแก
ประเภทตําแหนง, ระดับชั้นยศ, ประเภท น.สัญญาบัตร, การศึกษาทางทหาร, ประสบการณ และการประเมินผล
ดังนี้
๒.๑ ประเภทตํ าแหน ง แบ ง เป น ๓ ประเภท และจํ าแนกย อยเป นระดั บ และกลุ ม งาน
ตามลําดับ ดังนี้
๒.๑.๑ ประเภทบริหาร แบงเปน
๒.๑.๑.๑ ประเภทผู บ ริห ารระดั บ สู ง (กลุ ม งานบั งคั บ บั ญ ชา, เสนาธิก าร
และทั่วไป) ไดแก ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
๒.๑.๑.๒ ประเภทผูบริหารระดับกลาง (กลุมงานเสนาธิการ และทั่วไป)
๒.๑.๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (กลุมงานเสนาธิการ และทั่วไป) ไดแก ขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
๒.๑.๓ ประเภทอํานวยการ แบงเปน
๒.๑.๓.๑ ประเภทอํานวยการระดับสูง (กลุมงานเสนาธิการ และทั่วไป) ไดแก
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ.
๒.๑.๓.๒ ประเภทอํานวยการระดับกลาง (กลุมงานเสนาธิการ และทั่วไป) ไดแก
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ น.ท.
๒.๑.๓.๓ ประเภทอํานวยการระดับตน ไดแก ขาราชการชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ น.ต.
๒.๒ ระดับชั้นยศ กําหนดการพิ จารณาเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ฯ ในระดับชั้นยศ
น.ต.- น.อ.พิเศษ เนื่องจากเปนประเภทอํานวยการ เชี่ยวชาญเฉพาะ และบริหาร สําหรับระดับชั้นยศ ร.ต.- ร.อ.
ใหบ ริหารโดยใชหลักเกณฑการยาย เพื่อใหสามารถบริห ารจัดการกําลังพลไดตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
และภาระงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามวงรอบการทํางานตาง ๆ
๒.๓ ประเภท น.สัญญาบัตร จัดแบงประเภท น.สัญญาบัตร ตามกําเนิดไว ๔ ประเภท ดังนี้
๒.๓.๑ นายทหารประเภทที่ ๑ หมายถึ ง น.สั ญ ญาบั ตร ที่ สํ าเร็จ การศึ กษาจาก
แหลงผลิตหลักของ กห. ไดแก รร.นนก., รร.จปร., รร.นร., วพม. และ รร.ทหาร ในตางประเทศ ที่ กห.รับรอง
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๒.๓.๒ นายทหารประเภทที่ ๒ หมายถึง น.สัญญาบัตร ที่ไดจากการผลิตเพื่อแกปญหา
การขาดแคลนกําลังพล ไดแก ผูสําเร็จหลักสูตรนายรอยสํารอง หรือหลักสูตรนายรอยพิเศษ เปนตน
๒.๓.๓ นายทหารประเภทที่ ๓ หมายถึง น.สัญญาบัตร ที่เดิมรับราชการเปน น.ประทวน
แลวไดรับการคัดเลือกใหเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร
๒.๓.๔ นายทหารประเภทที่ ๔ หมายถึง น.สัญญาบัตร ที่มีคุณวุฒิตั้งแตปริญญาตรี
ขึ้นไป ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ (สํานักงาน ก.พ.รับรอง) และไดรับคัดเลือกให
เขารับราชการใน ทอ.หรือโอนมาจากสวนราชการอื่นนอก กห.
๒.๔ การศึกษาทางทหาร
๒.๔.๑ หลักสูตรการทัพอากาศ
๒.๔.๒ หลักสูตรเสนาธิการทหาร
๒.๔.๓ หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
๒.๔.๔ หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
๒.๔.๕ หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
๒.๔.๖ หลักสูตรอื่น ๆ ที่เทียบเทาในหลักสูตรตามขอ ๒.๔.๑ – ๒.๔.๕
๒.๔.๗ หลักสูตรการฝกอบรมอื่น ๆ ตามที่สายวิทยาการกําหนดใหใชเปนคุณสมบัติ
ตามตําแหนงนั้น ๆ ได
๒.๕ ประสบการณ
๒.๕.๑ ประสบการณในสายงาน หมายถึง เคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในสายวิทยาการนั้น ๆ มากอน
๒.๕.๒ ประสบการณในการบริหารงาน หมายถึง เคยดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงที่ตองมีการรับผิดชอบ กํากับดูแล และ/หรือบริหารงานในสายวิทยาการนั้น หรือสายวิทยาการอื่น ๆ
๒.๖ การประเมินผล ผูที่เขารับการพิจารณาจะตองเปนผูที่ผานเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถภาพรางกาย ตามที่ ทอ.กําหนด
๓. แนวทางปฏิบัติและวิธีดําเนินการ โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญในขอ ๒ และใชกรอบ
ตามกฎระเบียบและขอบังคับหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑการยายเขาดํารงตําแหนงตั้งแตชั้นยศ น.ต.- น.อ.พิเศษ
มาเปนแนวทางในการดําเนินการ จําแนกตามชั้นยศและประเภทตําแหนงตามขอ ๒ แบงออกเปน ๒ ตอน ดังนี้
๓.๑ ตอนที่ ๑ การจัดลําดับความกาวหนาของตําแหนงในจําพวกทหารเดียวกัน หรือกลุม
ตําแหนงที่สอดคลองกัน โดยใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลขจากนอยไปหามาก หากมีขอจํากัดดานโครงสราง
ตามอัตรา ทอ.ไมสามารถดําเนินการตามลําดับได ใหเสนอบัญชียายพรอมระบุเหตุผลความจําเปน ผาน กพ.ทอ.
เพื่อนําเขาพิจารณาในคราวประชุมคณะกรรมการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ตอไป
๓.๒ ตอนที่ ๒ รายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง
๔. เสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของนายทหารสัญ ญาบัตร ทอ.แยกตาม
หนวย หน.สายวิทยาการ และ รร.นนก.
๔.๑ สบ.ทอ.
ตามอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฉ
๔.๒ กพ.ทอ.
ตามอนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ฉ
๔.๓ ขว.ทอ.
ตามอนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ฉ
๔.๔ ยก.ทอ.
ตามอนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ฉ
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๔.๕ กบ.ทอ.
๔.๖ กร.ทอ.
๔.๗ ทสส.ทอ.
๔.๘ สปช.ทอ.
๔.๙ กง.ทอ.
๔.๑๐ สตน.ทอ.
๔.๑๑ สนภ.ทอ.
๔.๑๒ สธน.ทอ.
๔.๑๓ คปอ.
๔.๑๔ อย.
๔.๑๕ ชอ.
๔.๑๖ สอ.ทอ.
๔.๑๗ สพ.ทอ.
๔.๑๘ พอ.
๔.๑๙ พธ.ทอ.
๔.๒๐ ชย.ทอ.
๔.๒๑ ขส.ทอ.
๔.๒๒ ยศ.ทอ.
๔.๒๓ รร.นนก.
๔.๒๔ สก.ทอ.
๔.๒๕ ศวอ.ทอ.
๔.๒๖ สวบ.ทอ.
๔.๒๗ สน.ผบ.ดม.

ตามอนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๕ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๖ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๗ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๘ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๑๙ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๐ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๑ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๒ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๓ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๔ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๕ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๖ ประกอบผนวก ฉ
ตามอนุผนวก ๒๗ ประกอบผนวก ฉ
--------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุทธิพันธุ ตายทอง
(สุทธิพันธุ ตายทอง)
จก.กพ.ทอ.
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อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฉ สบ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสารบรรณ
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง จก.
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.อ.

บริหารระดับกลาง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

หก.กอง

-

๔

รอง หก.กอง

-

๓

หน.แผนก

๒

รอง หน.แผนก

๑

หน.ฝาย

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง/แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง/แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณี มีข อจํ ากั ดเชิ ง โครงสราง สามารถย ายข ามระดั บ เสน ทางความก าวหน าในอาชีพ ได โดยต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารสารบรรณ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
บริหารระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผู บั งคั บ บั ญ ชาระดั บ รอง หน.ส วนราชการ หรือผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน วยงาน
(ระดับกอง) ของ สบ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหาร
จัดการงานดานสารบรรณตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง จก.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก.
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
รอง จก.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
ผอ.กอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํ ารงตําแหน ง ระดั บ ผอ.กอง หรือ นายทหารปฏิ บั ติก าร ที่ เคยดํารงตํ าแหน ง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารบรรณ หรือดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงระดับ รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารบรรณ หรือเคยดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง/เทียบเทา) ของสายวิทยาการอื่น
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารบรรณ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับ กอง) ของ สบ.ทอ.หรือ หน.หนวยงาน
(ระดับกอง) ของ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการ
ชวยในการบริหารจัดการงานดานสารบรรณตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจใน
การปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริห ารระดับกลาง (หก.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารบรรณ
หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (หก.กอง) ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ กลาง (รอง หก.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
สารบรรณ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (หก.กอง) ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๑-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารบรรณ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หรือในฐานะ
หน.หนวยงาน (ระดับ แผนก) ของ สบ.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับ ผิดชอบและคุณ ภาพของงาน
คอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือกําลังพล ของ ทอ.หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับ กลาง (หน.แผนก) ที่ป ฏิบ ัติง านดานสายงาน
สารบรรณ
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ ตน (รอง หน.แผนก) ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
สารบรรณ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก) ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๑-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารบรรณ
นาวาอากาศตรี

ประเภทตําแหนง
อํานวยการระดับตน
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สบ.ทอ.
หรือในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่น
ที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการติดตอ
ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสารบรรณ และงานดานเลขานุการ การรับรอง และการบริการ
รวมทั้ ง เสนอแนะให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ า แก ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ให คํ าแนะนํ า ชี้ แ จง ตอบป ญ หาเบื้ อ งต น
แกหนวยงาน หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ป ฏิบัติงานดานสายงาน
สารบรรณ หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ. ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารบรรณหรือเคยดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
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ฉ๒-๑
อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ฉ กพ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารกําลังพล
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
ฝสธ.
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กพ.ทอ.)

๓

หน.แผนก, จเรฝาย น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๑

-

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๒-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.สวนราชการขึ้นตรงของ กพ.ทอ.หรือผูบังคับบัญชา
หนวยงานระดับกอง ของ นขต.กพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนผูบริหารจัดการงานดานสายกําลังพลตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบั งคับบัญชา อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
(อัตรา น.อ.พิเศษ) ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล หรือ นายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบตั ิงานดานสายงานกําลังพล หรือดํารงตําแหนงใน สายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานกําลังพล
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ฉ๒-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณการฝกฝนทฤษฎี
หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานบริหารกําลังพลและการพัฒ นาระบบหรือมาตรฐานของงานดานกําลั งพล
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสู งในการปฏิ บัติงานที่ อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการ
ใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการ ดานกําลังพลแกผูบังคับบัญชา
และ/หรือผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาว
ไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
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ฉ๒-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง ของ นขต.กพ.ทอ.หรือ หน.หนวยงาน
ระดับกอง ในสังกัด กองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการด านสายงานกําลังพลตามภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง (๑) (๒)
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือ นายทหาร
ฝายอํานวยการ (อัตรา น.อ.)
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.ท.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กอง (กพ.ทอ.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
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ฉ๒-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ และการฝกฝน
ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานบริหารกําลังพลและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานกําลังพล
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานกําลังพลแกผูบังคับบัญชา และ/หรือ
ผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารฝายอํานวยการ
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารฝายอํานวยการ
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นายทหารฝายอํานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายอํานวยการ, นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตํ าแหน ง หก.กอง ที่ ป ฏิบั ติ งานดานสายงานกําลั งพล หรือ ประเภทอํานวยการ
ระดับกลาง (รอง หก.กอง, นายทหารฝายเสนาธิการกอง, นายทหารขอมูลกําลังพล) ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
กําลังพล
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ฉ๒-๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง หน.หนวยงาน
ระดับแผนก ของ กพ.ทอ.หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับกอง หน.หนวยงานระดับแผนก และนายทหารฝาย
อํานวยการของหนวยงานระดับกอง/แผนกในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน
นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะหวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานในสายงาน
กําลังพล รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือ ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแก
หนวยงานและ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารขอมูลกําลังพล, รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, นายทหารกําลังพล, จเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารขอมูลกําลังพล, รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, นายทหารกําลังพล, จเรฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือ
ตางประเทศ
นายทหารขอมูลกําลังพล, รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, นายทหารกําลังพล, จเรฝาย
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการกอง, นายทหารขอมูลกําลังพล, รอง หก.กอง
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ กลาง (หน.แผนก, นายทหารกํ าลั ง พล
(อัตรา น.ท.), จเรฝาย) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
หน.แผนก/นายทหารกําลังพล (อัตรา น.ท.), จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนที่ป ฏิบัติงานดา นสายงานกําลัง พล หรือ
เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๒-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกําลังพล
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน, นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับแผนก ของ
กพ.ทอ.หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับแผนก, นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับแผนกในสังกัด
กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานใน
สายงานกําลังพล รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหา
เบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือ ดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกําลังพล
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ฉ๓-๑
อนุผนวก ๓ ประกอบผนวก ฉ ขว.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารขาวกรอง
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
ฝสธ.
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง

๓

หน.แผนก, จเรฝาย นขว.ขว.ทอ., นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ.
รอง หน.แผนก,
ผช.จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๒
๑

-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๓-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.สวนราชการขึ้นตรงตอ ขว.ทอ.หรือผูบังคับบัญชา
หนวยงานระดับกองของ นขต.ขว.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนผูบริหารจัดการงานดานการขาวกรอง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนง ระดั บ ผอ.กอง หรือนายทหารขาวอาวุโสที่เคยดํารงตํ าแหน ง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานการขาวกรอง หรือดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานการขาวกรอง
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ฉ๓-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิก ารหรือผูเชี่ ยวชาญเฉพาะดานของ ขว.ทอ.ซึ่ง มีห นาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณและ
การฝกฝนทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานบริหารดานการขาวและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ดานการขาว ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
การใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานการขาวแกผูบังคับบัญชา
และ/หรือผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาว
ไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง
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ฉ๓-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกองของ ขว.ทอ.หรือ หน.หนวยงานระดับกอง
ในสังกัดกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
คอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการดานงานสายการขาวกรองตามภารกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง (๑), (๒)
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ ฝสธ.ประจํา ขว.ทอ.(อัตรา น.อ.) หรือเคยดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ในสายวิทยาการอื่นที่ เทียบได
ไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ สังกัด กอง (อัตรา น.ท.) หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง
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ฉ๓-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ ขว.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณและการฝกฝน
ทฤษฎี หรือหลัก วิชาอันเกี่ยวของกับ งานบริห ารและการพัฒ นาระบบหรือมาตรฐานของงานดานการขาว
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึก ษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ การดําเนินงานในการบริ หารจัดการ ดานการขาวแกผูบังคับบัญชา
และ/หรือผูบ ริห ารระดับ รอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบั ติห นาที่อื่น ๆ ที่ไดรับ มอบหมาย
อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารขาว
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารขาว
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นายทหารขาว
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, นายทหารขาว
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (ฝสธ.กอง), รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง
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ฉ๓-๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง หน.หนวยงาน
ระดับแผนกของ ขว.ทอ.หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับกอง หน.หนวยงานระดับแผนก และนายทหาร
ฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง/แผนกในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่น
ที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะหวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานในสายงาน
การขาวกรอง รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบงั คับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตน
แกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หน.แผนก, จเร ฝาย, นขว.ขว.ทอ., นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ. กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, จเร ฝาย, นขว.ขว.ทอ., นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หน.แผนก, จเร ฝาย, นขว.ขว.ทอ., นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ. หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง, รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, จเรฝาย, นขว.ขว.ทอ. (อัตรา น.ท.),
นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ.(อัตรา น.ท.)
หน.แผนก, จเรฝาย, นขว.ขว.ทอ., นขม.กขธ.สนข.ขว.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานการขาวกรอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการ
อื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๓-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการขาวกรอง
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับแผนกของ
ขว.ทอ. หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับแผนก นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับแผนก ในสังกัด
กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิ ดชอบและคุณภาพ
ของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับ
งานในสายงานการขาวกรอง รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง
ตอบปญ หาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพ อากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุม งาน
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง หรือ
เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.ฝาย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือดํารงตําแหนงในอัตรา
ชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการขาวกรอง
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ฉ๔-๑
อนุผนวก ๔ ประกอบผนวก ฉ ยก.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารนักบิน, ยุทธการ และ ผูทําการในอากาศ (ตนหน)
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
รอง จก., รอง เสธ.,
รอง ผบ.ศูนย, รอง ผอ.ศูนย,
รอง ผบ.รร.การบิน,
รอง ผอ.สํานัก,
๘ รอง (นอก ทอ.)
เสธ.รร.การบิน, ฝสธ.ศกอ.,
น.อ.
ฝสธ.สลก.ทอ., ฝสธ.ศูนย,
บริหารระดับสูง
พิเศษ
ฝสธ.ศปอ.คปอ., ฝสธ.สพร.ทอ.,
เสธ.(นอก ทอ.)
ผอ.กอง, ผบ.บน.,
นบ.พระราชพาหนะ,
ผูชวยทูต ทอ.(๑),
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม
๗
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก., ฝสธ.ประจํา กรม/ผบช.
ผบ.ศคปอ.คปอ.
รอง ผอ., รอง ผบ.บน./กรม,
๖
รอง ผบ.ศคปอ.ฯ
เสธ.บน./กรม, ผบ.ฝูง.
ฝสธ.ประจํา กรม/กอง/ผบช.,
บริหารระดับกลาง/
น.อ.
(อัตรา น.อ.), หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ.,
อํานวยการระดับสูง
๕ นขต.ทอ.
นบ.พระราชพาหนะ,
นบ.ประจํากอง, น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง
ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.
ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
๔ (อัตรา น.ท.), รอง หก.กอง
(เทียบเทา ฝสธ.)
นขต.ทอ.
อํานวยการ
น.ท.
หน.แผนก,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง,
ระดับกลาง
ผบ.พัน.รร.นนก./ตท.,
นบ.ประจํากอง,
๓
จเรฝาย
นบ.พระราชพาหนะ,
อจ.วิชาการบิน
รอง หน.แผนก,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/
๒ รอง ผบ.ฝูง.(๒), ผช.จเรฝาย, นขต.ทอ
คบ.สังกัด รร.การบิน
น.ต. อํานวยการระดับตน
นยก.(๓), นกฝ.(๓), หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
๑
ผบ.มบ., นบ.ประจําฝูง
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ฉ๔-๒
หมายเหตุ

