
 (สำเนา) 
 (สำเนา)   

 
  
 
 

คำสั่งกรมกำลังพลทหารอากาศ 
 (เฉพาะ) 
ท่ี ๓/๖๒ 

เรื่อง  มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ. 
 

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ กพ.ทอ.โดยรวม เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยอำนาจตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงใหปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒/๕๙ ลง ๒๙ ม.ค.๕๙ เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทน
และสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 ๒. กำหนดให รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., 
รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.และ ผอ.ศบส.กพ.ทอ.มีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.
ตามผนวกประกอบแนบทายคำสั่งนี้ 

 ๓. กรณีผูรับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ไมสามารถ
ปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้ไดเปนครั้งคราว ให รอง จก.กพ.ทอ.หรือ ผอ.สนพ.กพ.ทอ.หรือ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 
หรือ รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.หรือ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.แลวแตกรณี รับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทน 
และสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ได 

 ๔. กรณีท่ี จก.กพ.ทอ.ซ่ึงรับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ไมสามารถปฏิบัติราชการไดเปนครั้งคราว ให รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ.หรือ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ท่ีไดรับ
มอบหมายจาก จก.กพ.ทอ.รับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.เปนการชั่วคราวได 
เวนแตจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

 ๕. หน.นขต.กพ.ทอ.กำกับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามคำสั่งนี้ และสำเนาเอกสารในเรื่องท่ี
นำเรียนผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ข้ึนไป ซ่ึงหนวยพิจารณาแลวเห็นวา      
มีความสำคัญ และผูบังคับบัญชาของ กพ.ทอ.ทุกระดับควรรับทราบ สงให ผธก.กพ.ทอ.เพ่ือแจงเวียนให 
จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ.และ ผอ.สำนักฯ ทราบ ตามความเหมาะสม 

 ๖. เรื่องใดท่ี จก.กพ.ทอ.ไดมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการฯ ไวเปนการเฉพาะ    
คงใหถือปฏิบัติตามเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

 ท้ังนี้  ตั้งแต ๑ ก.พ.๖๒ เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๖   มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

     (ลงชื่อ)  พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม 
    (นฤพล  จักรกลม) 
  จก.กพ.ทอ. 

การแจกจาย … 
 

หนวยรับ 
หนวยรับ 
หนวยรับ 
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การแจกจาย 

- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ., 

  และ ฝสธ.ประจำ กพ.ทอ. 

- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ. และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 

 

สำเนาถูกตอง 

  (ลงชื่อ) น.อ.นรศักดิ์  วิชเศรษฐสมิต 

       (นรศักดิ์  วิชเศรษฐสมิต) 

    รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน 

     ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 

                       ๑ ก.ย.๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ร.อ.กิตติพงษ ฯ พิมพ/ทาน 

                                                                        น.ท.หญิง ชลธิชา ฯ  ตรวจ 

 
 



ผนวก 
ประกอบคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓/๖๒ ลง ๑๖ ม.ค.๖๒ 

เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ. 

---------------------------- 

 ๑.  รอง จก.กพ.ทอ.มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การเสนอของบประมาณในการบรรจุ โอน ปรับยาย 

กำลังพล 

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒ การออกประกาศ ทอ.เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓ การรายงานมาตรฐานการศึกษา และอาชีพทหาร 

กองประจำการ 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารกองประจำการ

(เสนอ กง.กห.) 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕ ออกคำสั่งยายประเภท กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๖ การรับรองชั่วโมงบิน เพื่อขอใบอนุญาตจากสำนักงาน 

การบินพลเรือนแหงประเทศไทย 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗ แจงกำหนดการทำบัตรประจำตวัขาราชการบำนาญ ศบส.กพ.ทอ. - 

๘ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารประจำการ ศบส.กพ.ทอ. - 

๙ การจัดทำบตัรและการตออายุบตัรขาราชการบำนาญ 

ชั้นนายพลอากาศ 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๐ การควบคุมการสงบญัชีเกษยีณอายุราชการของปถัดไป

ลวงหนา 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๑ การอบรมชี้แจงขาราชการที่เกษียณอายุราชการ 

และเกษียณอายุราชการกอนกำหนด 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๒ การรักษาความปลอดภัย ผธก.กพ.ทอ. - 

 ๒.  ผอ.สนพ.กพ.ทอ.มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ 

 

ให พอ.ดำเนินการตามปฏิทนิการจัดสรรนักศึกษาแพทย 

ทันตแพทย เภสชัศาสตร ผูทำสญัญาปฏิบัติงานชดใชทนุ 

ประจำปการศึกษา 

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒ ตรวจสอบงบบุคลากรของ นขต.ทอ.(เสนอ สปช.ทอ.) กนผ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓ แจงผลวิเคราะหการจางพนักงานราชการทดแทน    

พนักงานราชการที่สูญเสียให นขต.ทอ. 