- ผูชวยทูต ทอ.(๑) การพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด (หนา ฉ ๔ - ๔)
- รอง ผบ.ฝูง.(๒) การพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด (หนา ฉ ๔ - ๙)
- นยก.(๓), นกฝ.(๓) การพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนด (หนา ฉ ๔ - ๙)
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๔-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และผูทําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง/เชี่ยวชาญเฉพาะ
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.สวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง)
ซึ่งมีหน าที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริห ารจัดการงานดาน
ยุทธการตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใ ตบงั คับบัญชาในหนวยและการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา กลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง จก., รอง เสธ., รอง ผบ.ศูนย, รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
รอง ผบ.รร.การบิน, เสธ.รร.การบิน, รอง ผอ.สํานัก,
กลุมงานบังคับบัญชา
ฝสธ.ศกอ., ฝสธ.สลก.ทอ., ฝสธ.ศปอ.คปอ., ฝสธ.สพร.ทอ.
ผอ.กอง, ผบ.บน., ผูชวยทูต ทอ.(๑), ผบ.กรม นนอ.ฯ,
กลุมงานเสนาธิการ
ผบ.ศคปอ.ฯ, รอง/เสธ.(นอก ทอ.)
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก., รอง เสธ., รอง ผบ.ศูนย, รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
รอง ผบ.รร.การบิน, เสธ.รร.การบิน, รอง ผอ.สํานัก,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ฝสธ.ศกอ., ฝสธ.สลก.ทอ., ฝสธ.ศปอ.คปอ., ฝสธ.สพร.ทอ.,
ผอ.กอง, ผบ.บน., ผูชวยทูต ทอ.(๑), ผบ.กรม นนอ.ฯ,
ผบ.ศคปอ.ฯ, รอง/เสธ.(นอก ทอ.)
การศึกษาทางทหาร
รอง จก., รอง เสธ., รอง ผบ.ศูนย, รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
รอง ผบ.รร.การบิน, เสธ.รร.การบิน, รอง ผอ.สํานัก,
หรือหลักสูตรเสนาธิการทหาร
ฝสธ.ศกอ., ฝสธ.สลก.ทอ., ฝสธ.ศปอ.คปอ., ฝสธ.สพร.ทอ.
ผอ.กอง, ผบ.บน., ผูชวยทูต ทอ.(๑), ผบ.กรม นนอ.ฯ,
หลักสูตรเสนาธิการกิจของเหลาทัพ
ผบ.ศคปอ.ฯ, รอง/เสธ.(นอก ทอ.)
หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง จก., รอง เสธ., รอง ผบ.ศูนย, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผบ.รร.การบิน, เสธ.รร.การบิน, รอง ผอ.สํานัก,
ฝสธ.ศกอ., ฝสธ.สลก.ทอ., ฝสธ.ศปอ.คปอ., ฝสธ.สพร.ทอ., รอง/เสธ.(นอก ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง, ผบ.บน., ผูชวยทูต ทอ.(๑), ผบ.ศคปอ.ฯ หรือเคยดํารงตําแหนง
ที่เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๔-๔
- เคยดํ ารงตํ า แหน ง ระดั บ นายทหารปฏิ บั ติ ก าร, นบ.พระราชพาหนะ, ฝสธ.ประจํ า ผบช.,
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กรม ฝสธ.ที่เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงทีเ่ ทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง, ผบ.บน., ผบ.กรม นนอ.ฯ, ผบ.ศคปอ.ฯ
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม ฝสธ.หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ กรม ฝสธ.หรือ
รอง ผอ.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงที่เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
ผูชวยทูต ทอ.(๑)
- การพิจารณายายเขาดํารงตําแหนง ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก ผชท.ทอ.
และ รอง ผชท.ทอ.กําหนด
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และผูทําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของกรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานคอนสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ และการฝกฝน
ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานดานยุทธการ และการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานยุทธการ
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึกษา เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการดานยุทธการแกผูบังคับบัญชา และ/หรือ เจาหนาที่
ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย กลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูด ํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรบั เงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
นักบินพระราชพาหนะ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานเสนาธิการ
ฝสธ.ประจํากรม ฝสธ., ฝสธ.ประจํา ผบช.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นักบินพระราชพาหนะ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ฝสธ.ประจํากรม ฝสธ., ฝสธ.ประจํา ผบช.
การศึกษาทางทหาร
นักบินพระราชพาหนะ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม,
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ฝสธ.ประจํากรม ฝสธ., ฝสธ.ประจํา ผบช.
ประสบการณ
นักบินพระราชพาหนะ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม, ฝสธ.ประจํากรม ฝสธ., ฝสธ.ประจํา ผบช.
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.บน./กรม, รอง ผบ.ศคปอ.ฯ, เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํา
กรม/กอง/ผบช., ผบ.ฝูง.(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ., นบ.ประจํากอง, หก.นขต.ทอ., น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม, นบ.พระราชพาหนะ
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และผูทําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของกรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานยุทธการตามภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และให
คําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย กลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหน งประเภท
บริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.บน./กรม, รอง ผบ.ศคปอ.ฯ กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.บน./กรม, รอง ผบ.ศคปอ.ฯ นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.บน./กรม, รอง ผบ.ศคปอ.ฯ หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.บน./กรม, รอง ผบ.ศคปอ.ฯ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง (เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํา กอง/กรม/ผบช., ผบ.ฝูง.
(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ., นบ.ประจํากอง, หก.นขต.ทอ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม, นบ.พระราชพาหนะ)
หรือเคยดํารงตําแหนงที่เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๔-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และผูทําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายเสนาธิการระดับกรมหรือฝายเสนาธิการ
ระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะหวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ในสายยุทธการ รวมทั้งเสนอแนะ ใหคําแนะนําแกผูบังคับบัญชาหรือใหคําแนะนําชี้แจงตอบปญหาเบื้องตนแก
หนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํากรม/กอง/ผบช.,
ผบ.ฝูง.(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ.,
กลุมงานเสนาธิการ
นบ.ประจํากอง, หก.นขต.ทอ.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, นบ.พระราชพาหนะ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํากรม/กอง/ผบช.,
ผบ.ฝูง.(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ.,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นบ.ประจํากอง, หก.นขต.ทอ.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, นบ.พระราชพาหนะ
การศึกษาทางทหาร
เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํากรม/กอง/ผบช.,
ผบ.ฝูง.(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ.,
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นบ.ประจํากอง, หก.นขต.ทอ.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, นบ.พระราชพาหนะ
ประสบการณ
เสธ.บน./กรม, ฝสธ.ประจํากรม/กอง/ผบช., ผบ.ฝูง.(อัตรา น.อ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด บก.ทอ., นบ.ประจํากอง,
หก.กอง นขต.ทอ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, นบ.พระราชพาหนะ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (ฝสธ., ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.(อัตรา น.ท.),
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (เทียบเทา ฝสธ.), หน.แผนกสังกัด สนภ.ทอ., นตฐ.สังกัด จร.ทอ., จเรฝาย,
นบ.พระราชพาหนะ) หรือเคยดํารงตําแหนงที่เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๔-๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และ ผูท ําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายเสนาธิการ หรือนายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของกรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพ
ของงานค อนขางสูง โดยปฏิบั ติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติ ดตอประสาน ควบคุม กํ ากั บดูแล
ดํ าเนิ นการ วิ เคราะห วิจั ย และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บ งานในสายยุ ท ธการ รวมทั้ ง เสนอแนะ
ใหคําแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนําชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่
เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
ฝสธ., ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.(อัตรา น.ท.), รอง หก.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง, นบ.ประจํากอง,
กลุมงานทั่วไป
จเรฝาย, ผบ.พัน.รร.นนก./ตท., นบ.พระราชพาหนะ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ฝสธ., ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.(อัตรา น.ท.), รอง หก.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง, นบ.ประจํากอง,
จเรฝาย, ผบ.พัน.รร.นนก./ตท., นบ.พระราชพาหนะ
การศึกษาทางทหาร
ฝสธ., ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.(อัตรา น.ท.), รอง หก.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือ
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง, นบ.ประจํากอง,
ตางประเทศ
จเรฝาย, ผบ.พัน.รร.นนก./ตท., นบ.พระราชพาหนะ
ประสบการณ
ฝสธ., ผบ.ฝูง., รอง ผบ.ฝูง.(อัตรา น.ท.), รอง หก., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง ทสส.ทอ., น.ชื่อเฉพาะสังกัด กอง
(กบ.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับ กลาง หรือเคยดํารงตําแหนงที่เทียบเทาได
ไมต่ํากวานี้
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง, นบ.ประจํากอง, จเรฝาย, ผบ.พัน.รร.นนก./ตท., นบ.พระราชพาหนะ
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง ประเภทอํา นวยการระดับ ต น หรือ เคยดํ ารงตํ าแหน ง ที่ เที ย บเท าได
ไมต่ํากวานี้
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ฉ๔-๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนักบิน และผูทําการในอากาศ (ตนหน)
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เป น ตํ า แหน ง ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ง านในฐานะรอง หน.หน ว ยงาน หรื อ นายทหาร
ฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับแผนก) ของกรม ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง
โดยปฏิ บัติง านในลัก ษณะการวางแผน อํานวยการ ติ ดตอ ประสาน เกี่ยวกับ งานในสายยุ ท ธการ รวมทั้ ง
เสนอแนะ ใหคําแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนําชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.ฝูง.(๒), คบ., นยก.(๓), นกฝ.(๓),
หน.ฝาย, ผช.จเรฝาย, ผบ.มบ., นบ.ประจําฝูง
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก นขต.ทอ.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.ฝูง.(๒), คบ., นยก.(๓), นกฝ.(๓),
หน.ฝาย, ผช.จเรฝาย, ผบ.มบ., นบ.ประจําฝูง,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก นขต.ทอ.
การศึกษาทางทหาร
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.ฝูง.(๒), คบ., นยก.(๓), นกฝ.(๓),
หน.ฝาย, ผช.จเรฝาย, ผบ.มบ., นบ.ประจําฝูง,
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงั คับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก นขต.ทอ.
ประสบการณ
รอง ผบ.ฝูง.(๒)
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ านวยการระดั บ ต น หรื อ เคยดํ า รงตํ าแหน ง ที่ เที ย บเท า ได
ไมต่ํากวานี้
- กรณีมีความจําเปนทางดานยุทธการ สามารถยายขามเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ เขาดํารง
ตําแหนง ผบ.ฝูง (อัตรา น.ท.) ได
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย, คบ.
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน ง ที่ เ ที ย บเท า ได
ไมต่ํากวานี้
นยก.(๓), นกฝ.(๓)
- เคยดํารงตําแหนงอัตรา ร.อ.
- กรณีมีความจําเปนทางดานยุทธการ สามารถยายขามเสนทางความกาวหนาในอาชีพฯ เขาดํารง
ตําแหนงอัตรา น.ท.ได
หน.ฝาย, ผบ.มบ., นบ.ประจําฝูง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก นขต.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนงอัตรา ร.อ.
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ฉ ๔ - ๑๐
เกณฑการพิจารณาเฉพาะ :
การยาย น.สัญญาบัตร เหลา นบ.เขาดํารงตําแหนง ผบ.กองบิน, ผบ.กรม.นนอ.รอ.รร.นนก.และ
ผบ.ฝูงบิน ใหใชเกณฑการพิจารณาเฉพาะเพิ่มเติมดังนี้
ตําแหนง
เกณฑการพิจารณาหลัก
เกณฑการพิจารณารอง
ผบ.กองบิน
๑. ชั้นยศ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ๑. เคยปฏิบัติการบิน ณ กองบิน
๒. เคยปฏิบัติการบินกับแบบ บ.ที่บรรจุ ๒. ชั้นยศ น.อ.ทีม่ ีคุณสมบัติ
๓. รุน นนอ.เทากันหรือมากกวา
สามารถเลื่อนยศเปน น.อ.อัตรา
ผบ.กองบิน เดิม
เงินเดือน น.อ.พิเศษ
๔. เคยดํารงตําแหนงผูบริหารหนวย
ระดับกลาง/เชี่ยวชาญเฉพาะ
๖. มีความเหมาะสม (ความเปนผูนํา
ซื่อสัตย สุจริต ฯลฯ)
ผบ.กรม.นนอ.รอ.รร.นนก. คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัตทิ ั่วไป ใหเปนไปตามแนวทางการคัดเลือกนายทหาร
ปกครอง กรม นนอ.รอ.รร.นนก./กรม นร.รร.ตท.สปท.และการหมุนเวียนกลับ ตามที่
ผบ.ทอ.ไดอนุมัติไว
ผบ.ฝูงบิน
๑. เคยดํารงตําแหนงหลักภายในฝูงบิน - เคยปฏิบัติการกับแบบ บ.ที่บรรจุ
(รอง ผบ.ฝูงบิน, นยก.ฯ, นกฝ.ฯ)
๒. มีความเหมาะสม (ความเปนผูนํา
ซื่อสัตย ลักษณะทหาร และการเปน
แบบอยางที่ดี)
๓. สอดคลองกับเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path) ที่กําหนด
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ฉ๕-๑
อนุผนวก ๕ ประกอบผนวก ฉ กบ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

Career
ตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
๗

ผอ.กอง

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
ฝสธ.

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.),
รร.การบิน, ศวอ.ทอ.
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒
๑

รอง หน.แผนก
-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการขึ้นตรงตอ กบ.ทอ.หรือผูบังคับบัญชา
หนวยงานระดับกอง ของ นขต.กบ.ทอ.ซึ่งมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนผูบริหารจัดการงานดานสงกําลังบํารุงและแผนที่ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนง ระดับ ผอ.กอง หรือนายทหารสงกําลังบํารุงอาวุโสที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง ที่ป ฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง หรือแผนที่ หรือนายทหารปฏิบัติก ารที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุงหรือแผนที่ หรือดํารงตําแหนงในสายวิท ยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานสงกําลังบํารุงหรือแผนที่
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กบ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรูประสบการณการฝกฝนทฤษฎี
หรือหลักวิชาอันเกี่ยวกับงานบริหารและพัฒนาระบบสงกําลังบํารุง จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปน
อยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษาเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในการบริหารจัดการดานสงกําลังบํารุงแกผูบังคับบัญชา และ/หรือผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาของ
หนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง หรือแผนที่
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง หรือแผนที่
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ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกองของ กบ.ทอ.หรือ หน.หนวยงานระดับกอง
ในสังกัดกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เป น นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
คอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการดานงานสายสงกําลังบํารุงตามภารกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง, หก.กองสงกําลังบํารุง, นกบ.กบ.ทอ.
กลุมงานทั่วไป
นายทหารสงกําลังบํารุง (รร.การบิน, ศวอ.ทอ.)
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง, หก.กองสงกําลังบํารุง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง, หก.กองสงกําลังบํารุง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง, หก.กองสงกําลังบํารุง, นายทหารสงกําลังบํารุง (อัตรา น.อ.) หรือ
นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง, หก.กองสงกําลังบํารุง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง
(รอง หก.กอง, นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.ท.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.,
นตต.กจท.สนผ.กบ.ทอ.(อัตรา น.ท.))
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คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารแผนที่
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง ของ กบ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานดานสงกําลังบํารุง หรือมีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานแผนที่และที่ดินตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใช
ความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง (๑, ๒) (กผท.)
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑) (กผท.)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒) (กผท.)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑) (กผท.)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒) (กผท.)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง (๑, ๒) (กผท.)
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง (อัตรา น.อ.) ที่เคยดํารงตําแหนงนายทหารแผนที่และที่ดิน
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ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กบ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะชวยในการบริหารจัดการงานดานสงกําลังบํารุง ตามภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ในการควบคุม กํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
ประเภทคาตอบแทนพิเศษ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารสงกําลังบํารุง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารสงกําลังบํารุง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นายทหารสงกําลังบํารุง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, นายทหารสงกําลังบํารุง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือประเภทอํานวยการระดับกลาง (นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา
น.ท.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.) หรือ รอง หก.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
สงกําลังบํารุง หรือแผนที่
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ฉ๕-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง หน.หนวยงาน
ระดับแผนกของ กบ.ทอ. หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับกอง หน.หนวยงานระดับแผนก และนายทหาร
ฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง/แผนกในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน
นขต.ทอ.ซึ่ งมีหนาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานในสายงาน
สงกําลังบํารุง รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบงั คับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตน
แกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการกอง
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.
กลุมงานทั่วไป
รอง หก.กองสงกําลังบํารุง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการกอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
รอง หก.กองสงกําลังบํารุง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการกอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือ
ตางประเทศ
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
รอง หก.กองสงกําลังบํารุง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง, นายทหารฝายเสนาธิการ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กบ.ทอ.), รร.การบิน, ศวอ.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุงหรือแผนที่
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับ ตนที่ป ฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง
หรือแผนที่ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
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ฉ๕-๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสงกําลังบํารุง/แผนที่
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน, นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับแผนกของ
กบ.ทอ. หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
การวางแผน อํ านวยการ ติด ต อประสาน และดํ าเนิ น การเกี่ ย วกับ งานในสายงานสง กํ าลั ง บํ ารุง รวมทั้ ง
เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง และ/หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
หลักสูตรสงกําลังบํารุงทหารอากาศ
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัดแผนก หรือนายทหารสงกําลังบํารุงที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานสงกําลังบํารุงหรือแผนที่ หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสงกําลังบํารุง หรือแผนที่
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ฉ๖-๑
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ฉ กร.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
ฝสธ.
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กร.ทอ.)

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๑

หน.ฝาย

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

น.ต.

อํานวยการระดับตน

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๖-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.สวนราชการขึ้นตรงตอ กร.ทอ.หรือผูบังคับบัญชา
หนวยงาน (ระดับกอง) ของ กร.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนผูบริหารจัดการงานดานกิจการพลเรือนตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนง ระดับ ผอ.กอง หรือนายทหารกิจการพลเรือนอาวุโสที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง ที่ป ฏิบัติงานดานสายงานกิจ การพลเรือน หรือนายทหารปฏิบัติก ารที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน หรือดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานกิจการพลเรือน
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ฉ๖-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญเฉพาะ
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กร.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพงานของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรูประสบการณ การฝกฝน
ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานดานสายงานกิจการพลเรือน ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ ดวยการใช
ความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นกร.อาวุโส
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นกร.อาวุโส
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นกร.อาวุโส
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึน้ ไป
ประสบการณ
นกร.อาวุโส
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน
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ฉ๖-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผูบัง คับ บัญ ชาหนวยงานระดับกอง ของ นขต.กร.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลัก ษณะการชวยในการบริห ารจัดการงานดาน
สายงานกิ จ การพลเรือ น ตามภารกิจ ที่ อยูในความรับ ผิ ดชอบของหน วย ดวยการใช ความรู ความสามารถ
ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจน การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้
ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง (๑, ๒)
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม (อัตรา น.อ.) หรือ นายทหารฝาย
เสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํา
กวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
(อัตรา น.อ.) หรือ รอง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.ท.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กร.ทอ.)
หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๖-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ กร.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณการฝกฝนทฤษฎี
หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานบริหารกิจการพลเรือนและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานกิจการ
พลเรือน ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
การให คํ าปรึก ษา เสนอแนะ ข อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การดํ าเนิ นงานในการบริ ห ารจั ดการด านกิ จ การพลเรื อน
แกผูบังคับบัญชา และ/หรือผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรั บ
มอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทประเภทคาตอบแทนพิเศษ
ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารกิจการพลเรือน
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารกิจการพลเรือน
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
นายทหารกิจการพลเรือน
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, นายทหารกิจการพลเรือน
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง,
นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.ท.), น.ชื่อเฉพาะสังกัด กอง (กร.ทอ.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน
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ฉ๖-๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เป นตํ าแหน งที่ ต องปฏิ บั ติ งานในฐานะฝ ายอํ านวยการของหน วยงานระดั บ กอง
หน.หนวยงานระดับแผนก ของ กร.ทอ. หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับกอง หน.หนวยงานระดับแผนก และ
นายทหารฝ ายอํ านวยการของหนวยงานระดับ กอง/แผนก ในสังกั ด กองบั ญ ชาการหรือกองบั งคั บ การของ
สวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสายงานกิจการพลเรือน รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา
ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (กร.ทอ.), รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานกิจการพลเรือน หรือปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นที่เทียบเทา
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํ ารงตําแหน ง ประเภทอํานวยการระดั บ ตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สัง กั ด
กรม/กอง (อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน หรือปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นที่เทียบเทา
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ฉ๖-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน, นายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงานระดับแผนกของ กร.ทอ. หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับแผนก, นายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงานระดับกอง/แผนก ในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ
ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานกิจการพลเรือน รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา
แกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลกองทัพอากาศ
หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝายกิจการพลเรือน
หน.ฝายประชาสัมพันธ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝายกิจการพลเรือน
หน.ฝายประชาสัมพันธ
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝายกิจการพลเรือน
หน.ฝายประชาสัมพันธ
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการ
พลเรือน หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต. ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นหรือดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานกิจการพลเรือน
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ฉ๗-๑
อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ฉ ทสส.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

Career
Path
๘

น.อ.
พิเศษ

น.อ.

น.ท.

น.ต.

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
รอง ผอ.สํานัก

บริหารระดับสูง

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

อํานวยการ
ระดับกลาง

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม

๗

ผอ.กอง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๔

รอง หก.กอง

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.),
น.เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศลภ.คปอ.

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง

๑

หน.ฝาย สังกัด แผนก

อํานวยการระดับตน

ฝสธ.
-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก/ฝาย

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิม่ ประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๗-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกอง
ของ นขต.ทสส.ทอ.ซึง่ มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบ ริหารจัดการ
งานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม (อัตรา น.อ.พิเศษ), นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ทสส.ทอ.(อัตรา น.อ.พิเศษ), ฝสธ.ประจํา ทสส.ทอ.
(อัตรา น.อ.พิเศษ), รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๗-๓
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง

เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ ยวชาญเฉพาะดานหรือฝายเสนาธิก ารของ ทสส.ทอ.ซึ่ งมี หน าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ
การฝกฝนทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ที่จําเปน ตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษาเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในการบริหารจัดการดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสใหแกผูบังคับบัญชา และ/หรือเจาหนาที่
ระดับรองลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้
ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานในสายงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํ ารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ ป ฏิบั ติ ง านในสายงานด านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส
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ฉ๗-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกองของ ทสส.ทอ.หรือในสังกัด นขต.ทอ.,
หน.หน วยงานระดั บ กอง ในสั งกั ด นขต.ทอ. ซึ่ ง มี ห น าที่ ความรับ ผิ ดชอบและคุ ณ ภาพของงานค อนข างสู ง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยบริหารจัดการงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ตามภารกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุมกํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.อ.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.) ที่ปฏิบัติงานในสายงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง/อํานวยการระดับสูง ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก.กอง หรือ นายทหารฝายเสนาธิก ารที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.) หรือ น.เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ศลภ.คปอ.(อัตรา น.ท.)
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก

ประเภทตําแหนง

อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายเสนาธิการหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ ทสส.ทอ.ซึ่ งมี หน าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยบริหารจัดการงานดานสารสนเทศ
และสงครามอิเล็ กทรอนิกส ตามภารกิจ ที่อยูในความรับ ผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถ
ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้
ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทคาตอบแทนพิเศษ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ กลาง (รอง หก., ฝสธ. (อั ต รา น.ท.),
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.)) ที่ปฏิบัติงานในสายงานดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือ
น.เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศลภ.คปอ.(อัตรา น.ท.)
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ฉ๗-๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศโท

ประเภทตําแหนง
อํานวยการระดับกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับ กอง สังกัด นขต.ทอ. หรือฝายเสนาธิการกอง,
ฝายอํานวยการของหนวยงานระดับ กอง, นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หน.หนวยงาน
ระดับแผนกของ ทสส.ทอ.หรือในสังกัด นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห
วิจั ยและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ยวกั บ งานในสายงาน รวมทั้ ง เสนอแนะ ให คํ า ปรึก ษาแนะนํ า แก
ผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของกองทัพอากาศ
หรือบุคคลอื่น ในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.
กลุมงานทั่วไป
นายทหารฝายเสนาธิการ (ทสส.ทอ.)
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.)
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ (ทสส.ทอ.)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.)
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
นายทหารฝายเสนาธิการ (ทสส.ทอ.)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ
หรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.)
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
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ฉ๗-๗
ประสบการณ
รอง หก., นายทหารฝายเสนาธิการ (ทสส.ทอ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ทสส.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํ านวยการระดับ ตน ที่ปฏิบั ติงานดานสายงานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส
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ฉ๗-๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศตรี

ประเภทตําแหนง

อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับ แผนก, หน.ฝาย, ฝายอํานวยการของหนวยงาน
ระดับกรม กอง และแผนก ของ ทสส.ทอ.หรือในสังกัด นขต.ทอ. หรือในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน
ระดับกรม ในสังกัด นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานดานสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบงั คับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบ
ปญหาเบือ้ งตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
แผนก/ฝาย) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ
น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก/ฝาย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ดานสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส
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ฉ๘-๑
อนุผนวก ๘ ประกอบผนวก ฉ สปช.ทอ.
การกําหนดประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
หนวย หน.สายวิทยาการ สปช.ทอ.
จําพวกทหาร ปลัดบัญชี
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘
น.อ.
พิเศษ

น.อ.

รอง ผอ.สํานัก

บริหารระดับสูง

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการะดับสูง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม

๗

ผอ.กอง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

-

๔

-

ฝสธ.ประจํา สปช.ทอ.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด นขต.ทอ.
ฝสธ.ประจํา สปช.ทอ.,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.)

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก

๑

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
แผนก (สปช.ทอ.)

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิม่ ประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๘-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หน าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ในฐานะผูบั ง คั บ บั ญ ชาระดับ รองหั วหน าส วนราชการขึ้ น ตรงต อ สปช.ทอ.หรื อ
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ สปช.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและมีคุณภาพของงานในระดับ
สูงมาก โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานปลัดบัญชีตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวยและการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับ สูง
ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง ระดั บ ผอ.กอง หรื อ น.งบประมาณอาวุ โส ที่ เคยดํ ารงตํ าแหน ง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญ ชี หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานปลัดบัญชี หรือดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํ ารงตํา แหน ง ประเภทเชี่ ยวชาญเฉพาะ (ฝสธ.ประจํา สปช.ทอ.(อัต รา น.อ.พิ เศษ),
นงปส.สปช.ทอ.(อัตรา น.อ.พิเศษ), นงป.นขต.ทอ.(อัตรา น.อ.พิเศษ)) หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชี
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ฉ๘-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับเสนาธิการประจําสํานักงาน หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
สปช.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและมีคุณภาพของงานในระดับสูงมาก โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัย
พื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาการอันเกี่ยวของกับงานปลัดบัญชี และการ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานปลัดบัญชีที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการใหคําปรึก ษา เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริห ารจัดการดาน
ปลัดบัญชีแกผูบังคับบัญชาและ/หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด นขต.ทอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด นขต.ทอ.
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด นขต.ทอ.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.อ.พิเศษ) หรือ รอง ผอ.กอง ที่ไมใชนายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชี หรือ นายทหารงบประมาณ ชอ.
นายทหารฝายเสนาธิการ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชี
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด นขต.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชี หรือ ผช.นงป.ชอ.(อัตรา น.อ.)
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ฉ๘-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับ บัญ ชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ สปช.ทอ.ซึ่ งมีห นาที่ความ
รับผิดชอบและมีคุณภาพของงานในระดับสูงมาก โดยปฏิบัติงานในลัก ษณะการชวยบริหารจัดการงานดาน
ปลัดบัญชีตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการ
ควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหน ง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง (๑), (๒)
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง (๑)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง ผอ.กอง (๒)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง (๑)
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.กอง (๒)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง (๑), (๒)
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชี หรือเคยดํารง
ตําแหนงดานสายงานอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ๘-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ในฐานะนายทหารงบประมาณของหน วยสายวิท ยาการปลั ด บั ญ ชี ซึ่ ง มี ห น าที่
ความรับผิดชอบและมีคุณภาพของงานในระดับคอนขางสูงมาก โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยบริหารจัดการ
งานดานปลัดบัญชีตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถประสบการณ
ในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใ ตบังคับบัญชา
ภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.) หรือ เคยดํารงตําแหนงดานสายงานอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ๘-๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ซึ่งมีหนาที่ความรับ ผิดชอบและ
มีคุณภาพของงานในระดับสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล
ดํ า เนิ น การ วิ เคราะห วิ จั ย และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานระบบสารสนเทศในสายงาน
ปลัดบัญชี และการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.)
หัวหนาแผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.)
หัวหนาแผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.)
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทา
หัวหนาแผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (สปช.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หัวหนาแผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.)) หรือเคยดํารงตําแหนงดานสายงานอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หัวหนาแผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนที่ปฏิบัตงิ านดานสายงานปลัดบัญชี
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ฉ๘-๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารปลัดบัญชี
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน, นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับแผนก)
ของ สปช.ทอ.หรือในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับแผนก), นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ
กอง/แผนก) ในสังกัดกองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปนหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ซึ่ง มี ห น าที่ ความรับ ผิดชอบและคุ ณ ภาพของงานปานกลาง โดยปฏิ บั ติง านในลั กษณะช วยในการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชี รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรืองบประมาณของ
ทอ. หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รองหัวหนาแผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รองหัวหนาแผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รองหัวหนาแผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รองหัวหนาแผนก, น.ชื่อเฉพาะ กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ ตน น.ชื่อเฉพาะ สัง กัด แผนก (สปช.ทอ.) หรือ
เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก (สปช.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือ เคยดํารงตําแหนง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานปลัดบัญชีในอัตราชั้นยศ ร.อ.
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ฉ๙-๑
อนุผนวก ๙ ประกอบผนวก ฉ กง.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารการเงิน
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง จก.
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
บริหารระดับกลาง/ ๖ รอง ผอ.กอง
น.อ.
อํานวยการระดับสูง ๕
๔
อํานวยการ
น.ท.
หน.แผนก, หน.นกง.ผกง.
ระดับกลาง
๓
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
สังกัด นขต.ทอ.
รอง หน.แผนก,
๒ ผช.หน.นกง.ผกง. สังกัด นขต.ทอ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ต. อํานวยการระดับตน
หน.นกง.ฝกง. สังกัด นขต.ทอ.
๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ๙-๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการเงิน
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับรอง หน.สวนราชการของ กง.ทอ.หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน
(ระดับกอง) ของ กง.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหาร
จัดการงานดานการเงินตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง จก.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง จก.
หลักสูตรการทัพอากาศ หรือ เทียบเทาขึ้นไป
ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการเงิน
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงระดับ รอง ผอ.กอง ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานการเงิน

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ๙-๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการเงิน
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
กง.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหาร
จัดการงานดานการเงิน หรือมีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานการเงินตาม
ภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล
และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวยงาน ตลอดจน
การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายงานการเงิน
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ฉ๙-๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการเงิน
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก)
ของ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะอํานวยการ
ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสายการเงิน
รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/
หรือกําลังพลของ กง.ทอ.หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, หน.นายทหารการเงิน
นายทหารการเงิน
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
หน.แผนก, หน.นายทหารการเงิน
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
นายทหารการเงิน
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, หน.นายทหารการเงิน
นายทหารการเงิน
ประสบการณ
หน.แผนก กง.ทอ./หน.นายทหารการเงิน นขต.ทอ./นายทหารการเงิน สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก กง.ทอ., ผูชวย หน.นายทหารการเงิน
นขต.ทอ., นายทหารการเงิน กรม/กอง (อัตรา น.ต.))
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ฉ๙-๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการเงิน
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) นายทหารฝายอํานวยการของหนวยงาน
(ระดับกอง/แผนก) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) ในสังกัด นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสาย
การเงิน รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึก ษาแกผูบังคับ บัญ ชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญ หาเบื้องตนแก
หนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ กง.ทอ.หรือบุคคลอื่น ในหนวยงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
ผช.หน.นายทหารการเงิน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.นกง.ฝกง.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
ผช.หน.นายทหารการเงิน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.นกง.ฝกง.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
ผช.หน.นายทหารการเงิน
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงั คับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก,
หน.นายทหารการเงิน (ฝกง.)
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, ผูชวย หน.นายทหารการเงิน (นขต.ทอ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงอํานวยการระดับตนที่ปฏิบัติงานดานสายงานการเงิน หรือดํารงตําแหนง
อัตราชั้นยศ ร.อ.ปฏิบัติงานดานสายงานการเงิน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก, หัวหนานายทหารการเงิน ฝายการเงิน (นขต.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ปฏิบัติงานดานสายงานการเงิน
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ฉ ๑๐ - ๑
อนุผนวก ๑๐ ประกอบผนวก ฉ สตน.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

น.ท.
น.ต.

อํานวยการระดับกลาง
อํานวยการระดับตน

Career
ตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
๘ รอง ผอ.สํานัก

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

๗

ผอ.กอง

-

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

หก.กอง

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก, หน.ชุด

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
-

๒

รอง หน.แผนก, รอง หน.ชุด

-

๑

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก/ชุด

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๐ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะผูบัง คับ บั ญ ชาระดับ รอง หน.สวนราชการ สตน.ทอ.หรือผูบัง คับ บัญ ชา
หนวยงาน (ระดับกอง) ของ สตน.ทอ.ซึ่งมีห นาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากร
ตามความมุงหมายของกองทัพอากาศ พรอมทั้งพิจารณา เสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน
ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหเปนไปอยางตอเนื่องตามภารกิจหนาที่ มีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญ ชา
อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับ เงินประจําตําแหนงประเภทบริห ารระดับสูงตามที่ก ฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํ ารงตําแหน งระดับ ผอ.กอง ที่ ปฏิบั ติงานดานการตรวจสอบภายใน หรือนายทหาร
ปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
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ฉ ๑๐ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับ บัญ ชาหนวยงาน (ระดับ กอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง)
ของ สตน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยใน
การบริหารจัดการงานดานการตรวจสอบภายใน ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม
กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายใน
หนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน หรือเคยดํารงตําแหนง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.)
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง (อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒบิ ัตรผูต รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
มืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
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ฉ ๑๐ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปน ตําแหนง ที่ ตองปฏิบั ติง านในฐานะฝายอํานวยการของหน วยงาน (ระดับ กอง)
ของ สตน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา วางแผน เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับงานดานการ
ตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับเวลา ปริมาณงาน และกําลังพล พรอมทั้งชี้แจง เสนอแนะขอตกลงใจ เลือกหนทาง
ปฏิบัติใหกับผูบงั คับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และหนวยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการแกปญหางานในหนาที่
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกั ด
กรม/กอง (อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒบิ ัตรผูต รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
มืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
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ฉ ๑๐ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ อํานวยการระดับกลางของ สตน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบ พิจารณา วางแผน เสนอแนะขอคิดเห็น และขอตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
แกปญ หางานในหนาที่ตรวจสอบภายใน พิจ ารณา วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจตรวจสอบภายใน ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง
ของ ทอ. จัดทําแผนยุท ธศาสตร/แผนกลยุทธ บริห ารจัดการองคความรู ดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เรื่องที่มีการริเริ่มใหป ฏิบัติตามนโยบายของหนวยเหนือ และพิจารณาดําเนินการตรวจสอบทางดานการเงิน
การดําเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติตามขอกําหนด ระบบงานสารสนเทศดานการงบประมาณ การเงินการพัสดุ
และทรัพยสิน หรืออื่น ๆ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และหนวยที่เกี่ยวของ ตลอดจนตรวจสอบ ควบคุม
รายงานผลการตรวจสอบใหทันตามกําหนด
ชือ่ ตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, หน.ชุดตรวจ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, หน.ชุดตรวจ
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หน.แผนก, หน.ชุดตรวจ
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงั คับฝูง
ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, หน.ชุดตรวจ) ที่ปฏิบัติงาน
ดานการตรวจสอบภายใน หรือเคยดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานดานชางโยธา, การพัสดุ, การจัดหา, การเงิน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
หน.แผนก, หน.ชุดตรวจ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนที่ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน หรือ
เคยดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติงานดานชางโยธา, การพัสดุ, การจัดหา, การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ไดรับประกาศนียบัตร/ วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
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ฉ ๑๐ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารตรวจสอบภายใน
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), นายทหารฝาย
อํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง/แผนก) ของ สตน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะชวยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา พิจารณาวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล
พรอมทั้งชี้แจง เสนอแนะขอตกลงใจ เลือกหนทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตอผูบังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, รอง หน.ชุดตรวจ
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก/ชุด
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, รอง หน.ชุดตรวจ
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก/ชุด
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, รอง หน.ชุดตรวจ
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงั คับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก/ชุด
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, รอง หน.ชุดตรวจ
- ปฏิบัติงานเปนนายทหารตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตรา
ชั้นยศ น.ต. ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น และปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน หรือเคยดํารงตําแหนง
ในอัตราชัน้ ยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น และปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
- ไดรับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐมืออาชีพ (CPGIA) หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือหลักสูตรนายทหารตรวจสอบภายใน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก/ชุด
- ปฏิบัติงานเปนนายทหารตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตรา
ชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น และปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน หรือเคยดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น และปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน
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ฉ ๑๑ - ๑
อนุผนวก ๑๑ ประกอบผนวก ฉ สนภ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารนิรภัย
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
-

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
-

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๑

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๑ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนิรภัย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการของ สนภ.ทอ.หรือผูบังคับบัญชา
หนวยงาน (ระดับ กอง) ของ สนภ.ทอ.ซึ่งมีห นาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานนิรภัยตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการ
ปกครองผูใตบัง คับ บัญ ชาภายในหนวย และการปฏิบัติห น าที่อื่น ๆ ที่ไดรับ มอบหมายจากผูบังคับ บัญ ชา
อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย
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ฉ ๑๑ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนิรภัย
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ ความรับ ผิ ดชอบ ในฐานะรองผู บังคับบั ญ ชาหนวยงาน (ระดับ กอง) ของ สนภ.ทอ.ซึ่งมี หน าที่ ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานนิรภัย
ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับ
ดูแล และให คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคั บบัญ ชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, หก.กปอบ.กนภ., หก.กสอบ.กนภ. นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กปบพ.กนพ., หก.กสพ.กนพ.
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, หก.กปอบ.กนภ., หก.กสอบ.กนภ. หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กปบพ.กนพ., หก.กสพ.กนพ.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.) หรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือ รอง หก. ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย
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ฉ ๑๑ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนิรภัย
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของ สนภ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสานควบคุม กํากับดูแล
ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานดานนิรภัยทั้งปวง รวมทั้ง
เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น ในงานที่เกี่ยวของ
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือหลักสูตร
นายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย
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ฉ ๑๑ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนิรภัย
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ
สนภ.ทอ.หรือในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) และนายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงาน (ระดับกอง/แผนก) ในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ
ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแลดําเนินการ วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน
นิรภัย รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตน
แก ห นว ยงานและ/หรือ กําลั ง พลของ ทอ.หรือ บุ ค คลอื่น ในงานที่ เ กี่ย วข อง และการปฏิ บั ติ ห นา ที่ อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กปอบ.กนภ., รอง หก.กสอบ.กนภ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง หก.กปบพ.กนพ., รอง หก.กสพ.กนพ.
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กปอบ.กนภ., รอง หก.กสอบ.กนภ.
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง หก.กปบพ.กนพ., รอง หก.กสพ.กนพ.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงาน
ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๑๑ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารนิรภัย
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน นายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สนภ.ทอ.หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) นายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงาน (ระดับกอง/แผนก) ในสังกัดกองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลางโดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ
ติ ด ต อ ประสาน และดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานในสายงานนิ ร ภั ย รวมทั้ ง เสนอแนะให คํ า ปรึก ษาแนะนํ า
แกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ปฏิบัติงานในสายงานนิรภัย หรือ
เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น หรือเคยดํารงตําแหนง
ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานนิรภัย
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ฉ ๑๒ - ๑
อนุผนวก ๑๒ ประกอบผนวก ฉ สธน.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารพระธรรมนูญ
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

-

-

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

-

-

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

๑

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๒ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพระธรรมนูญ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ หรือในฐานะผูบังคับบัญชาระดับกอง
ของ สธน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน
ดานกิจการพระธรรมนูญ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวาตําแหนงนีผ้ ูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท*
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศหรือ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไปหรือ
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รร.เหลา ธน.หรือ
หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชกฎหมายไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และมีความรูความสามารถอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หมายเหตุ * เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไปหรือเนติบัณฑิต ทั้งภายในหรือ
ตางประเทศ
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ฉ ๑๒ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพระธรรมนูญ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หน าที่ ค วามรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผู บังคั บ บั ญ ชาหน วยงาน (ระดับ กอง) ของ สธน.ทอ.ซึ่ งมีห น าที่ ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานกิจการ
พระธรรมนูญตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการ
ควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท*
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศหรือ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึน้ ไปหรือ
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รร.เหลา ธน.หรือ
หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มีค วามรูค วามสามารถและประสบการณ ในการใชก ฎหมายไดอ ยางเหมาะสมกับ หนาที่ ความ
รับผิดชอบของตําแหนง และมีความรูความสามารถอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หมายเหตุ * เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไปหรือเนติบัณฑิต ทั้งภายใน
หรือตางประเทศ
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ฉ ๑๒ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพระธรรมนูญ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สธน.ทอ.หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงาน
(ระดับกอง), หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) และนายทหารพระธรรมนูญของหนวย (ระดับแผนก) ในสังกัด กองบังคับการ
ของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานพระธรรมนูญ รวมทั้งเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญชาหรือ
ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
หน.แผนก,
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
หน.แผนก,
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท*
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นตน รร.เหลา ธน.
หน.แผนก,
หรือเทียบเทา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชกฎหมายไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และมีความรูความสามารถอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หมายเหตุ *เฉพาะผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ทางกฎหมายขึ้ นไปหรื อเนติ บั ณฑิ ต ทั้ งภายใน
หรือตางประเทศ
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ฉ ๑๒ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพระธรรมนูญ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในฐานะรอง หน.หน วยงาน (ระดั บ แผนก), นายทหารพระธรรมนู ญ ในสั งกั ด
กองบัญชาการหรือกองบังคับการหรือสวนบังคับบัญชาของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ. และนายทหารบริหาร
กําลังพลในสังกัด สธน.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
การวางแผนอํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพระธรรมนูญ รวมทั้งเสนอแนะให
คําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพล
ของกองทัพอากาศ หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท*
การศึกษาทางทหาร
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นตน รร.เหลา ธน.
หรือเทียบเทา
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, นายทหารพระธรรมนูญ, นายทหารบริหารกําลังพล เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ
ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพระธรรมนูญ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชกฎหมายไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และมีความรูความสามารถอืน่ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หมายเหตุ *เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายขึ้นไป หรือเนติบัณฑิต ทั้งภายใน
หรือตางประเทศ
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ฉ ๑๓ - ๑
อนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ฉ คปอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

Career
Path
๘

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง
๗

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

น.ท.

๕

๓
น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

๒
๑

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
รอง เสธ.,
รอง ผอ.ศปอ.
ฝสธ.ศปอ.