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

                ๔ แจงผล... 
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ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๔ แจงผลวิเคราะหการจางเหมาบริการให นขต.ทอ. กนผ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕ แจงผลวิเคราะหการจางพนกังานราชการกลุมงานเชี่ยวชาญ

เฉพาะ เพื่อให ยก.ทอ.ขออนุมัติปรับกรอบอัตรากำลัง

พนักงานราชการให นขต.ทอ. 

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๖ การยายเขาอัตรา ร.อ. กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๗ การปรับยายนายทหารสัญญาบตัร สังกัด ทอ.ไปรับราชการ 

สป.และ สร. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๘ การปรับยายนายทหารสัญญาบตัร สังกัด ทอ.ไปรับราชการ 

บก.ทท. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๙ การโอนนายทหารสัญญาบัตรไปรับราชการตางกระทรวง กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๐ การใหนายทหารสัญญาบัตรไปชวยปฏิบัติราชการ 

ใน นขต.ทอ.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๑ การใหนายทหารสัญญาบัตรไปชวยปฏิบัติราชการ นอก ทอ.

ภายใน กห.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๒ การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน และทำการแทน กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๓ การยายขาราชการต่ำกวาชัน้สญัญาบัตรระหวาง นขต.ทอ. 

(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๔ การยายนายทหารประทวนเขาดำรงตำแหนงอัตราสูงข้ึน กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๕ การปรับยายนายทหารประทวน สังกัด ทอ.ไปรับราชการ 

สร.และ สป. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๖ การปรับยายนายทหารประทวน สังกัด ทอ.ไปรับราชการ 

บก.ทท. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๗ การโอนนายทหารประทวนไปรับราชการตางกระทรวง กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๘ การใหนายทหารประทวน และลูกจางประจำไปชวยปฏิบัติ

ราชการใน นขต.ทอ.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๑๙ การใหนายทหารประทวนไปชวยปฏิบัติราชการนอก ทอ.

ภายใน กห.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๐ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 

กรณีทำหนาที ่

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๑ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 

กรณีเกษียณอายุราชการ 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๒ การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร 

กรณีอายุ ๕๕ ป ข้ึนไป 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

๒๓  การยาย... 
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ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๒๓ การยายขาราชการต่ำกวาชัน้สญัญาบัตรบรรจุตามแผน

บรรจุกำลังพลประจำป 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๔ การผลัดเปลี่ยนเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๕ การสอบเลื่อนระดับชั้นงาน เปลีย่นตำแหนง และเปลี่ยน
สายงานของลูกจางประจำ  

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๖ บรรจุบุคคลเขารับราชการใน ทอ.เปนนายทหารสัญญาบัตร 
และนายทหารประทวน 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๗ การลาออกของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
และการใหลูกจางประจำออกจากราชการ 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๘ การใหขาราชการออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุ
ราชการกอนกำหนดของ กห. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๒๙ การใหนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ 
ลูกจางประจำออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนด
เกษียณอายุราชการ 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๐ การบรรจุ นนอ., นพอ., นจอ., นดอ., นชท.และ นนส.ผท.
เขารับราชการ 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๑ การบรรจุบุคคลพลเรือนเขาเปน นนอ., นพอ., นจอ.และ 
นดอ. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๒ การปลดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และ 
ลูกจางประจำในคราวพิจารณาบำเหน็จประจำป 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๓ การปลดขาราชการออกจากราชการตามมติ คพม.ทอ. กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๔ การให นนอ., นพอ., นจอ.และ นดอ.ออกจากความเปน 

นักเรียน 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๕ การใหกำลังพลพน และปฏิบัตหินาที่ราชการในอัตรา ทอ.

(เพื่อพลาง), อัตรา ทอ.(ตามแผนเพื่อความมั่นคงของ

ประเทศ) และอัตรา กอ.รมน.  