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

ผอ.กอง, ผบ.ศูนย
รอง ผอ.กอง,
รอง ผบ.ศูนย
หก.กอง, ผบ.ศบบ.ฯ
รอง หก.กอง,
รอง ผบ.ศบบ.ฯ,
ผบ.สร.
หน.แผนก
รอง หน.แผนก,
รอง ผบ.สร.
หน.ฝาย

ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย
ฝสธ., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๓ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการขึ้นตรง คปอ., ผูบังคับบัญชาระดับ
ฝายเสนาธิการสวนราชการขึ้นตรง คปอ. หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกองของหนวยขึ้นตรง คปอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ., รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง, ผบ.ศูนย
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ., รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง, ผบ.ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ., รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง, ผบ.ศูนย
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง เสธ., รอง ผอ.ศูนย, ฝสธ.ศูนย
- เคยดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง (ผอ.กอง, ผบ.ศู น ย ) ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นควบคุ ม
การปฏิบัติทางอากาศ
ผอ.กอง, ผบ.ศูนย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ศูนย) ที่ปฏิบัติงานดาน
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบงั คับบัญชาหนวยระดับกองของสวนราชการทีข่ ึ้นตรง คปอ. หรือนายทหาร
ฝายเสนาธิการของสวนราชการที่ขึ้นตรง คปอ.หรือ หน.หนวยงานระดับกอง/ศูนย ของสวนราชการอื่นที่ขึ้นตรง
คปอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหาร
จัดการงานดานการป องกัน ทางอากาศตามภารกิจ ที่ อยูในความรับ ผิ ดชอบของหนวย ด วยการใชความรู
ความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจ ใน
การปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงนี้มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ศูนย
กลุมงานเสนาธิการ
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง/ผบ.ศูนย
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง/ผบ.ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ศูนย
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือหลักสูตรนายทหาร
อากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กอง/ผบ.ศูนย
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือหลักสูตรนายทหาร
อากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือหลักสูตรนายทหาร
อากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
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ประสบการณ
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ศูนย
- เคยดํารงตําแหน งประเภทบริห ารระดับ กลางหรืออํ านวยการระดั บสูง ที่ป ฏิบั ติงานดานควบคุ ม
การปฏิบัติทางอากาศ
นายทหารฝายเสนาธิการ, หก.กอง, ผบ.ศูนย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (นายทหารฝายเสนาธิการ (อัตรา น.ท.) หรือ
รอง หก.กอง หรือ รอง ผบ.ศูนย หรือ ผบ.สร.หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง (อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดาน
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือเคยดํารงตําแหนงที่เทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ และครองยศ น.อ.
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะนายทหารฝายเสนาธิการของหนวยงานระดับกอง ของสวนราชการที่ขึ้นตรงกับ
คปอ.หรือ รอง หน.หนวยงานระดับกอง ของสวนราชการที่ขึ้นตรง คปอ. หรือ หน.หนวยงานระดับแผนกของ
สวนราชการที่ ขึ้ นตรง คปอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่ง มี ห นา ที่ค วามรับ ผิด ชอบและคุ ณ ภาพของงานคอ นข างสู ง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุมกํากับดูแล ดําเนินการวิเคราะห วิจัย
และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษา
แนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนําชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือ
บุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงนี้มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อ ตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายเสนาธิการ
กลุมงานเสนาธิการ
รอง หก.กอง, รอง ผบ.ศูนย, ผบ.สร.
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
รอง หก.กอง, รอง ผบ.ศูนย, ผบ.สร.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารฝายเสนาธิการ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ
หรือตางประเทศ
รอง หก.กอง, รอง ผบ.ศูนย, ผบ.สร.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
นายทหารฝายเสนาธิการ, รอง หก.กอง, รอง ผบ.ศูนย, ผบ.สร., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ศูนย/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานควบคุม การปฏิบัติทางอากาศ
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้และครองยศ น.ท.
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, รอง ผบ.สร., น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
ศูนย/กอง) ที่ปฏิบัติงานดานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้ และครองยศ น.ท.
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารควบคุมการปฏิบัตทิ างอากาศ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับแผนก, หน.หนวยงาน
ระดับฝาย, นายทหารปฏิบตั ิการของหนวยงานระดับ ศูนย/กอง/แผนก, นายทหารอํานวยการของหนวยงาน ระดับ
กอง/แผนก ของสวนราชการที่ขึ้นตรง คปอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของงาน
ปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับ งานใน
สายงานควบคุมการปฏิบัติทางรวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง
ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนง นี้ผูดํารงตําแหนง นี้มีสิท ธิไดรับ เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ ตน ตามที่กฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อ ตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.สร.
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.สร.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.สร.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.สร.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนที่ปฏิบัติงานดานควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศ หรือหรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้และครองยศ น.ต.
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ รอ.ที่ปฏิบัติงานดานควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
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ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
-

Career
Path
๘

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

๗

ผอ.กขอ.คปอ.

๖

รอง ผอ.กขอ.คปอ.

-

๕

ผบ.ศขอ.กขอ.คปอ.

-

๔

รอง ผบ.ศขอ.กขอ.คปอ.

๓

หน.แผนก

๒

รอง หน.แผนก

๑

หน.ฝาย

น.ควบคุมการปฏิบัติ
ขาวอากาศ กขอ.คปอ.
อจ.ผวอต.กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๓ - ๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชา กขอ.คปอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบ ริหารจัดการกิจการดานอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของหนวย
มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย, ดูแลสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยาของ ทอ.และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ผูดํารงตําแหนงนี้ไดสิทธิรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัตงิ านดานสายงานอุตุนิยมวิทยา
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ฉ ๑๓ - ๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชา กขอ.คปอ.หรือ หน.หนวยงานระดับรองลงมา ในสังกัด
กขอ.คปอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะชวยผูบังคับบัญชา
หรือปกครองหนวยในระดับรอง ในการบริหารจัดการกิจการดานอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่รับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา ผูดํารงตําแหนงนี้ไดสิทธิรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่
กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
ผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ
ผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ กลางที่ป ฏิบัติงานดานสายงานอุตุนิยมวิท ยา
ในตําแหนง รอง ผบ.ศขอ.กขอ.คปอ. หรือ น.ควบคุมการปฏิบัติขาวอากาศ กขอ.คปอ.
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ฉ ๑๓ - ๑๐

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับ กอง), ฝายอํานวยการ, หน.หน วยงาน (ระดั บ
แผนก) ของ กขอ.คปอ.หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ในสังกัด รร.จอ.ยศ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและ
คุณภาพของงานคอนขางสูง หรือตองใชความรูดานวิชาชีพเฉพาะในการปฏิบัติโดยที่ไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิ
อื่นปฏิบัติงานแทนได โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล
ดําเนินการวิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับสายวิทยาการอุตุนิยมวิท ยา รวมทั้งเสนอแนะ
ใหคําปรึกษาและนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
รองผูบงั คับศูนยบริการขาวอากาศ
นายทหารควบคุมการปฏิบัติขาวอากาศ
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รองผูบงั คับศูนยบริการขาวอากาศ
นายทหารควบคุมการปฏิบัติขาวอากาศ
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รองผูบงั คับศูนยบริการขาวอากาศ
หลักสูตรนายทหารอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
นายทหารควบคุมการปฏิบัติขาวอากาศ
หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รองผูบังคับศูนยบริการขาวอากาศ, นายทหารควบคุมการปฏิบัติขาวอากาศ
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทอํ านวยการระดั บ กลาง (หน.แผนก) ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด านสายงาน
อุตนุ ิยมวิทยา
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดั บ ต น (รอง หน.แผนก) ที่ป ฏิ บัติง านดานสายงาน
อุตุนิยมวิทยา
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ฉ ๑๓ - ๑๑

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอุตุนิยมวิทยา
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), ฝายอํานวยการ (หน.ฝาย) ของ กขอ.คปอ.
และในฐานะฝายอํานวยการ (หน.ฝาย) หรือ อาจารยในสังกัดหนวยงานของสวนราชการขึ้นตรง ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และ
ดําเนิ นการเกี่ ยวกับ สายงานอุตุนิ ยมวิท ยา รวมทั้ ง เสนอแนะ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแก ผูบังคับบั ญชา หรือให
คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย
กลุมงานทั่วไป
อาจารย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
อาจารย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
อาจารย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝายหรืออาจารยในสายงานอุตุนิยมวิทยา
หน.ฝาย/อาจารย
- เคยดํ ารงตํ าแหน งที่ เที ยบเท าตํ าแหน งนี้ หรื อตํ าแหน ง รอง หน.ฝ าย/นายทหารข าวอากาศ
ในสายวิทยาการอุตุนิยมวิทยา หรือเคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.
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ฉ ๑๓ - ๑๒
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
รอง ผบ.ศูนยฯ
เสธ.ศูนยฯ
ผอ.กอง
รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง (สอ.ทอ.)

นลอ.

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง (สอ.ทอ.)

-

๓

หน.แผนก (คปอ./สอ.ทอ.) นลอ.
รอง หน.แผนก
(คปอ./สอ.ทอ.)
หน.ฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

น.ต.

Career
Path
๘
๗

อํานวยการระดับตน

๒
๑

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๓ - ๑๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการขึ้นตรง คปอ., ผูบังคับบัญชาระดับ
ฝายเสนาธิการของหนวยขึ้นตรง คปอ. หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานระดับกองของหนวยขึ้นตรง คปอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานการลาดตระเวน
ทางอากาศ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบ งั คับบัญชา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรบั เงินประจําตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการใหรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผบ.ศูนยฯ, เสธ.ศูนยฯ
กลุมงานบังคับบัญชา
กลุมงานเสนาธิการ
ผอ.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผบ.ศูนยฯ, เสธ.ศูนยฯ
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผบ.ศูนยฯ, เสธ.ศูนยฯ
ผอ.กอง

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ

ประสบการณ
รอง ผบ.ศูนยฯ, เสธ.ศูนยฯ
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.ที่ปฏิบัติงานดานงานลาดตระเวนทางอากาศ หรือเคยดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหารระดับสูง (ผอ.กอง) ของสายวิทยาการอื่น
ผอ.กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหน งประเภทผูบ ริห ารระดับ กลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ป ฏิบั ติง านด านงาน
ลาดตระเวนทางอากาศ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารระดับสูง (ผอ.กอง) ของสายวิทยาการอื่น
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
รอง ผบ.ศูนยฯ, เสธ.ศูนยฯ, ผอ.กอง
- มีความรูและเคยเปนผูทําการในอากาศดานการลาดตระเวนทางอากาศ
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ฉ ๑๓ - ๑๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ คปอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานการลาดตระเวน
ทางอากาศ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการ
ควบคุมกํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายใน
หนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตําแหนงนี้ผดู ํารงตําแหนงไดรับ
เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ,
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ นลอ.(อัตรา น.อ.) ที่ปฏิบัติงานในสายงานการลาดตระเวนทาง
อากาศ หรือเคยดํารงตําแหนงอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๑๓ - ๑๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
คอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานการลาดตระเวนทางอากาศ ตามภารกิจที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุมกํากับดูแล และให
คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง) ที่ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวน
ทางอากาศ
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ฉ ๑๓ - ๑๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ วางแผน อํานวยการ ประสานงานการลาดตระเวนทางอากาศกับหนวยผูขอ และหนวย
ปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุผลตามวัตถุป ระสงคในแตล ะภารกิจ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติ
ภารกิจการลาดตระเวนทางอากาศแทนผูบังคับบัญชา ติดตามวิเคราะหสถานการณการลาดตระเวนถายภาพ
ทางอากาศ แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระยะ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา
ตําแหนงและกลุมงาน
นลอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นลอ.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นลอ.
หลักสูตรนายทหารอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นลอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ
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ฉ ๑๓ - ๑๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง), หน.หนวยงาน
(ระดับแผนก) ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา
ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, นลอ.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, นลอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หน.แผนก, นลอ.
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, นลอ.(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงาน
ในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ
หน.แผนก, นลอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ที่ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ
หรือเคยดํารงตําแหนงที่ปฏิบัตงิ านในสายวิทยาการอื่นหรือเทียบเทา
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ฉ ๑๓ - ๑๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เป นตําแหนงที่ตองดําเนิ นการและประสานงานการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวน
ทางอากาศกับหนวยเกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันเวลา รวบรวมขอมูลขาวสาร สมรรถนะอุปกรณ
ถายภาพทางอากาศที่ใชในการลาดตระเวนทางอากาศใหทันสมัยอยูเสมอ ติดตามการปฏิบัติการลาดตระเวน
ทางอากาศอยางใกลชิดและรายงานผลใหผบู ังคับบัญชาหรือหนวยเกี่ยวของทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุมงาน
นลอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นลอ.
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นลอ.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
ประสบการณ
นลอ.
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ รอง หน.แผนก ที่ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ ๑๓ - ๑๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน
(ระดับฝาย), นายทหารของหนวยงาน (ระดับแผนก) ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานปานกลาง
โดยปฏิ บั ติ งานในลั กษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บงานในสายงาน
ลาดตระเวนทางอากาศ รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนําชี้แจงตอบปญหา
เบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนงอํานวยการระดับตนที่ปฏิบัติงานในสายงานลาดตระเวนทางอากาศ หรือเคยดํารง
ตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.ที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ น.ต.หรือดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.
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ฉ ๑๔ - ๑
อนุผนวก ๑๔ ประกอบผนวก ฉ อย.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารอากาศโยธิน
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ
ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศทย.อย.
เสธ.ศทย.อย.
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผบ.กรม, ผอ.กอง,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด อย.
ผบ.ดย.ทอ.อย.
๖
บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

น.อ.

น.ท

อํานวยการระดับกลาง

น.ต.

รอง ผบ.กรม,
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

-

๕

เสธ.กรม, หก.กอง (อย./นขต.ทอ.),
ผบ.กอง (รร.จอ.ยศ.ทอ.)

-

๔

รอง เสธ.กรม, รอง หก.กอง,
รอง ผบ.กอง

๓

ผบ.พัน. (อย./นขต.ทอ.)

๒

รอง ผบ.พัน, รอง หน.แผนก,
ผช.จเรฝาย

๑

ผบ.รอย., หน.ฝาย

อํานวยการระดับตน

ฝสธ., น.แผนและโครงการ

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
ผบ.พัน.(สวนการศึกษา/นอก ทอ.), กรม/กอง
หน.แผนก, จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/
กอง/กองพัน/แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๔ - ๒
ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
จําพวกทหารอากาศโยธิน
ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญ ชาตําแหนง รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศทย.อย., เสธ.ศทย.อย.หรือ
ผอ.กอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูบังคับการกรมหรือนายทหารปฏิบัติการที่เปน นขต.อย.ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบ ริหารจัดการงานดานอากาศโยธิน ตามภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนง และกลุมงาน
รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศูนย
กลุมงานบังคับบัญชา
เสธ.ศูนย
กลุมงานเสนาธิการ
ผอ.กอง, ผบ.กรม, ผบ.ดย.ทอ.อย.
กลุมงานบังคับบัญชา
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศูนย
เสธ.ศูนย
ผอ.กอง, ผบ.กรม
ผบ.ดย.ทอ.อย.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศูนย
เสธ.ศูนย
ผอ.กอง, ผบ.กรม
ผบ.ดย.ทอ.อย.

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเทา
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ หรือ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
รอง เสธ.อย., รอง ผบ.ศูนย, เสธ.ศูนย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง, ผบ.กรม, ผบ.ดย.ทอ.อย.) หรือนายทหาร
ปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง, ผบ.กรม, ผบ.ดย.ทอ.อย.) ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงาน
อากาศโยธิน
ผอ.กอง, ผบ.กรม, ผบ.ดย.ทอ.อย.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม, รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.)
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานอากาศโยธิน (ตําแหนง ผบ.กรม จะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑการพิจารณาเฉพาะ
ที่กําหนด)
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ฉ ๑๔ - ๓
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
จําพวกทหารอากาศโยธิน
ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญเฉพาะ
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ อย.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณการฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของ
กับงานบริหารกําลังพล และการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงานดานอากาศโยธินที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานในสายงานอากาศโยธินแกผูบังคับบัญชา และ/หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมาของหนวยงาน
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนง และกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด อย.
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด อย.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด อย.
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด อย.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม, รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.)
ที่ปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน หรือสายงานดุริยางค
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ฉ ๑๔ - ๔
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
จําพวกทหารอากาศโยธิน
ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศเอก
ประเภทตําแหนง
บริหารระดับกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม, รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง),
เสธ.กรม ที่ ป ฏิ บั ติ งานในสายงานอากาศโยธิ น ที่ เป น นขต.อย./ส วนราชการอื่ นที่ เป น นขต.ทอ.ซึ่ งมี ห น าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานอากาศ
โยธินตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม
กํากับดูแล และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิ บั ติห นาที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย อาจกล าวไดว าตํ าแหนงนี้ ผูดํ ารงตํ าแหน งได รับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนง และกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม
รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.
กลุม งานบังคับบัญชา
หก.กอง, ผบ.กอง
เสธ.กรม
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
เสธ.กรม, ผบ.กอง
รอง ผบ.ดย.ทอ.อย., หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม,
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.
หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือ
หก.กอง, เสธ.กรม, ผบ.กอง
เทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง, รอง ผบ.กรม, รอง ผบ.ดย.ทอ.อย
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.กรม (อัตรา น.อ.), หก.กอง, ผบ.กอง ที่ปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน
หก.กอง, เสธ.กรม, ผบ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง เสธ.กรม หรือ รอง หก.กอง หรือ รอง ผบ.กอง หรือ ฝสธ.(อัตรา น.ท.) หรือ
น.แผนและโครงการ (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน
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ฉ ๑๔ - ๕
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอากาศโยธิน
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในหนาที่ ฝายเสนาธิการของ กยก.อย.หรือในฐานะ รอง หน.
และฝายเสนาธิการหนวยงาน (ระดับกอง), หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) หรือ รอง เสธ.กรม หรือ ผบ.พัน ของ
นขต.อย./สวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.และ ทท.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนข างสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย
และประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน รวมทั้งเสนอแนะ ใหคําปรึกษา แนะนําแก
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งมีอํานาจปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนง และกลุม งาน
ฝสธ., รอง เสธ.กรม, นายทหารแผนและโครงการ
กลุม งานเสนาธิการ
ผบ.พัน (อย./นขต.ทอ.)
กลุมงานบังคับบัญชา
รอง หก.กอง, รอง ผบ.กอง
หน.แผนก, ผบ.พัน (สวนการศึกษา/นอก ทอ.)
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ฝสธ., รอง เสธ.กรม, นายทหารแผนและโครงการ, รอง ผบ.กอง
ผบ.พัน (อย./นขต.ทอ.)
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, ผบ.พัน (สวนการศึกษา/นอก ทอ.)
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ฝสธ., รอง เสธ.กรม, นายทหารแผนและโครงการ, รอง ผบ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจ
ผบ.พัน (อย./นขต.ทอ.)
เหลาทัพหรือตางประเทศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศ
หน.แผนก, ผบ.พัน (สวนการศึกษา/นอก ทอ.)
อาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
ฝสธ., รอง เสธ.กรม, รอง หก.กอง, นายทหารแผนและโครงการ, รอง ผบ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก, ผบ.พัน (อย./นขต.ทอ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ผบ.พัน (อย./นขต.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, ผบ.พัน (สวนการศึกษา/นอก ทอ.)
หน.แผนก, ผบ.พัน.(สวนการศึกษา/นอก ทอ.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ทีป่ ฏิบัติงานในสายงานอากาศโยธิน
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ฉ ๑๔ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอากาศโยธิน
นาวาอากาศตรี

ประเภทตําแหนง
อํานวยการระดับตน
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง ผบ.พัน, รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก)
ของ อย.หรือในฐานะ รอง ผบ.พัน, รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานในสายงานอากาศโยธิน รวมทั้งเสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนง
รอง ผบ.พัน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/กอง/กองพัน/แผนก
ผบ.รอย
กลุมงานทั่วไป
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผบ.พัน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/กอง/กองพัน/แผนก
ผบ.รอย
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผบ.พัน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/กอง/กองพัน/แผนก
ผบ.รอย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
ประสบการณ
รอง ผบ.พัน, รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/กอง/กองพัน/แผนก, ผบ.รอย, หน.ฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ศูนย/กรม/กอง/กองพัน/แผนก, ผบ.รอย, หน.ฝาย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.
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ฉ ๑๔ - ๗
เกณฑการพิจารณาเฉพาะ :
การยาย น.สัญญาบัตร เหลา อย.เขาดํารงตําแหนง ผบ.กรม, ผบ.พัน.(สวนกําลังรบ) ใหใชเกณฑ
การพิจารณาเฉพาะเพิ่มเติมดังนี้
ตําแหนง
เกณฑการพิจารณาหลัก (ตองผานทุกดาน)
เกณฑการพิจารณารอง
ผบ.กรม และ ผบ.พัน ๑. น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
เปนเกณฑสนับสนุน หากเกณฑ
(นขต.อย.)
๒. เหลาทหาร อย.
หลักเทากัน ใหนําเกณฑรองมา
๓. ดานการศึกษาทางทหาร สําเร็จ
ประกอบเปนตัวชี้วัดตัดสิน
การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ ๑. ดานประสบการณการทํางาน
หรือตางประเทศ
ผานการดํารงตําแหนงหนึง่ ตําแหนงใด
๔. ดานประสบการณการทํางาน
ตอไปนี้ (อัตรา ร.อ.)
ผานการดํารงตําแหนงหนึง่ ตําแหนงใด
๑.๑ ผช.นยฝ., ผบ.รอย (ฝก),
ตอไปนี้ (อัตรา น.ต.)
ผช.นยข., ผบ.รอยสนับสนุน,
๔.๑ รอง ผบ.พัน (สวนกําลังรบ)
น.ปกครอง (สวนกําลังรบ)
๔.๒ นยฝ. (สวนกําลังรบ)
๑.๒ นกฝ., รอง หน.ฝาย,
๔.๓ นยข. (สวนกําลังรบ)
ผช.นยก., รอง ผบ.รอย (สวน
๔.๔ เคยดํารงตําแหนงประเภท
การศึกษา)
อํานวยการระดับตน ที่ปฏิบัติงานในสายงาน ๒. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย
อากาศโยธิน ดังนี้
เปนที่ไววางใจของผูบ ังคับบัญชา
๔.๔.๑ นายทหารแผนและ
และไมเคยถูกลงโทษในทางวินัย
โครงการ, นยก. หรือ นกฝ.กยก.บก.อย.
และอาญามากอน
๔.๔.๒ รอง หน.แผนก, หน.ฝาย,
รอง ผบ.พัน, นยฝ., ผบ.รอย, นกฝ.,
ผช.นยก. หรือ น.ปกครอง (สวนการศึกษา)
๔.๔.๓ ผบ.รอยสนับสนุน
(สวนกําลังรบ)
๕. ครองชั้นยศ น.ท.และผานการดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ (ตามลําดับความสําคัญ)
๕.๑ นยก., นกฝ, หรือ น.กิจการพลเรือน
กยก.บก.อย.
๕.๒ ผบ.พัน.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
๕.๓ ผบ.พัน.กรม นร.รร.ตท.สปท.
๕.๔ ผบ.พัน.กนร.รร.จอ.ยศ.ทอ.
๕.๕ หน.แผนก สังกัด ศทย.อย.
๕.๖ หน.แผนก สังกัด สวนการศึกษา
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ฉ ๑๔ - ๘
ตําแหนง
ผบ.กรม และ ผบ.พัน
(นขต.อย.)