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๖ การให จนท.หนวยมิตรประชา ทอ.ปฏิบัติหนาที่ราชการ กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๗ การใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนากับหนวยงาน 

นอก กห.ที่ไมเก่ียวของกับ นขต.ทอ.ใด หรือเก่ียวของกับ 

นขต.ทอ.หลายหนวย 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๘ การใหกำลังพลเดินทางไปราชการตางประเทศ โดยไมใช

งบประมาณของ กห.(นอกโครงการศึกษาของ ทอ.) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๓๙ การใหกำลังพลปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการกีฬา

ภายในประเทศ 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

๔๐  การให... 
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ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๔๐ การใหกำลงัพลไปแขงขันกีฬา ณ ตางประเทศ โดยไมใช

งบประมาณของ กห. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๑ การใหขาราชการเขารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือ

คณะทำงานกับหนวยงานนอก กห. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๒ การใหขาราชการชวยราชการหนวยงานนอก กห. 

(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๓ การใหขาราชการรวมปฏิบัติหนาที่ หรือรวมปฏิบัติงาน

หนวยงานนอก กห.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๔ การใหทหารกองประจำการไปปฏิบัติหนาทีท่หารบริการ

อดีตผูบังคับบัญชาของ ทอ.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๕ การใหทหารกองประจำการไปปฏิบัติหนาที่ รปภ.นายทหาร

ชั้นผูใหญ ที่สงักัดนอก ทอ.(กรณีทั่วไป) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๖ การผอนผันใหทหารกองประจำการลาไปศึกษาตอ กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๗ การตรวจสอบเวลาราชการตอนเปนทหารกองประจำการ 

เสนอ หนวยปกครองทหาร 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๘ การออกประกาศ กห.เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๔๙ การขออนุมัตินำปลดทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิพิเศษ กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๐ การขออนุมัตินำปลดทหารกองประจำการทีป่วยเปนโรค 

ซึ่งไมสามารถรับราชการทหารได 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๑ การขออนุมัตินำปลดทหารกองประจำการทีต่องโทษจำคุก

ไมนอยกวา ๑ ป 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๒ การขออนุมัตินำปลดทหารกองประจำการที่หนีราชการ 

จนคดีขาดอายุความ 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๓ ขอความรวมมือจัดขาราชการเขารับฟงการบรรยาย 

ใหความรูแกสมาชิก กบข.ในสังกัด 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๔ การจัดขาราชการทหาร ทอ.ไปรวมการตรวจเลือกทหาร 

กับ ทบ. 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

๕๕ งานในภารกิจที่ไมใชนโยบาย ของ กนผ.สนพ.กพ.ทอ., 

กสพ.สนพ.กพ.ทอ., กจพ.สนพ.กพ.ทอ.และ กพส.สนพ. 

กพ.ทอ. 

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

กสพ.สนพ.กพ.ทอ. 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

๓.  ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ... 
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 ๓.  ผอ.สปพ.กพ.ทอ.มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การขออนุมัติโควตาการลาอุปสมบทของขาราชการ 

ประจำป 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒ พิจารณาคุณวฒุิการศึกษาผูไดรับผลกระทบจากการ 

ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจ ุ

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓ การรายงานอุบัติเหตุภาคพื้น กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔ สรุป อนุมัติ รมว.กห., คำสั่ง กห., ระเบียบ กห. และ

ขอบังคับ กห.นำเรียน ผบ.ทอ.เพื่อแจกจายให นขต.ทอ.

ทราบ และถือปฏิบัต ิ

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕ การเสนอรายชื่อขาราชการ กพ.ทอ.เปนกรรมการสอบสวน

กรณีอากาศยานเสียหายเนื่องจากการรบ ประจำป 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖ การมอบของขวัญปใหมใหแกผูปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ในหนวยสนาม และชายแดน 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗ การเยี่ยมเยียนผูเจ็บปวยเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ในวันกองทัพไทย 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘ ออกคำสั่งใหขาราชการ สังกัด ทอ.รับคาตอบแทนเหมาจาย

แทนการจัดหารถประจำตำแหนง 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙ การขออนุญาตลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศ กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐ การรายงานกวดขันวินยัทหารประจำเดือน การฝก และ

อบรมเพื่อเสริมสรางวินัยทหาร 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑ ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาทีน่ายทหารเวรอำนวยการ 

ทอ.และ ผช.นายทหารเวรอำนวยการ ทอ. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒ การรายงานสรุปสถิติการลงโทษขาราชการ ในรอบ ๖ เดือน กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓ การรายงานขาราชการผูกระทำการฝาฝนคานิยมหลัก 

ของมาตรฐานจริยธรรม เหตแุหงการฝาฝน และการลงโทษ 

หรือลงทัณฑทางวนิัย ประจำป 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๔ การขออนุญาตลาพักผอนประจำปของ หน.นขต.ทอ. กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๕ การควบคุม รวบรวม เก็บรักษา และตรวจสอบแกไข