เกณฑการพิจารณาหลัก (ตองผานทุกดาน)
๖. ผลการประเมินสมรรถภาพขาราชการ
ในวาระที่ยายเขาดํารงตําแหนง อยูในระดับ
ดีขึ้นไป (ไมต่ํากวารอยละ ๘๐)

เกณฑการพิจารณารอง

วาระการดํารงตําแหนง
๑. ดํารงตําแหนงวาระละไมเกิน ๓ ป
๒. เมื่อครบวาระตามขอ ๑ หากมีความจําเปนทางราชการ หรือความจําเปนในการบริหารกําลังพล
ในสายงานอากาศโยธิน ใหพิจารณาปรับยายไปดํารงตําแหนง ผบ.พัน ณ หนวยใหม ไดครั้งละ ๑ ป แตรวมแลว
ไมเกิน ๔ ป
ตําแหนง
ผบ.พัน.กองบิน/
รร.การบิน

เกณฑการพิจารณาหลัก (ตองผานทุกดาน)
๑. น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
๒. เหลาทหาร อย. หรือ นบ.
๓. เคยดํารงตําแหนงหลักอัตรา น.ท.
ในสายงานอากาศโยธิน (นยก., นกฝ., นกร.,
ผบ.พัน.กรม นนอ.ฯ หรือ ผบ.พัน.กรม
นร.รร.ตท.ฯ)
๔. กรณีเปนผูที่ไดรบั การพิจารณาไป
ปฏิบัติหนาที่ ผบ.พัน.กรม นนอ.ฯ และ
ผบ.พัน.กรม.นร.รร.ตท.ฯ เมื่อครบวาระ
การปฏิบัตหิ นาที่ ๒ ป ใหพจิ ารณายายเขา
ดํารงตําแหนง ผบ.พัน.อย.เปนลําดับแรก
๕. กรณีไมผานการดํารงตําแหนงตามขอ ๓
ตองเคยดํารงตําแหนงหลักอัตรา น.ต.ใน
ตําแหนง รอง ผบ.พัน.ฯ, นยก., นกร.
๖. มีความเหมะสม (ความเปนผูนํา ซื่อสัตย
ลักษณะทหารและการเปนแมแบบที่ดี)

เกณฑการพิจารณารอง

วาระการดํารงตําแหนง
๑. วาระการดํารงตําแหนง ๓ ป
๒. เมื่อครบวาระตามขอ ๑ หากมีความจําเปนทางราชการในการบริหารกําลังพลเหลา อย.
ใหพิจารณายายไปดํารงตําแหนง ผบ.พัน ณ หนวยใหม ไดอกี ไมเกิน ๑ วาระ รวมไมเกิน ๔ ป
๓. เมื่อครบวาระตามขอ ๒ ใหพิจารณายายไปดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้น (น.แผนและโครงการ กยก.
บก.อย., รอง หก.สายงานอากาศโยธิน, รอง เสธ.กรม)
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ฉ ๑๔ - ๙
ตําแหนง
ผบ.พัน.กรม นนอ.รอ.
รร.นนก., ผบ.พัน.กรม
นร.รร.ตท.ฯ

เกณฑการพิจารณาหลัก (ตองผานทุกดาน)
๑. น.สัญญาบัตร ที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาที่จะไปดํารงตําแหนง
๒. เหลาทหาร นบ.หรือ อย. กรณีที่มีความ
จําเปนทางราชการและไมสามารถพิจารณา
เหลาทหาร นบ.หรือ อย.ไปปฏิบัติหนาที่ได
ใหพิจารณาเหลาทหาร สห. หรือเหลาทหาร
อื่น ๆ ตามที่ คณก.ยาย ฯ พิจารณาเห็น
เหมาะสม
๓. เคยดํารงตําแหนงนักเรียนบังคับบัญชา
หรือผูที่มีความเหมาะสม (ความเปนผูนํา
ซื่อสัตย ลักษณะทหาร และการเปน
แมแบบที่ดี)

เกณฑการพิจารณารอง

วาระการดํารงตําแหนง
๑. วาระการดํารงตําแหนง ๒ ป
๒. เมื่อครบวาระตามขอ ๑ ใหผทู ี่ไดรับการพิจารณาไปปฏิบัติหนาที่ ผบ.พัน.กรม นนอ.รอ.
รร.นนก. และ ผบ.พัน.กรม นร.รร.ตท.ฯ ประสานสายวิทยาการแจงความตองการเกี่ยวกับตําแหนง
และใหสายวิทยาการพิจารณาตําแหนงทีม่ ีความกาวหนาทีเ่ ปนลําดับแรก
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ฉ ๑๔ - ๑๐
การกําหนดประเภทตําแหนง และเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารดุริยางค
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

ตําแหนง
Career
Path
บริหาร/อํานวยการ
๘
๗ ผบ.ดย.ทอ.อย.
๖ รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.
๕

๓

หก.กดต.ดย.ทอ.อย.
รอง หก.กดต.ดย.ทอ.อย.,
รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย.
หน.แผนก

๒

รอง หน.แผนก

๑

หน.ฝาย

๔

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
น.จัดดําเนินงาน ดย.ทอ.อย.
ผช.น.จัดดําเนินงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
ดย.ทอ.อย.

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๔ - ๑๑

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารดุริยางค
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาตําแหนง ผบ.ดย.ทอ.อย.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานการดุริยางคของ ทอ.ตามภารกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริ หาร
ระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
ผูบังคับการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
ผูบังคับการ
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ผูบังคับการ
ประสบการณ
ผูบังคับการ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.)
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ฉ ๑๔ - ๑๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารดุริยางค
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับการ/หก.กดต.ดย.ทอ.อย.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสู ง โดยปฏิ บั ติงานในลักษณะการชวยในการบริห ารจัดการด านดุริ ยางคของ ทอ.ตามภารกิจ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวได วา ตํ าแหนง นี้ ผูดํารงตํ าแหนงได รับเงินประจําตําแหน งประเภทผูบริห าร
ระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รองผูบงั คับการ, หก.กองดนตรี
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รองผูบงั คับการ, หก.กองดนตรี
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รองผูบงั คับการ, หก.กองดนตรี
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รองผูบงั คับการ
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง
หก.กองดนตรี
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กดย.ดย.ทอ.อย., รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย.,
น.จัดดําเนินงาน ดย.ทอ.อย.)
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ฉ ๑๔ - ๑๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารดุริยางค
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม
กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานดุริยางค รวมทั้งเสนอแนะ
ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูบังคับบัญชา รวมทั้งมีอํานาจปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กองดนตรี, รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย.
นายทหารจัดดําเนินงาน
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กองดนตรี, รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย.
นายทหารจัดดําเนินงาน
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กองดนตรี, รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
นายทหารจัดดําเนินงาน
หรือเทียบเทาขึ้นไป
หน.แผนก
ประสบการณ
รอง หก.กองดนตรี, รอง ผอ.รร.ดย.ทอ.อย., นายทหารจัดดําเนินงาน
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก ที่เปน นขต.ดย.ทอ.อย.
หน.แผนก ซึ่งเปน นขต.ดย.ทอ.อย.
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค
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ฉ ๑๔ - ๑๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารดุริยางค
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.แผนก/นายทหารการดนตรี/หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ดย.ทอ.อย. ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรงของ ดย.ทอ.อย.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงาน
ดุริยางครวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญ ชา ตลอดจนการปฏิบั ติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนง
ผูชวยนายทหารจัดดําเนินงาน, รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ดย.ทอ.อย.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ผูชวยนายทหารจัดดําเนินงาน, รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ดย.ทอ.อย.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ผูชวยนายทหารจัดดําเนินงาน, รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ดย.ทอ.อย.
ประสบการณ
ผูชวยนายทหารจัดดําเนินงาน, รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรงแผนกตาง ๆ ของ ดย.ทอ.อย.หรือ น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด ดย.ทอ.อย.
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด ดย.ทอ.อย.
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.ฝาย ที่ปฏิบัติงานในสายงานดุริยางค หรือดํารงตําแหนงในชั้นยศ ร.อ.
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ฉ ๑๕ - ๑
อนุผนวก ๑๕ ประกอบผนวก ฉ ชอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารชางอากาศ
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.
น.ท.

Career
ตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
๘ รอง เสธ.
๗

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง
อํานวยการ
ระดับกลาง

๖
๕
๔
๓

อํานวยการ
ระดับตน

๒

น.ต.

๑

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
น.ฝายอํานวยการ
ผอ.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
รอง ผอ.กอง
หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
รอง หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)
หน.แผนก, จเรฝาย น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
รอง หน.แผนก,
ผูชวยจเรฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หน.ฝกช.ฯ
หน.ฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก, อจ.ภาควิชาฯ

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๕ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญ ชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญ ชาหนวยงาน(ระดับกอง)
ของ ชอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน
และกิ จการในสายงานช างอากาศ ตามภารกิ จ ที่ อยูในความรับ ผิ ดชอบของหนวย มี อํ านาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามทีก่ ฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง เสธ.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ, กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รองเสนาธิการ
นายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๑
ผูอํานวยการกอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง เสธ.
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (วิศวกรอาวุโส, นายทหารเทคนิ คชางอากาศ,
นักวิทยาศาสตรอาวุโส, นายทหารฝายอํานวยการ) หรือบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานชางอากาศ หรือ นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
ชางอากาศ
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ฉ ๑๕ - ๓
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ ชอ.ซึ่งมีห นาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝนทฤษฎี หรือหลักวิชา
อัน เกี่ ย วขอ งกั บ งานบริ ห ารและการพั ฒ นาระบบหรือ มาตรฐานของงานในสายงานช างอากาศทั้ ง ปวง
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบรวมทั้งการให
คําปรึกษา เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานการขนสงแกผูบังคับบัญ ชา
และ/หรือเจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ ไดรับมอบหมาย
อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
นายทหารฝายอํานวยการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารฝายอํานวยการ
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ หรือ
นายทหารฝายอํานวยการ
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
ประสบการณ
นายทหารฝายอํานวยการ
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่ป ฏิบัติงานดานสายงาน
ชางอากาศ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริห ารระดับ กลาง (รอง ผอ.กอง, หก.กองที่ไมใช น.สัญ ญาบัตร
ประเภทที่ ๑) หรืออํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ
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ฉ ๑๕ - ๔
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง)
ของ ชอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการ
บริหารจัดการงานในสายงานชางอากาศทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยดวยการใชความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาว
ไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจของเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงหัวหนากองหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการระดั บสู ง หรื อประเภทอํ านวยการระดั บกลาง (รอง หก.กอง,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ
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ฉ ๑๕ - ๕
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ ชอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายชางอากาศทั้งปวง
รวมทั้ ง เสนอแนะให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ าชี้ แ จงแก ห น วยงาน และ/หรื อ กํ าลั ง พลของ ทอ.หรื อ บุ ค คลอื่ น
ในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รองหัวหนากอง, น.ชื่อเฉพาะสังกัด กอง (ชอ.))
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ
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ฉ ๑๕ - ๖
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง) หัวหนาหนวยงาน (ระดับแผนก) ของ ชอ.
หรือหนวยขึ้นตรง ทอ.ซึ่ง มีห นาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
การวางแผน อํานวยการ ติ ดตอประสานควบคุม กํากับ ดูแล ดํ าเนิ นการ วิเ คราะห วิจัย และประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ยวกับ งานในสายช างอากาศ รวมทั้ ง เสนอ แนะให คําปรึ ก ษาแนะนํ าแกผู บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกห นวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

กลุมงานทั่วไป

นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท

หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง

ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (ชอ.)
- เคยดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ หรือเคยดํารงตําแหนง
น.ชื่อเฉพาะ กรม/กอง (อัตรา น.ท.)
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง,
ผช.จเรฝาย) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางอากาศ หรือ หน.ฝายการชาง
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ฉ ๑๕ - ๗
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

จําพวกทหารชางอากาศ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับ แผนก), หัวหนาหนวยงาน (ระดับ ฝาย) และ
นายทหารฝายอํานวยการ (ระดับกอง/แผนก) ของ ชอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับ
งานในสายชางอากาศ รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชาหรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหา
เบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย, หัวหนาฝายการชางฝูงบิน
กลุมงานทั่วไป
หัวหนาฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อจ.ภาควิชาฯ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย, หัวหนาฝายการชางฝูงบิน
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หัวหนาฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อจ.ภาควิชาฯ
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย, หัวหนาฝายการชางฝูงบิน
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หัวหนาฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อจ.ภาควิชาฯ
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย, หัวหนาฝายการชางฝูงบิน และ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายชางอากาศ
หัวหนาฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายชางอากาศ

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ ๑๖ - ๑
อนุผนวก ๑๖ ประกอบผนวก ฉ สอ.ทอ.
การกําหนดประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘
รอง เสธ.
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗
ผอ.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
๖
รอง ผอ.กอง
บริหารระดับกลาง/
น.อ.
อํานวยการระดับสูง
๕
หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
๔
รอง หก.กอง
อํานวยการ
น.ท.
ระดับกลาง
๓
หน.แผนก, จเรฝาย
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
รอง หน.แผนก
๒
ผช.จเรฝาย
อํานวยการ
น.ต.
ระดับตน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
๑
หน.ฝาย
กรม/กอง/แผนก/ฝาย
ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๖ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง)
ของ สอ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงาน ในลักษณะเปนผูบริหารจัดการ
งาน และกิจ การดานสื่อสารอิเล็ก ทรอนิก ส ตามภารกิจ ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจ
กลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรบั เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง เสธ.
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง ระดั บ ผอ.กอง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด านสายงานสื่อ สารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส หรื อ
นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือ นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัตงิ าน
ดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
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ฉ ๑๖ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ สอ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสู ง โดยปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะที่ ตอ งอาศั ยพื้ น ฐานของความรู ประสบการณ การฝ ก ฝน ทฤษฎี
หรือหลัก วิช าอั นเกี่ ยวของกับ งานบริห ารและการพั ฒ นาระบบหรือมาตรฐานของงานในสายงานสื่อสาร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง ปวง ที่ จํ าเป น ต อ งมี ค วามเชี่ ยวชาญเฉพาะด านเป น อย างสู ง ในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ ยู ใน
ความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการ
ดานการขนสงแกผูบงั คับบัญชา และ/หรือเจาหนาทีร่ ะดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง) หรือ บริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง,
หก.กอง ที่ ไม ใช น.สั ญ ญาบั ตร ประเภทที่ ๑) หรื ออํ านวยการระดั บ สู ง ที่ ป ฏิ บั ติ งานด านสายงานสื่ อ สาร
อิเล็กทรอนิกส
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ฉ ๑๖ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง)
ของ สอ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวย
ในการบริหารจัดการงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย
ด ว ยการใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ ใ นการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล และให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
การปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริห าร
ระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือ ประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง)
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
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ฉ ๑๖ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สอ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอ
ประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ
กองทัพอากาศหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
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ฉ ๑๖ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สอ.ทอ.
หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับ ดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานในสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือให
คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง หรือ จเรฝาย ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ ตน (รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ ๑๖ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) และนายทหาร
ฝายอํานวยการ (ระดับกอง/แผนก) ของ สอ.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานใน
สายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง
ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย ที่ป ฏิบัติงาน
ดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ในแผนกที่มีขอจํากัดดานโครงสราง
ตามอัตรา ทอ.
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก/ฝาย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
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ฉ ๑๗ - ๑
อนุผนวก ๑๗ ประกอบผนวก ฉ สพ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสรรพาวุธ
ตอนที่ ๑
ประเภท
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ
ตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง เสธ.
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
น.อ.

น.ท.

น.ต.

บริหาร
ระดับกลาง/
อํานวยการ
ระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก, จเรฝาย
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย,
หน.ฝาย สังกัด กอง/ฝูง
หน.ฝาย สังกัดแผนก

อํานวยการ
ระดับตน

๒
๑

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(สพ.ทอ.)
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กทน.นขต.ทอ.
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๗ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง)
ของ สพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน
และกิจการดานสรรพาวุธ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง เสธ.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง เสธ.
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือ บริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) หรือ
นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
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ฉ ๑๗ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ สพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา
อันเกี่ยวของกับงานบริหารและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานในสายงานสรรพาวุธทั้งปวง จําเปนตองมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการใหคําปรึกษา เสนอแนะ
ขอคิดเห็ นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานสรรพาวุธ และ/หรือเจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมา
ของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงทีผ่ ูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, หก.กอง ที่ไมใช น.สัญญาบัตร
ประเภทที่ ๑) หรืออํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
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ฉ ๑๗ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอง ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สพ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหาร
จัดการงานในสายงานสรรพาวุ ธทั้ ง ปวง ตามภารกิ จ ที่ อยู ในความรั บ ผิ ดชอบของหน วย ด วยการใช ความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาว
ไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
(ยกเวน กทว.ฯ นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑)
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ ประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ (ยกเวน กทว.ฯ
เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก กทว.ฯ)
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ฉ ๑๗ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กรม/กอง)
ของ สพ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบั ติงานในลักษณะชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอ
ประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการวิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน
สรรพาวุธทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษา แนะนําชี้แจงแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป, กลุม งานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(สพ.ทอ.)) ที่เคยปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
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ฉ ๑๗ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สพ.ทอ.หรือ
นขต.ทอ. ซึ่ง มีห นาที่ความรับ ผิดชอบและคุณ ภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบั ติงานในลัก ษณะการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในสายงานสรรพาวุธ รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษา แนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบ
ปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (สพ.ทอ.)
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กทน.นขต.ทอ.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (สพ.ทอ.)
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กทน.นขต.ทอ.
(ยกเวน รอง หก.กทว.ฯ นายทหาร
สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑)
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (สพ.ทอ.)
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กทน.นขต.ทอ.
ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (สพ.ทอ.)
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ (ยกเวน กทว.ฯ
เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก ใน กทว.ฯ)
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กทน.นขต.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ (ยกเวน กทว.ฯ
เคยผานงานใน กทว.ฯ)
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ฉ ๑๗ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสรรพาวุธ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) และนายทหาร
ฝายอํานวยการของ สพ.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานสรรพาวุธ รวมทั้ง
เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกผูบังคับบัญชา หรือคําแนะนําชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, ผช.จเรฝาย และ หน.ฝาย สังกัด กอง/ฝูง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต น
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสรรพาวุธ
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ฉ ๑๘ - ๑
อนุผนวก ๑๘ ประกอบผนวก ฉ พอ.
การกําหนดประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารแพทย, ทันตแพทย และเภสัชกร
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบตั ิการ/วิชาการ
Path
บริหาร/อํานวยการ
รอง เสธ.กรม,
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,
๘
น.อ.
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.,
บริหารระดับสูง
พิเศษ
รอง ผอ.ศปพ.พอ.
๗ ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. นายทหารบริหารงาน
รอง ผอ.กอง,
๖
บริหารระดับกลาง/
รอง
ผอ.รพ.ทอ.(สี
ก
น
ั
)
พอ.
น.อ.
อํานวยการระดับสูง
๕ หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔
๓
๒

น.ต.

อํานวยการระดับตน
๑

รอง หก.กอง
หน.แผนก, จเรฝาย,
ผอ.รพ.กองบิน
รอง หน.แผนก,
รอง ผอ.รพ.กองบิน,
หน.ฝายสังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย สังกัดแผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด แผนก/ฝาย

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๘ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.หรือ
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.หรือ รอง ผอ.ศปพ.พอ.หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ น.บริหารงาน ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการในสาย
งานแพทยตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับ มอบหมายจากผูบังคับ บัญ ชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ./
กลุม งานบังคับบัญชา
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.,
นายทหารสัญญาบัตรประเภทที่ ๑ หรือ ๔
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.ศปพ.พอ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ., รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกนั ) พอ. หรือ น.บริหารงาน ที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
- เคยดํารงตําแหนง น.บริหารงาน หรือประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) หรือนายทหาร
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
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ฉ ๑๘ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ พอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูงโดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลัก
วิชาอันเกี่ยวของกับงานบริหารและการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงานในสายงานทางการแพทยทั้งปวง
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับ ผิดชอบ รวมทั้งการ
ใหคําปรึกษาเสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานตาง ๆ แกผูบังคับบัญชา
และ/หรือเจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงานตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
อาจกลาวไดวาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ รอง ผอ.กอง หรือ รอง ผอ.รพ.ทอ.
(สีกัน) พอ.หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.)
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ฉ ๑๘ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง)
ของ พอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการ
บริหารการจัดการงานในสายงานแพทยทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาว
ไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.,
กลุมงานทั่วไป
หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.,
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หก.กอง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง (น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง (อัตรา น.อ.)) ที่ปฏิบัติงานดายสายงานแพทย
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง) หรือเคยดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับสูง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
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ฉ ๑๘ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน หรือแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ของ พอ.
หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัย
พื้นฐานของความรูประสบการณ และบริหารจัดการงาน การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานของงานดานสายแพทย ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยในการควบคุม กํากับดูแล
และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจน
การปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
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ฉ ๑๘ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หน าที่ความรับ ผิ ดชอบ ในฐานะรองหั วหนาหนวยงาน หรือฝา ยอํ านวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง)
หน.หนวยงาน (ระดับ แผนก) หรือแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ของ พอ. หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีห นาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติง านในลัก ษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับ ดูแล ดําเนินการวิเคราะหวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานแพทย
รวมทั้ ง เสนอแนะ ให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ าแก ผูบั ง คับ บั ญ ชา หรื อ ให คํา แนะนํ า ชี้ แ จงตอบป ญ หาเบื้ อ งต น
แกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับ บัญ ชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย, ผอ.รพ.กองบิน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร
หน.แผนก, จเรฝาย, ผอ.รพ.กองบิน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย, ผอ.รพ.กองบิน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง หน.แผนก, ผอ.รพ.กองบิ น หรื อ ประเภทอํ านวยการระดั บ กลาง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
หน.แผนก, จเรฝาย, ผอ.รพ.กองบิน, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับ ตน (รอง หน.แผนก, รอง ผอ.รพ.กองบิน ,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
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ฉ ๑๘ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารแพทย
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) หรือในฐานะ
แพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ที่เปนวิชาชีพเฉพาะ ของ พอ. หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีห นาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานในสายงานแพทย รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง
ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, รอง ผอ.รพ.กองบิน
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.ฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, รอง ผอ.รพ.กองบิน
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.ฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, รอง ผอ.รพ.กองบิน
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.ฝาย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, รอง ผอ.รพ.กองบิน, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก/ฝาย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานแพทย
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ฉ ๑๘ - ๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.หรือ
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.หรือ รอง ผอ.ศปพ.พอ. หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ น.บริหารงาน ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการในสายงานแพทย
ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวยและการปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับ เงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.,
กลุม งานบังคับบัญชา
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.ศปพ.พอ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.,
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ., รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกนั ) พอ. หรือ น.บริหารงาน ที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทันตกรรม
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
- เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) หรือนายทหารปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานทันตกรรม
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ฉ ๑๘ - ๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ พอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูงโดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา
อันเกี่ยวของกับ งานบริห ารและการพัฒ นาระบบ หรือมาตรฐานของงานในสายงานทางการแพทยทั้งปวง
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึกษาเสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานตาง ๆ แกผูบังคับบัญชา และ/หรือ
เจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงานตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
เปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงิ น
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ รอง ผอ.กอง (อัตรา น.อ.) หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.)
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ฉ ๑๘ - ๑๐

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบ ังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ พอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหาร
การจัดการงานในสายงานแพทยทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับ ผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจใน
การปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, หก.กอง

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับ สูงที่ป ฏิบัติงานดาน
สายงานทันตกรรม
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง) หรืออํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานทันตกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๑

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน หรือทันตแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ของ
พอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
อาศัยพื้นฐานของความรูประสบการณ และบริหารจัดการงาน การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานสายแพทย ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยในการควบคุม
กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายใน
หนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทันตกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน หรือฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง)
หน.หนวยงาน (ระดับ แผนก) หรือทันตแพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ของ พอ. หรือ นขต.ทอ. ซึ่ง มีห นาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะหวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานแพทย
รวมทั้ ง เสนอแนะ ให คํ าปรึ ก ษาแนะนํ าแก ผูบั ง คับ บั ญ ชา หรือ ให คํา แนะนํ า ชี้ แ จงตอบป ญ หาเบื้ อ งต น
แกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับ บัญ ชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือประเภทอํานวยการระดับกลางที่ป ฏิบัติงานดานสายงาน
ทันตกรรม
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ต.), หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทันตกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารทันตแพทย
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) หรือในฐานะ
แพทยเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ที่เปนวิชาชีพเฉพาะของ พอ.หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ในสายงานแพทย รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจงตอบปญหา
เบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานทันตกรรม
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทันตกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.หรือ
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.หรือ รอง ผอ.ศปพ.พอ.หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ น.บริหารงาน ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการในสาย
งานแพทยตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับ มอบหมายจากผูบังคับ บัญ ชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.,
กลุม งานบังคับบัญชา
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.ศปพ.พอ.
รอง ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
รอง เสธ.กรม, รอง ผอ.รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ., รอง ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ., รอง ผอ.ศปพ.พอ.
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ น.บริหารงาน ที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง หรือนายทหารปฏิบัติการประจําที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเภสัชกรรม
ผอ.กอง, ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
- เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) หรือนายทหารปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานเภสัชกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ พอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูงโดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา
อันเกี่ยวของกับ งานบริห ารและการพัฒ นาระบบ หรือมาตรฐานของงานในสายงานทางการแพทยทั้งปวง
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึกษาเสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานตาง ๆ แกผูบังคับบัญชา และ/หรือ
เจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงานตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวได
วาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับ
เงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด รพ./ศูนย
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.หรือ รอง ผอ.กอง (อัตรา น.อ.) หรือ น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง
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ฉ ๑๘ - ๑๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง)
ของ พอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการ
บริหารการจัดการงานในสายงานแพทยทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, หก.กอง

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานเภสัชกรรม
หก.กอง
- เคยดํารงตํ าแหน งประเภทอํ านวยการระดับ กลาง (รอง หก.กอง) ที่ ป ฏิ บั ติง านด านสายงาน
เภสัชกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน หรือเภสัชกรเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ของ พอ.
หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัย
พื้นฐานของความรูประสบการณ และบริหารจัดการงาน การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงานดานสายแพทย ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยในการควบคุม กํากับ
ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับ บัญชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเภสัชกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน หรือฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง)
หน.หนวยงาน(ระดับแผนก) หรือเภสัชกรเฉพาะทางสาขาตางๆ ของ พอ.หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุมกํากับดูแล
ดําเนินการ วิเคราะหวิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานในสายงานแพทย รวมทั้ง เสนอแนะ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจงตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่นใน
งานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือประเภทอํานวยการระดับกลางที่ป ฏิบัติงานดานสายงาน
เภสัชกรรม
หน.แผนก, จเรฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตํา แหน ง ประเภทอํ านวยการระดั บ ตน (รอง หน.แผนก, น.ชื่อ เฉพาะ สั ง กั ด
กรม/กอง (อัตรา น.ต.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเภสัชกรรม
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ฉ ๑๘ - ๑๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารเภสัชกร
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองหัวหนาหนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) หรือในฐานะ
เภสัชกรเฉพาะทางสาขาตาง ๆ ที่เปนวิชาชีพเฉพาะ ของ พอ. หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการ
เกี่ยวกับงานในสายงานแพทย รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง
ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ชือ่ ตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
เภสัชกรรม
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเภสัชกรรม
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ฉ ๑๘ - ๒๐
การกําหนดประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารพยาบาล
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

น.ท.

น.ต.

อํานวยการระดับกลาง

Career
Path

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ

๘

-

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/
วิชาการ
-

๗

ผอ.วพอ.พอ., ผอ.กอง

-

๖

รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง

-

๕

หก.กอง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก, หน.ภาควิชา

๒

รอง หน.แผนก, หน.หอผูป วย,
หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง

๑

หน.ฝาย สังกัดแผนก

อํานวยการระดับตน

น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง
อาจารย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลข
๒ กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๘ - ๒๑

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารพยาบาล
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ หนว ยงาน (ระดับ กอง) ของ พอ.ซึ่ ง มี ห น าที่ ค วาม
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงานดานสายการพยาบาล
และการจั ด การศึ ก ษาพยาบาล ตามภารกิ จ ที่ อ ยู ในความรั บ ผิ ดชอบของหน วย มี อํ านาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และปฏิบัติหนาทีอ่ นื่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา ซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
ผอ.วพอ.
กลุมงานทั่วไป
ผอ.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ผอ.วพอ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ผอ.วพอ.
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ผอ.กอง
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยชั้นสูงหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
ผอ.วพอ.
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง)
๒. มีวุฒิ ก ารศึก ษาไมต่ํากวาปริญ ญาโททางการพยาบาล หรือวิท ยาศาสตรสุขภาพ หรือ
การบริหาร หรือการศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รองศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร
๓. มีประสบการณดานการบริหาร และมีประสบการณดานการสอน
๔. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๕. มีประสบการณดานการบริหารสายงานการพยาบาล อยางนอย ๕ ป
๖. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
ผอ.กอง
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง)
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล หรือหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการ
บริหารการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการบริหารสายงานการพยาบาล อยางนอย ๕ ป
๕. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
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ฉ ๑๘ - ๒๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารพยาบาล
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับ กอง) สาขาการพยาบาลของ พอ.ซึ่ง มี
หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก โดยปฏิบัติ งานในลัก ษณะการชวยเหลือในการบริหาร
จัดการงานดานสายการพยาบาล และจัดการศึกษาพยาบาล ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวย
การใชความรูความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน เปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง, หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง, หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง, หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทา
ขึ้นไป หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย
ทหารชั้นสูง หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.วพอ.พอ., รอง ผอ.กอง
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง (น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.))
หรือ หก.กอง ที่ปฏิบัติงานสายการพยาบาล
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการบริหารงานสายการพยาบาล อยางนอย ๕ ป
๕. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
หก.กอง
๑. เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับสูง (น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.))
หรือ รอง หก.กอง ที่ปฏิบัติงานสายการพยาบาล
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการบริหารงานสายการพยาบาล อยางนอย ๕ ป
๕. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
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ฉ ๑๘ - ๒๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารพยาบาล
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน หรือผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลของ พอ.หรือ
นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐาน
ของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการทางดานการพยาบาล และ
พระราชบัญ ญั ติ รวมทั้ง ระเบี ยบปฏิบั ติตาง ๆ ที่ เกี่ยวขอ ง ตลอดจนฝก อบรม เพื่อการพั ฒ นาระบบหรือ
มาตรฐานของงานดานสายการพยาบาล ตลอดจนการใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบ หรือมาตรฐานของงานดานสายการพยาบาล แกผูบังคับบัญชา และ/หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมาของ
หนวยงาน และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจํา
ตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/ กอง
๑. เคยดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก., หน.แผนก, หน.ภาควิชา, น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง) ที่ปฏิบัติงานสายการพยาบาล
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการบริหารงานสายการพยาบาล อยางนอย ๕ ป
๕. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
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ฉ ๑๘ - ๒๔
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

เหลาทหารแพทย จําพวกทหารพยาบาล
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ พอ. หรือในฐานะนายทหารพยาบาล (ระดับแผนก) ในสังกัดหนวยงานอื่น
ที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยเหลือ
ในการบริหารจัดการงานดานสายการพยาบาล ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล การใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญ ชาภายในหนวยตลอดจนการ
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก., หน.แผนก
หน.ภาควิชา, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก., หน.แผนก
หน.ภาควิชา, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก., หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
หน.ภาควิชา, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก., หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, หน.หอผูปวย, หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง)
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
หน.ภาควิชา
๑. เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, หน.หอผูปวย, หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง)
๒. ตองมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโททางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ
การบริหารหรือการศึกษา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย สาขาพยาบาลศาสตร
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ฉ ๑๘ - ๒๕
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาล อยางนอย ๑๐ ป
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ฉ ๑๘ - ๒๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารพยาบาล
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการระดับตนของหนวยงาน (ระดับกอง),
รอง หน.หนวยงาน หรือนายทหารสังกัด (ระดับแผนก) ของ พอ. หรือในฐานะนายทหารสังกัด (ระดับแผนก)
ในสัง กัดหนวยงานอื่นที่เ ปน นขต.ทอ.ซึ่ง มีห นาที่ค วามรับ ผิดชอบงานและคุณ ภาพของงานคอ นขา งสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผนบริหารจัดการงานดานสายการพยาบาล ตามภารกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณ ในการควบคุม กํากับดูแล การให
ขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับ บัญ ชา หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง มีอํานาจในการ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, หน.หอผูป วย, อาจารย
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, หน.หอผูป วย, อาจารย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, หน.หอผูป วย, อาจารย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, หน.หอผูปวย, หน.ฝาย
๑. เคยดํ ารงตํ าแหน ง น.ชื่ อเฉพาะ สั งกั ด กรม/กอง/แผนก หรือดํ ารงตํ าแหน งในอั ตราชั้นยศ ร.อ.
หรือเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดไว
๒. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการพยาบาล
๓. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๔. มีประสบการณดานการปฏิบัติงานสายการพยาบาลอยางนอย ๘ ป
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ฉ ๑๘ - ๒๗

ชั้นยศ
น.อ.
พิเศษ

การกําหนดประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง และบริการแพทย
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

น.ท.

อํานวยการระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๘

-

๗

ผอ.กอง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง

๔

รอง หก.

-

๓

หน.แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กรม/กอง
สังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย สังกัดแผนก
น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด แผนก

๒
๑

น.ชื่อเฉพาะ
สังกัด กรม/กอง
-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการพิจารณายายเขาดํารงตําแหนงใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๘ - ๒๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาระดับหนวยงาน (ระดับกอง) หรือนายทหารบริหารงาน พอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริห ารจัดการงานดานผูชํานาญการ
แพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย ใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวของตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
ผอ.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ผอ.กอง

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
ผอ.กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริห ารระดับ กลาง (รอง ผอ.กอง) หรือดํ ารงตําแหนง ประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ปฏิบัติงานดานสายงานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย
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ฉ ๑๘ - ๒๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน พอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของงานสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชาอันเกี่ยวของกับ
งานบริหารและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานในสายงานผูช ํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย
ทั้งปวง ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้ง
การใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานตาง ๆ แกผูบังคับบัญชา
และ/หรือเจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
เปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ หรือ ๔
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป

ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ รอง ผอ.กอง หรือประเภทอํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย
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ฉ ๑๘ - ๓๐

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หน าที่ค วามรับ ผิด ชอบ ในฐานะรองผูบั ง คับ บัญ ชาหนวยงาน (ระดับ กอง) ของ พอ. ซึ่ ง มีห นาที่ ค วาม
รับผิดชอบ และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดาน
ผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใช
ความรู ความสามารถประสบการณในการควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีอํานาจในการการปกครองผู ใตบัง คับ บัญ ชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติ ห นาที่ อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่ง เปนตําแหนง ที่ผูดํารงตําแหนงไดรับ เงินประจําตําแหนง ประเภทบริห ารระดับ กลาง ตามที่
กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานทั่วไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ หรือ ๔
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (หก.กอง) หรือดํารงตําแหนง อํานวยการระดับสูง
(น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง)
หก.กอง
- เคยดํารงตํ าแหน ง ประเภทบริห ารระดั บ กลาง (รอง หก.กอง) หรือ ดํารงตํ าแหน งประเภท
อํานวยการระดับกลาง (น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง)
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ฉ ๑๘ - ๓๑

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน หรือ ผูเชี่ยวชาญงานดานผูชํานาญการแพทย
เฉพาะอยาง หรือบริการแพทย ของ พอ.หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณการฝกฝนทฤษฎีใหเปนไปอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการดานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย และพระราชบัญญัติ รวมทั้งระเบียบ
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนฝกอบรมเพือ่ การพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงานดานผูชํานาญการแพทย
เฉพาะอยาง หรือบริการแพทย รวมทั้งการใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ หรือ
มาตรฐานของงานดานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย แกผูบังคับบัญชา และ/หรือเจาหนาที่
ระดับ รองลงมาของหนวยงาน และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมายซึ่ง เปนตําแหนงที่ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับสูงตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ และ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง, หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง (อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานสายดานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย

BACK

HOME

Contents

NEXT

ฉ ๑๘ - ๓๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ พอ. หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ นขต.ทอ.ซึ่งมีห นาที่
ความรับผิดชอบงานและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงาน
ดานผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง หรือบริการแพทย ตามภารกิจทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ในการควบคุม กํากับ ดูแล การให ข อเสนอแนะ คํ าปรึก ษาแนะนํ า
แกผูบังคับบัญชา หรือคําแนะนํา ชี้แจงตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, หัวหนาแผนก
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ หรือ ๔
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, หัวหนาแผนก
หลักสูตรนายทหารอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับกลาง (หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สัง กัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.))
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง/แผนก)
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ฉ ๑๘ - ๓๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
เหลาทหารแพทย จําพวกทหารผูชํานาญการแพทยเฉพาะอยาง, บริการแพทย
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง),
รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) หรือนายทหารสังกัด (ระดับแผนก) ของ พอ. หรือในฐานะนายทหาร (ระดับฝาย)
ของ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยใน
การบริห ารจัดการงานด านผูชํานาญการแพทยเฉพาะอย าง หรือ บริก ารแพทย ตามภารกิจ ที่ อยูในความ
รับ ผิดชอบของหน วย ดวยการใหความรู ความสามารถ ประสบการณ ในการควบคุม กํากั บ ดูแล การให
ขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญชา หรือคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือ
กําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๓ หรือ ๔
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, หน.ฝาย
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก หรือดํารงตําแหนงในอั ตราชั้นยศ ร.อ.
หรือเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดไว
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ฉ ๑๙ - ๑
อนุผนวก ๑๙ ประกอบผนวก ฉ พธ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
รอง จก.
๘
น.อ.
เสธ.กรม
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

-

๓

หน.แผนก, จเรฝาย
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย สังกัดแผนก

-

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๒
๑

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง

น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๑๙ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผู บั งคับ บั ญ ชาระดั บ รอง หน.สวนราชการ, เสธ.กรม หรือผูบั งคับ บั ญ ชา
หนวยงานระดับกอง ของ พธ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
เปนผูบริหารจัดการงานดานพลาธิการ/พัสดุ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวได วา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง จก., เสธ.กรม
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ, กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก., เสธ.กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง จก., เสธ.กรม
หลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํารงตําแหนงเสนาธิการกรม ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
เสธ.กรม
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ หรือนายทหาร
ปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
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ฉ ๑๙ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง)
ของ พธ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการ
บริหารจัดการงานดานสายพลาธิการ/พัสดุ ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจใน
การปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา
ตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินเดือนประจําตําแหนง ประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.)
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง)
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
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ฉ ๑๙ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
พธ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานในสายงานพลาธิการ/พัสดุ
ทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงาน
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หน าที่ ความรับ ผิ ดชอบ เป นตํ าแหน งที่ ต องปฏิ บั ติ งานในฐานะฝ ายอํ านวยการของหน วยงานระดั บ กอง
หน.หนวยงานระดับแผนกของ พธ.ทอ.หรือในฐานะรอง หน.หนวยงานระดับกอง หน.หนวยงานระดับแผนก
และนายทหารฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง/แผนก ในสังกัดกองบัญชาการหรือกองบังคับการของ
สวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนข างสูง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในสายงานพลาธิการ/พัสดุ รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา
ชี้แ จง ตอบป ญ หาเบื้ อ งต น แก ห น วยงาน และ/หรื อ กํ า ลั ง พลของ ทอ.หรื อ บุ ค คลอื่ น ในงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
และปฏิบัติงานหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, จเรฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ จเรฝาย ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
หน.แผนก, จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ต.), น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ต.)) ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
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ฉ ๑๙ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารพลาธิการ/พัสดุ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน, นายทหารฝายอํานวยการ
ของหนวยงานระดับแผนกของ พธ.ทอ.หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับแผนก, นายทหารฝายอํานวยการของ
หนวยงานระดับกอง/แผนก ในสังกัด กองบัญชาการหรือกองบังคับการของสวนราชการอื่นที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลางโดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอ
ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานพลาธิการ/พั สดุ รวมทั้ งเสนอแนะ ให คําปรึกษาแนะนํ าแก
ผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/
พัสดุ
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานพลาธิการ/พัสดุ
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ฉ ๒๐ - ๑
อนุผนวก ๒๐ ประกอบผนวก ฉ ชย.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารชางโยธา
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
รอง จก.
๘
น.อ.
เสธ.กรม
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
บริหารระดับกลาง/ ๖ รอง ผอ.กอง
น.อ.
อํานวยการระดับสูง ๕ หก.กอง
๔ รอง หก.กอง
อํานวยการ
น.ท.
ระดับกลาง
๓ หน.แผนก, จเรฝาย
รอง หน.แผนก,
หน.ฝาย สังกัด
๒
กรม/กอง,
อํานวยการ
น.ต.
ผช.จเรฝาย
ระดับตน
หน.ฝาย
๑
สังกัด แผนก

ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๐ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน
(ระดับกอง) ของ ชย.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหาร
จัดการงาน และกิจการดานชางโยธาทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวได วา
ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง จก., เสธ.กรม
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ, กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก., เสธ.กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง จก., เสธ.กรม
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.กรม ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
เสธ.กรม
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา หรือ นายทหารชางโยธาอาวุโส
ผอ.กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง รอง ผอ.กอง, นายทหารปฏิ บั ติ ก าร หรื อนายทหารช างโยธาอาวุ โส
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
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ฉ ๒๐ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ ชย.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา
อันเกี่ ยวของกั บงานบริหารและการพั ฒ นาระบบหรือมาตรฐานของงานในสายงานดานงานชางโยธาทั้งปวง
ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิ ดชอบ รวมทั้งการให
คําปรึกษา เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในการบริหารจัดการดานการชางโยธาแกผูบังคับบัญชา
และ/หรือเจาหนาที่ระดับ รองลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ มอบหมาย
อาจกลาวไดวา เปนตําแหนงที่ผดู ํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมาย
การไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, หก.กองที่ไมใช น.สัญญาบัตร
ประเภทที่ ๑) หรืออํานวยการระดับสูงทีป่ ฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
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ฉ ๒๐ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ ชย.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานชางโยธาทั้งปวง
ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับ
ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนํ าการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบั ญ ชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หก.กอง
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.อ.)
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง) หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
ชย.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานดานชางโยธา
ทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น ในงาน
ที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก.กอง หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.)
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ ความรับ ผิ ดชอบ เป นตําแหนงที่ตองปฏิ บัติ งานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ ชย.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานชางโยธา
รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน
หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, จเรฝาย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, จเรฝาย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, จเรฝาย
ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ จเรฝาย ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
หน.แผนก, จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ ผูชวยจเรฝาย หรือ หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
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ฉ ๒๐ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารชางโยธา
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน
(ระดับฝาย) ของ ชย.ทอ.หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานชางโยธา รวมทั้ง เสนอแนะ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, ผช.จเรฝาย, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือนายทหารชางโยธา (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานชางโยธา
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ฉ ๒๑ - ๑
อนุผนวก ๒๑ ประกอบผนวก ฉ ขส.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path
บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง จก.
น.อ.
บริหารระดับสูง
เสธ.กรม
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
บริหารระดับกลาง/ ๖ รอง ผอ.กอง
น.อ.
อํานวยการระดับสูง ๕ หก.กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๔

รอง หก.กอง

-

๓

หน.แผนก, จเรฝาย
รอง หน.แผนก,
หน.ฝาย สังกัด
กรม/กอง/ฝูงบิน
หน.ฝาย สังกัดแผนก

-

๒
๑

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๑ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน
(ระดับกอง) ของ ขส.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหาร
จัดการงาน และกิจ การด านขนสง ตามภารกิ จที่ อยู ในความรับ ผิดชอบของหน วย มี อํ านาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวได วา
ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง จก., เสธ.กรม
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ, กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก., เสธ.กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง จก., เสธ.กรม
หลักสูตรการทัพอากาศ หรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.กรม ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
เสธ.กรม
- เคยดํารงตําแหนงระดับ ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง หรือ นายทหารขนสงอาวุโส ที่เคยดํารงตําแหนง
ผอ.กอง
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือตําแหนง รอง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานขนสง หรือดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๑ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ ขส.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา
อันเกี่ยวของกับงานบริหารและการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานในสายงานขนสงทั้งปวง ที่จําเปนตองมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนอยางสูงในการปฏิบัติง านที่อยูในความรับ ผิดชอบ รวมทั้ง การใหคําปรึก ษา
เสนอแนะขอคิดเห็นเกี่ยวกับ การดําเนินงานในการบริห ารจัดการดานการขนสงแกผูบังคับบัญชา และ/หรือ
เจาหนาที่ระดับรอง ๆ ลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวได
วาเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่กฎหมายการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
- เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง หรือ ประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง, หก.กอง ที่ไมใช
น.สัญญาบัตร ประเภทที่ ๑) หรือประเภทอํานวยการระดับสูง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
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ฉ ๒๑ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ
ขส.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหาร
จัดการงานในสายงานขนสงทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ
ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้
ผูดํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง)
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
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ฉ ๒๑ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
ขส.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานขนสงทั้งปวง
รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึก ษาแนะนําชี้แจงแกห นวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงาน
ที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ ขส.ทอ.หรือ
นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ
ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงาน
ขนสง รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญ หาเบื้องตน
แกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, หน.แผนก, จเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, หน.แผนก, จเรฝาย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, หน.แผนก, จเรฝาย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ จเรฝาย ที่ปฏิบัตงิ านดานสายงานขนสง
หน.แผนก, จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/ฝูงบิน) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานขนสง
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ฉ ๒๑ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารขนสง/ชางพาหนะ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) และนายทหารฝาย
อํานวยการ (ระดับกอง/แผนก) ของ ขส.ทอ.หรือ นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง
โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานใน สายงานขนสง
รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบือ้ งตนแกหนวยงาน
หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/ฝูง/แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/ฝูง/แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/ฝูง/แผนก
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, หน.ฝาย สังกัด กรม/กอง/ฝูง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานขนสง
หน.ฝาย สังกัด แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนง ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ป ฏิบัติง านดานสายงานขนสง
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ฉ ๒๒ - ๑
อนุผนวก ๒๒ ประกอบผนวก ฉ ยศ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
ตอนที่ ๑
ตําแหนง
Career
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/
Path
บริหาร/อํานวยการ
วิชาการ
รอง เสธ., รอง ผอ.สํานัก., รอง ผบ.
๘
วทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย, ผอ.รร.นอส.ฯ,
๗
ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย,
๖ รอง ผอ.รร.นอส.ฯ, รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ,
รอง ผบ.รร.จอ.ฯ
บริหารระดับกลาง/
น.อ.
อํานวยการระดับสูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
หก.กอง, ผอ.รร.นม.ฯ, ผอ.รร.นป.ฯ,
๕
กรม/กอง, อาจารย
ผอ.รร.คท.ฯ, เสธ.รร.จอ.ฯ
สังกัด กรม/กอง
รอง หก.กอง, รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
๔
อํานวยการ
ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ
กรม/กอง
น.ท.
ระดับกลาง
๓ หน.แผนก
อาจารย สังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
๒ รอง หน.แผนก
กรม/กอง
น.ต.

อํานวยการระดับตน
๑

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
แผนก, อาจารย สังกัด
กรม/กอง

หน.ฝาย

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชัน้ สัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๒ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง)
ของสายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานการบริหารสูง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการในสายงานการศึกษาและการฝก ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใ ตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนง ประเภทบริหารระดับสูงตามที่
กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รอง เสธ., รอง ผอ.สํานัก, รอง ผบ.วทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย, ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ
กลุมงานเสนาธิการ, กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ., รอง ผอ.สํานัก, รอง ผบ.วทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ., รอง ผอ.สํานัก, รอง ผบ.วทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย, ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือ
ตางประเทศ
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
หรือเทียบเทา
ประสบการณ
รอง เสธ., รอง ผอ.สํานัก, รอง ผบ.วทอ.ฯ, รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ
- เคยดํ ารงตําแหนง ผอ.กอง, ผอ.ศูนย , ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ หรื อ
นายทหารปฏิบัติการ ที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง, ผอ.ศูนย, ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานการศึกษาและการฝก
ผอ.กอง, ผอ.ศูนย, ผอ.รร.นอส.ฯ, ผอ.รร.นฝ.ฯ, ผบ.รร.จอ.ฯ
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูน ย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ, รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ,
รอง ผบ.รร.จอ.ฯ หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ,
รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ, รอง ผบ.รร.จอ.ฯ ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๒ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบงั คับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานการบริหารคอนขางสูงโดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานในสายงานการศึกษาและการฝกทั้งปวงตามภารกิจที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวยตลอดจนการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
กลุมงานเสนาธิการ,
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ, รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ,
กลุมงานทั่วไป
รอง ผบ.รร.จอ.ฯ
หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, ผอ.รร.นม.ฯ, ผอ.รร.นป.ฯ,
กลุมงานทั่วไป
ผอ.รร.คท.ฯ, เสธ.รร.จอ.ฯ และ อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ, รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ,
รอง ผบ.รร.จอ.ฯ
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, ผอ.รร.นม.ฯ,
ผอ.รร.นป.ฯ, ผอ.รร.คท.ฯ, เสธ.รร.จอ.ฯ และ
อาจารย สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ,
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ, รอง ผบ.รร.จอ.ฯ, หก.กอง,
หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, ผอ.รร.นม.ฯ,
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ผอ.รร.นป.ฯ, ผอ.รร.คท.ฯ, เสธ.รร.จอ.ฯ
และ อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง, รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.รร.นอส.ฯ, รอง ผอ.รร.นฝ.ฯ, รอง ผบ.รร.จอ.ฯ
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, อาจารย, ผอ.รร.นม.ฯ, ผอ.รร.นป.ฯ,
ผอ.รร.คท.ฯ, เสธ.รร.จอ.ฯ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษา
และการฝก
หก.กอง, ผอ.รร.นม.ฯ, ผอ.รร.นป.ฯ, ผอ.รร.คท.ฯ และ เสธ.รร.จอ.ฯ
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๒ - ๔
สายวิทยาการ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก

ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศเอก
ประเภทตําแหนง
อํานวยการระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนง ที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง)
ของสายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานฝายอํานวยการสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะ
การวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายการศึกษาและการฝกทั้งปวง รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญ ชา
ภายในหนวย ตลอดจนเสนอแนะ ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.ในงานที่
เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
อาจารย สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง และ อาจารย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํ ารงตําแหนง รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ หรือ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๒ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง), หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของสายงาน
การศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานฝายอํานวยการคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการ
วางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ งานสายงานการศึกษาและการฝก รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญ ชา หรือให
คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก, อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก, อาจารย สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง, หน.แผนก, อาจารย สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก., รอง ผอ.รร.นม.ฯ, รอง ผอ.รร.นป.ฯ, รอง ผอ.รร.คท.ฯ, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก, อาจารย สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.) ที่ปฏิบัติงานดานสาย
การศึกษาและการฝก
หน.แผนก, อาจารย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๒ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) และนายทหาร
ฝายอํานวยการ (ระดั บ กอง/แผนก) ของสายงานการศึก ษาและการฝก หรือ นขต.ทอ. ซึ่ง มีห นาที่ ความ
รับ ผิดชอบและคุณ ภาพของงานปานกลางโดยปฏิ บัติง านในลั ก ษณะการชวยวางแผน อํานวยการ ติดต อ
ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับ งานในสายการศึกษาและการฝก รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูบังคับ บัญ ชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญ หาเบื้องตนแกห นวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก และอาจารย
สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก และอาจารย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก และอาจารย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหน ง หน.ฝ าย หรือ น.ชื่ อเฉพาะ สั งกั ด แผนก หรื อ อาจารย สั งกั ด กรม/กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายการศึกษาและการฝก
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก และอาจารย สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๒ - ๗
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภท
ตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหาร
ระดับสูง

Career
Path
๘

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
-

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

๗

ผอ.กอง

-

น.อ.

บริหาร
ระดับกลาง

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

น.อนุศาสนาจารยอาวุโส

-

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.

-

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

๓

-

-

๒

อศจ.กอศ.ยศ.ทอ., อศจ.(นขต.ทอ.)

-

๑

-

-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณี มีข อจํ ากั ดเชิ ง โครงสราง สามารถย ายข ามระดั บ เสน ทางความก าวหน าในอาชีพ ได โดยต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๒ - ๘

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ ยศ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะปกครอง บังคั บบัญชา ควบคุม กํากับดูแล
และรับผิดชอบในการบริหารงานใหเปนไปตามภารกิจของกอง และปฏิบัติห นาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญ ชา
มอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่
กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
ผูอํานวยการกอง
กลุมงานบังคับบัญชา
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
ผูอํานวยการกอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
ผูอํานวยการกอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
ผูอํานวยการกอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทผูบ ริห ารระดับ กลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
อนุศาสนาจารย
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ฉ ๒๒ - ๙

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ ยศ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลัก ษณะชวยเหลือ ปฏิบัติงานในหนาที่
ผูอํานวยการ ดวยการใชความรูความสามารถ ประสบการณในการชวยปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม กํากับดูแล
และรับผิดชอบในการบริหารงานใหเปนไปตามภารกิจของกอง และปฏิบัติห นาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญ ชา
มอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่
กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุม งาน
รองผูอํานวยการกอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รองผูอํานวยการกอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รองผูอํานวยการกอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รองผูอํานวยการกอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง (นายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานอนุศาสนาจารย
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ฉ ๒๒ - ๑๐

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะนายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส ระดับอํานวยการระดับสูง (ระดับกอง) ของ
ยศ.ทอ.ซึ่งมีห นาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลัก ษณะชวยวางแผน
ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติพิธีกรรม การอบรมและการสอนคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม การให
คําปรึก ษาแนะนําและการเผยแผธรรมทางสื่อตาง ๆ ชวยปฏิบัติง านและติดตามงานในสายวิท ยาการดา น
อนุศาสนาจารยทั้งสวนกลางและตางจัง หวัดวางแผนการตรวจกิจการและพัฒ นางานในสายวิท ยาการดาน
อนุศาสนาจารย และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
นายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารอนุศาสนาจารยอาวุโส
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานอนุศาสนาจารย
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ฉ ๒๒ - ๑๑
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศโท
ประเภทตําแหนง อํานวยการระดับกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
ยศ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะชวยวางแผนงาน
ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติพิธีกรรม การอบรมและการสอนคุณธรรมจริยธรรมและวัฒ นธรรม การให
คําปรึกษาแนะนํา และการเผยแผธรรมทางสื่อตาง ๆ ติดตามผล ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
นายทหารอนุศาสนาจารย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารอนุศาสนาจารย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารอนุศาสนาจารย
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
นายทหารอนุศาสนาจารย
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ที่ปฏิบัติงานดานสายงานอนุศาสนาจารย
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ฉ ๒๒ - ๑๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
สายวิทยาการ จําพวกทหารอนุศาสนาจารย
ระดับชั้นยศ
นาวาอากาศตรี
ประเภทตําแหนง อํานวยการระดับตน
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
ยศ.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะชวยวางแผนงาน
ควบคุม ประสานงาน การปฏิบัติพิธีกรรม การอบรมและการสอนคุณธรรมจริยธรรมและวัฒ นธรรม การให
คําปรึก ษาแนะนํ า ตรวจเยี่ยมพบปะกับ ทหารกองประจําการ แกป ญ หาศีล ธรรม คุณ ธรรมจริยธรรมเป น
รายบุคคล การเผยแผธรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่ออื่น ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญ ชา
มอบหมาย
ตําแหนงและกลุม งาน
นายทหารอนุศาสนาจารย
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารอนุศาสนาจารย
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๔
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
นายทหารอนุศาสนาจารย
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
ประสบการณ
นายทหารอนุศาสนาจารย
- เคยดํารงตําแหนงนายทหารสายอนุศาสนาจารย อัตราชั้นยศ ร.อ.
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ฉ ๒๓ - ๑
อนุผนวก ๒๓ ประกอบผนวก ฉ รร.นนก.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก (รร.นนก.)
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

Career
Path

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/
วิชาการ
-

๘

รอง เสธ., รอง ผอ.กกศ.

๗

ผอ.กอง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง

๑

หน.ฝาย

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณี มีข อจํ ากั ดเชิ ง โครงสราง สามารถย ายข ามระดั บ เสน ทางความก าวหน าในอาชีพ ได โดยต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๓ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ รอง เสธ.กรม หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหน ว ยงาน
(ระดับกอง) ของสายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงาน
ในลั ก ษณะเป น ผู บ ริ ห ารจั ด การงาน และกิ จ การในสายงานการศึ ก ษาและการฝ ก ตามภารกิ จ ที่ อ ยู ใน
ความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรบั เงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง เสธ., รอง ผอ.กกศ.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง เสธ., รอง ผอ.กกศ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง เสธ., รอง ผอ.กกศ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
ประสบการณ
รองเสนาธิการ, รอง ผอ.กกศ.
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง ระดั บ ผอ.กอง หรื อ นายทหารปฏิ บั ติ ก ารที่ เคยดํ ารงตํ าแหน ง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๓ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
เชี่ยวชาญเฉพาะ

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสานควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในสายการศึกษาและการฝกทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพล
ของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง ผอ.กอง หรือ ประเภทอํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงาน
การศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๓ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับบัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) หรือ หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานในสายงานการศึก ษาและการฝก ทั้งปวง ตามภารกิ จที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษา
แนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผดู ํารงตําแหนง ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพ หรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง บริหารระดับกลาง หรือ อํานวยการระดับสูงที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษา
และการฝก
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๓ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับกอง) ของ
สายงานการศึกษาและการฝก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการวางแผน
อํานวยการ ติดตอประสานควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในสายการศึกษาและการฝกทั้งปวง รวมทั้งเสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพล
ของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะสังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๓ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของสายงาน
การศึกษาและการฝก หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานใน
ลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผล
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายการศึกษาและการฝก รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา
หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานหรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของและการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานดานสายการศึกษาและการฝก
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (รอง หน.แผนก) ที่ปฏิบัติงานดานสายการศึกษา
และการฝก หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (อาจารย กกศ. (อัตรา น.ท.))
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (อาจารย กกศ. (อัตรา น.ต.))
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ฉ ๒๓ - ๗

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารการศึกษาและการฝก
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน (ระดับฝาย) และนายทหาร
ฝายอํานวยการ (ระดับกอง/แผนก) ของสายงานการศึกษาและการฝก หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการ
เกี่ยวกับ งานในสายการศึก ษาและการฝก รวมทั้ง เสนอแนะใหคําปรึก ษาแนะนําแกผูบังคับ บัญ ชา หรือให
คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญญาบัตร ทุกประเภท
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายการศึกษาและการฝก
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายการศึกษาและการฝก
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ฉ ๒๔ - ๑
อนุผนวก ๒๔ ประกอบผนวก ฉ สก.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสวัสดิการ
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ
น.อ.
พิเศษ

ประเภทตําแหนง

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการ
ระดับตน

Career
Path

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/
วิชาการ
-

๗

รอง จก.
เสธ.กรม
ผอ.กอง

๖

รอง ผอ.กอง

-

๕

หก.กอง

-

๔

รอง หก.กอง

-

๓

หน.แผนก

-

๒

รอง หน.แผนก

๑

หน.ฝาย

๘

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
กรม/กอง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัดแผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณี มีข อจํ ากั ดเชิ ง โครงสราง สามารถย ายข ามระดั บ เสน ทางความก าวหน าในอาชีพ ได โดยต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๔ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสวัสดิการ
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ, เสธ.กรม หรือผูบังคับบัญชาหนวยงาน
ระดับกอง ของ นขต.สก.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปน
ผูบริหารจัดการงาน และกิจการดานสวัสดิการทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจ
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง จก., เสธ.กรม
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง จก., เสธ.กรม
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง จก., เสธ.กรม
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
ประสบการณ
รอง จก.
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.กรม ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ
เสธ.กรม
- เคยดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ผอ.กอง หรื อนายทหารปฏิ บั ติ ก ารที่ เคยดํ ารงตํ าแหน ง ผอ.กอง
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ หรือ
เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง หรือเทียบเทา) ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๔ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสวัสดิการ
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผูบั งคั บบั ญ ชาหนวยงานระดับ กอง ของ นขต.สก.ทอ.ซึ่ งมี หนาที่ ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการดานสายงาน
สวัสดิการทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
ในการควบคุม กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวาตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนง
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง
กลุมงานเสนาธิการ
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสายวิทยาการอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทอํานวยการระดับ กลาง (รอง หก.กอง) ที่ป ฏิบัติงานดานสายงาน
สวัสดิการ หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๔ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสวัสดิการ
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายฝายอํานวยการของหนวยงานระดับกอง,
หน.หนวยงานระดับแผนก หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับกอง ของ สก.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานสวัสดิการ
รวมทั้ ง เสนอแนะ ให คํ าปรึก ษาแนะนํ าแก ผูบั งคับ บั ญ ชา หรือให คําแนะนํ า ชี้ แจง ตอบป ญ หาเบื้องตน แก
หนวยงาน หรือบุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก
ประสบการณ
รอง หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานสวัสดิการ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๔ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสวัสดิการ
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงานระดับแผนก, หน.หนวยงาน
ระดับฝาย ของ สก.ทอ.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับ งานในสายงานสวัสดิการ รวมทั้ง
เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือ
บุคคลอื่นในหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบงั คับฝูง
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานสวัสดิการ
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ฉ ๒๕ - ๑
อนุผนวก ๒๕ ประกอบผนวก ฉ ศวอ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
ตอนที่ ๑
Career
ตําแหนง
ตําแหนง
ชั้นยศ ประเภทตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
๘ รอง ผอ.สํานัก
น.อ.
บริหารระดับสูง
พิเศษ
๗ ผอ.กอง
น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

๖

รอง ผอ.กอง

๕

หก.กอง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

๔

รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง

๑

น.ชือ่ เฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง

-

-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๕ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง หน.สวนราชการ, ผอ.กอง ของ ศวอ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการดานวิทยาศาสตร ตามภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.สํานัก
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.สํานัก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.สํานัก
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ผอ.กอง
ประสบการณ
รอง ผอ.สํานัก
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร หรือ
นายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนง ผอ.กอง ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร หรือเคยดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง หรือเทียบเทา) ของสายวิทยาการอื่น
ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร
หรือเคยนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.กอง) หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๕ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะ รอง ผอ.ศู นย, รอง ผอ.กอง และ หก.กอง ของ ศวอ.ทอ.ซึ่ งมี ห น าที่ ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานสายงาน
วิทยาศาสตรตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ด วยการใหความรู ความสามารถ ประสบการณใน
การควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง (น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง (อัตรา น.อ.))
หรือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (หก.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร หรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนง รอง หก.กอง หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นทีเ่ ทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๕ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
นาวาอากาศเอก
อํานวยการระดับสูง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะนายทหารสังกัดกองของ ศวอ.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองอาศัยพื้นฐานของความรูประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎี หรือหลัก
วิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานดานวิทยาศาสตร ที่จําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในการปฏิบัติ รวมทั้งการใหคําปรึกษา เสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
ดานสายวิทยาศาสตรแกผูบังคับบัญชา และ/หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมาของหนวยงาน ตลอดจนการปฏิบัติ
หน าที่ อื่น ๆ ตามที่ ไดรับ มอบหมาย ซึ่ งเปน ตําแหนง ที่ผู ดํารงตําแหน ง ไดรับ เงินประจําตําแหน ง ประเภท
อํานวยการระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๕ - ๕

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เป นตําแหนงที่ ต องปฏิ บั ติ งานในฐานะฝ ายอํานวยการของหน วยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ ศวอ.ทอ.หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ในสังกัดหนวยงานอื่นที่เปน
นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการ
บริหารจัดการงานดานสายงานวิทยาศาสตรตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใหความรู
ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับ ดูแล การใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา แนะนํา แกผูบังคับบัญชา
หรือคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้ งมี อํานาจในการปกครองผู ใตบั งคับ บัญ ชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิ บัติ หนาที่ อื่น ๆ ตามที่ได รับ
มอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก
ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร หรือเคยดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง (อัตรา น.ต.)
ที่ป ฏิบัติง านดานสายงานวิท ยาศาสตร หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยระดับ ตน (รอง หน.แผนก)
ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๕ - ๖

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารวิทยาศาสตร
นาวาอากาศตรี

ประเภทตําแหนง
อํานวยการระดับตน
หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ ศวอ.ทอ.หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบงานและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงาน
ดานสายงานวิ ท ยาศาสตร ตามภารกิจที่ อยูในความรับผิ ดชอบของหน วย ด วยการให ความรู ความสามารถ
ประสบการณในการควบคุม กํากับ ดูแล การใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญชา หรือคําแนะนํา
ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน และ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/สํานัก/กอง
- เคยดํารงตําแหนง น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานวิทยาศาสตร หรือเคย
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยระดับตนในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก
- เคยดํารงตําแหนง ในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ป ฏิบัติงานดานสายงานวิท ยาศาสตร หรือเคยดํารง
ตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๖ - ๑
อนุผนวก ๒๖ ประกอบผนวก ฉ สวบ.ทอ.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารเวชศาสตรการบิน
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภทตําแหนง

น.อ.
พิเศษ

บริหารระดับสูง

น.อ.

บริหารระดับกลาง/
อํานวยการระดับสูง

น.ท.

อํานวยการ
ระดับกลาง

น.ต.

อํานวยการระดับตน

Career
ตําแหนง
Path บริหาร/อํานวยการ
๘ รอง ผอ.
๗

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

ผอ.ศูนย/ผอ.กอง

๕
๔

รอง ผอ.ศูนย,
รอง ผอ.กอง
หก.กอง
รอง หก.กอง

๓

หน.แผนก

๒

รอง หน.แผนก

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง

๑

หน.ฝาย

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด แผนก

๖

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
-

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพิจารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณีมีขอจํากัดเชิงโครงสราง สามารถยายขามระดับเสนทางความกาวหนาในอาชีพได โดยตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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ฉ ๒๖ - ๒

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารเวชศาสตรการบิน
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ, ผอ.ศูนย หรือ ผอ.กอง ของ สวบ.ทอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และ
กิ จ การด านเวชศาสตร ก ารบิ น ตามภารกิ จ ที่ อ ยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน วย มี อํ านาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนตําแหนงที่
ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนง
กําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผอ.ศูนย, ผอ.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
ผอ.ศูนย, ผอ.กอง
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
ผอ.ศูนย, ผอ.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.ศูนย, ผอ.กอง) หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.ศูนย, ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเวชศาสตรการบิน หรือเคยดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผอ.กอง หรือเทียบเทา) ของสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ผอ.ศูนย, ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.กอง) หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนงบริหารระดับกลาง (รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเวชศาสตรการบิน
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๖ - ๓

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารเวชศาสตรการบิน
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.กอง และ หก.กอง ของ สวบ.ทอ.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการ
งานดานสายงานเวชศาสตรการบินตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใหความรู ความสามารถ
ประสบการณในการควบคุม กํากับ ดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหน วย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนตําแหนงที่ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผอ.ศูนย
กลุมงานทั่วไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผอ.ศูนย,
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑ หรือ ๔
รอง ผอ.กอง, หก.กอง,
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผอ.ศูนย
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเทาขึ้นไป
รอง ผอ.กอง, หก.กอง
หรือหลักสูตรการบริหารงานสายแพทยทหารชั้นสูง
หรือเทียบเทาขึ้นไป
ประสบการณ
รอง ผอ.ศูนย, รอง ผอ.กอง
- เคยดํารงตําแหนง ประเภทบริหารระดับ กลาง (หก.กอง) ที่ปฏิบัติงานดานเวชศาสตรการบิน
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหน ง ประเภทอํ านวยการระดั บ กลาง (รอง หก.กอง, น.ชื่ อ เฉพาะ สั งกั ด กอง
(อัตรา น.ท.)) ที่ปฏิบัติงานดานเวชศาสตรการบิน หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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ฉ ๒๖ - ๔

สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารเวชศาสตรการบิน
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ของ สวบ.ทอ.หรือในฐานะ หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) ในสังกัดหนวยงานอื่น
ที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการ
ชวยในการบริหารจัดการงานดานสายเวชศาสตรการบิน ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการ
ให ความรู ความสามารถ ประสบการณ ในการควบคุ ม กํากับ ดู แล การให ขอเสนอแนะ คําปรึกษา แนะนํ า
แกผูบังคับบัญชา หรือคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานและ/หรือกําลังพลของ ทอ.หรือบุคคลอื่น
ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.แผนก
ประสบการณ
รอง หก.กอง, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเวชศาสตรการบิน หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หน.แผนก
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (อัตรา น.ต.) ที่ปฏิบัติงานดาน
สายงานเวชศาสตรการบิน หรือเคยดํารงตําแหนงในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารเวชศาสตรการบิน
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะรอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน
(ระดับฝาย) ของ สวบ.ทอ.หรือในสังกัดหนวยงานอื่นที่เปน นขต.ทอ. ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบงานและคุณภาพ
ของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานดานสายเวชศาสตรการบินตาม
ภารกิจ ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใหความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม กํากับ
ดูแล การใหขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา แกผูบังคับบัญ ชา หรือคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแก
หน วยงาน และ/หรือกํ าลั งพลของ ทอ.หรือบุ คคลอื่ น ในงานที่ เกี่ ยวข อง รวมทั้ งมี อํ านาจในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย,
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
- เคยดํ ารงตํ าแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่ อเฉพาะ สั งกัด กอง/แผนก ที่ ป ฏิ บั ติ งานดานสายงาน
เวชศาสตรการบิน หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน (หน.ฝาย) ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง/แผนก
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานเวชศาสตรการบิน
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อนุผนวก ๒๗ ประกอบผนวก ฉ สน.ผบ.ดม.
ประเภทตําแหนงและเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
จําพวกทหารสารวัตร
ตอนที่ ๑
ชั้นยศ

ประเภท
ตําแหนง

Career
Path

น.อ.
พิเศษ

บริหาร
ระดับสูง

๘

น.อ.

บริหาร
ระดับกลาง

น.ท.

น.ต.

อํานวยการ
ระดับกลาง
อํานวยการ
ระดับตน

๗
๖
๕
๔
๓
๒
๑

ตําแหนง
บริหาร/อํานวยการ
รอง ผบ.ดม.
เสธ.สน.ผบ.ดม.
ผบ.กรม สห.ทอ.ฯ
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.ฯ
เสธ.กรม สห.ทอ.ฯ
หก.กอง,
ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ
รอง หก.กอง, ผบ.เรือนจํา,
รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ

ตําแหนง
เชี่ยวชาญ/ปฏิบัติการ/วิชาการ
-

น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม
(นยข.กรม สห.ทอ.ฯ)
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง
หน.แผนก, จเรฝาย
(นยข.พัน.สห.ทอ.ฯ)
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย ผช.นยข.กรม,
รอง ผบ.เรือนจํา, ผบ.รอย
ผช.นยข.พัน.สห.
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด
หน.ฝาย
กรม/กอง/แผนก, อาจารย

ขั้นตอนการดําเนินการ
๑. การดําเนินการยายเขาดํารงตําแหนงใหพจิ ารณายายตามลําดับหมายเลข
๒. ตําแหนงระดับ ๘ ตองเคยดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ที่รับเงินเพิ่มประเภทบริหาร
๓. กรณี มีข อจํ ากั ดเชิ ง โครงสราง สามารถย ายข ามระดั บ เสน ทางความก าวหน าในอาชีพ ได โดยต อ งมี
คุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑการยายขาราชการชั้นสัญญาบัตร ทอ.
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ

ตอนที่ ๒
คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารวัตร
นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

ประเภทตําแหนง
บริหารระดับสูง
หนาที่ความรับผิดชอบ ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับ รอง หน.สวนราชการ, เสธ. หรือ ผบ.กรม ของ สน.ผบ.ดม.
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะเปนผูบริหารจัดการงาน และกิจการ
ดานทหารสารวัตรทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชา
ภายในหนวย และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ผูดํารง
ตําแหนงไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผบ.ดม.,
เสธ.สน.ผบ.ดม.
กลุมงานบังคับบัญชา
ผบ.กรม สห.ทอ.
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผบ.ดม.,
เสธ.สน.ผบ.ดม.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
ผบ.กรม สห.ทอ.
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง ผบ.ดม.
หลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเทา
เสธ.สน.ผบ.ดม.
ผบ.กรม สห.ทอ.

หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือตางประเทศ
หรือหลักสูตรในสายวิทยาการทหารสารวัตร

ประสบการณ
รอง ผบ.ดม.
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.สน.ผบ.ดม.
เสธ.สน.ผบ.ดม.
- เคยดํารงตําแหนง ผบ.กรม สห.ทอ.หรือนายทหารปฏิบัติการที่เคยดํารงตําแหนงระดับ ผบ.กรม
สห.ทอ.
ผบ.กรม สห.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผบ.กรม สห.ทอ.) หรือนายทหารปฏิบัติการ
ที่เคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง (รอง ผบ.กรม สห.ทอ.) หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง (ผอ.กอง หรือเทียบเทา) ของสายวิทยาการอื่น
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารวัตร
นาวาอากาศเอก
บริหารระดับกลาง

หนาที่ความรับ ผิดชอบ ในฐานะรองผูบังคับ บัญชาหนวยงาน (ระดับกอง) ของ สน.ผบ.ดม.ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการชวยในการบริหารจัดการงานทหารสารวัตร
ทั้งปวง ตามภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย ดวยการใชความรู ความสามารถ ประสบการณในการควบคุม
กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีอํานาจในการปกครองผูใตบังคับบัญชาภายในหนวย
ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาจกลาวไดวา ตําแหนงนี้ ผูดํารงตําแหนงไดรับเงินประจํา
ตําแหนงประเภทบริหารระดับกลาง ตามที่กฎหมายการไดรับเงินประจําตําแหนงกําหนด
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.
กลุมงานเสนาธิการ
เสธ.กรม สห.ทอ.
ผบ.พัน.สห.ทอ.
หก.กอง
กลุมงานทั่วไป
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.
นายทหารสัญญาบัตร ประเภทที่ ๑
เสธ.กรม สห.ทอ.
ผบ.พัน.สห.ทอ.
หก.กอง
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการกิจเหลาทัพหรือ
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.
ตางประเทศหรือหลักสูตรในสายวิทยาการ
เสธ.กรม สห.ทอ.
ทหารสารวัตร
ผบ.พัน.สห.ทอ.
หก.กอง
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสหรือ
เทียบเทาขึ้นไปหรือหลักสูตรในสายวิทยาการ
ทหารสารวัตร
ประสบการณ
รอง ผบ.กรม สห.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนง เสธ.กรม สห.ทอ.
เสธ.กรม สห.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนง ผบ.พัน.สห.ทอ.กรม สห.ทอ.
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ผบ.พัน สห.ทอ.
- เคยดํารงตําแหนง หก.กอง หรือ รอง หก.กอง หรือ ผบ.เรือนจํา หรือ รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ
หรือ นยข.กรม สห.ทอ.ฯ หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริห ารระดับกลางในสายวิทยาการอื่นที่เทียบได
ไมต่ํากวานี้
หก.กอง
- เคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับกลาง (รอง หก.กอง, รอง ผบ.พัน., ผบ.เรือนจํา, นยข.
กรม สห.ทอ.ฯ) ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทหารสารวัตร หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับกลางในสาย
วิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารวัตร
นาวาอากาศโท
อํานวยการระดับกลาง

หนาที่ ความรับ ผิ ดชอบ เป นตําแหนงที่ตองปฏิ บัติ งานในฐานะฝายอํานวยการของหนวยงาน (ระดับ กอง),
หน.หนวยงาน (ระดับแผนก) หรือในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับกอง) ของ สน.ผบ.ดม.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานคอนขางสูง โดยปฏิบัติงานในลักษณะการวางแผนอํานวยการ ติดตอประสาน
ควบคุม กํากับดูแล ดําเนินการ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในสายงานทหารสารวัตร
รวมทั้ง เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน
หรือบุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หก.กอง, รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ, ผบ.เรือนจํา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม (นยข.กรม สห.ทอ.ฯ), จเรฝาย
กลุมงานทั่วไป
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (นยข.พัน.สห.ทอ.ฯ)
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หก.กอง, รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ, ผบ.เรือนจํา
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม (นยข.กรม สห.ทอ.ฯ)
นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภท
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (นยข.พัน.สห.ทอ.ฯ)
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หก.กอง, รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ, ผบ.เรือนจํา
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม (นยข.กรม สห.ทอ.ฯ), จเรฝาย
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (นยข.พัน.สห.ทอ.ฯ)
ประสบการณ
รอง หก.กอง, รอง ผบ.พัน.สห.ทอ.ฯ, ผบ.เรือนจํา, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม (นยข.กรม สห.ทอ.ฯ)
- เคยดํารงตําแหนง หน.แผนก หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง (อัตรา น.ท.) หรือ จเรฝาย
ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทหารสารวัตร หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวยระดับกลางในสายวิทยาการอื่น
ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หน.แผนก, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กอง (นยข.พัน.สห.ทอ.ฯ), จเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนง รอง หน.แผนก หรือ รอง ผบ.เรือนจํา หรือ ผช.จเรฝาย หรือ ผบ.รอย หรือ
ผช.นยข.กรม/กองพัน ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทหารสารวัตร หรือเคยดํารงตําแหนงประเภทอํานวระดับกลาง
ในสายวิทยาการอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
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สายวิทยาการ
ระดับชั้นยศ
ประเภทตําแหนง

คุณสมบัติประจําตําแหนง
จําพวกทหารสารวัตร
นาวาอากาศตรี
อํานวยการระดับตน

หนาที่ความรับผิดชอบ เปนตําแหนงที่ตองปฏิบัติงานในฐานะ รอง หน.หนวยงาน (ระดับแผนก), หน.หนวยงาน
(ระดับฝาย) ของ สน.ผบ.ดม.หรือ นขต.ทอ.ซึ่งมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานปานกลาง โดยปฏิบัติงาน
ในลักษณะการวางแผน อํานวยการ ติดตอประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับงานในสายงานทหารสารวัตร รวมทั้ง
เสนอแนะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบังคับบัญชา หรือใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงาน หรือ
บุคคลอื่นในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ชื่อตําแหนงและกลุมงาน
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
รอง ผบ.เรือนจํา, ผบ.รอย
ผช.นยข.กรม, ผช.นยข.พัน.สห.ทอ.
กลุมงานทั่วไป
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อาจารย
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
รอง ผบ.เรือนจํา, ผบ.รอย
นายทหารสัญญาบัตร ทุกประเภท
ผช.นยข.กรม, ผช.นยข.พัน.สห.ทอ.
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อาจารย
การศึกษาทางทหาร สําเร็จการศึกษา
รอง หน.แผนก, ผูชวยจเรฝาย
รอง ผบ.เรือนจํา, ผบ.รอย
ผช.นยข.กรม, ผช.นยข.พัน.สห.ทอ.
หลักสูตรนายทหารชั้นผูบ ังคับฝูง
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก
อาจารย
ประสบการณ
รอง หน.แผนก, รอง ผบ.เรือนจํา, ผบ.รอย, ผช.นยข.กรม, ผช.นยข.พัน.สห.ทอ., ผูชวยจเรฝาย
- เคยดํารงตําแหนง หน.ฝาย หรือ น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก หรือ อาจารย ที่ปฏิบัติงาน
ดานสายงานทหารสารวัตร
หน.ฝาย, น.ชื่อเฉพาะ สังกัด กรม/กอง/แผนก, อาจารย
- เคยดํารงตําแหนงในอัตราชั้นยศ ร.อ.ที่ปฏิบัติงานดานสายงานทหารสารวัตร
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