หลักฐานแบบธรรมเนียมกำลังพล รวมทั้งการปรับปรุงแกไข

แบบธรรมเนียมกำลงัพล ซึ่งไมตรงกับหนาที่ของ 

สวนราชการใดใน กพ.ทอ. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๑๖  การขอ... 
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ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑๖ การขออนุมัติลากิจ และลาพักผอนไปตางประเทศ  

การขอเลื่อนการลาไปตางประเทศ การขอยกเลิกการลาไป

ตางประเทศ การขออนุมัติให ผชท.เหลาทัพ และ จนท.สน.

ผชท.ทอ.เดินทางกลับประเทศไทย การขอลาอยูตอใน

ตางประเทศหลังจากสำเร็จการศึกษา และการสรุปรายชื่อ

การลาไปตางประเทศประจำเดอืน 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๗ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนอากาศยานอุบัติเหต ุทอ. 

ประจำป, คณะ จนท.วิเคราะหอากาศยานอุบตัิเหต ุ

ในตางประเทศ ประจำป, คณะ จนท.สอบสวนอากาศยาน 

อุบัติเหตุในตางประเทศ ประจำป และ คณก.สอบสวน 

อุบัติเหตุภาคพื้นระดับ ทอ.ประจำป 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๘ การรายงานขอแกไขแบบธรรมเนียมกำลังพลทั่วไป 

ในเร่ืองตาง ๆ ที่มิไดเปนหนาที่โดยตรงของ นขต.กพ.ทอ. 

หนวยใด 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๙ การออกคำสั่งใหรับเงินประจำตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ และวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัด กห. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๐ การออกคำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบตัร และนายทหาร

ประทวน (กรณีปกติ) 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๑ การแจง นรอ.สังกัด ทอ.ปฏิบัตหินาที่รับเสด็จ สงเสด็จ และ

แซงเสด็จ 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๒ การแจง นรอ.สังกัด ทอ.ปฏิบัตหินาที่เวรประจำพระองค

ประจำเดือน 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๓ การขอเปลี่ยนเวร หรือแทนเวรประจำพระองค กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๔ การปฐมนิเทศ และฝกอบรม นรอ.ใหม กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๕ การรายงานกรณี นรอ.พนจากหนาที่ (กรณีปกติ)  กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๖ การรายงานสถิติการสนับสนนุภารกิจหนวยบินเดโชชัย ๓  กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๗ การออกคำสั่งใหขาราชการไดรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการ  

สูรบ (พ.ส.ร.) 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๘ การสงคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๒๙ การออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือน กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๓๐  การเสนอ... 
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ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๓๐ การเสนอรายชื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร–หลาน ทหาร      

ผานศึกเกาหล ี

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๑ การดำเนินการของ คณก.บานพกัอาศัย ทอ.(กรณีปกติ) กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๒ การดำเนินการของ คณอก.จัดสวัสดิการบานพักอาศัย ทอ. กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๓ การพิจารณาเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ ทอ.

(ขาราชการ และบุคคลทั่วไป) 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๔ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไดรับสิทธปิระดับเหรียญ

เกียรติยศ ทอ. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๕ การออกคำสั่งใหนายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหนาที่เวร

ผูแทน ผบ.ทอ. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๖ เสนอขอแกไข ชื่อตัว ชื่อสกุล ในประกาศราชกิจจานุเบกษา กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๗ สำเนาประกาศ สร.และ/หรือสำเนาประกาศ กห. 

เร่ือง แตงตั้ง นรอ. นำเรียน ผบ.ทอ.เพื่อทราบ 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๘ สำเนาประกาศ สร.และ/หรือสำเนาประกาศ กห. 

เร่ือง แตงตั้งนายทหารพิเศษ นำเรียน ผบ.ทอ.เพื่อทราบ 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๓๙ บำเหน็จประจำปของนายทหารสัญญาบัตร ที่คางการ

พิจารณา 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๐ แตงตั้งยศนายทหารสัญญาบตัร/นายทหารประทวน    

(กรณีปกติ) 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๑ การปรับเงินเดือนตามคุณวฒุ ิ กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๒ ขอพระราชทานยศทหาร (ปลดวาที่ยศ) กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๓ การแกไขขอความที่ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนในราชกิจจา

นุเบกษา 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๔ การขออนุมัติขาราชการเขาศึกษาหลักสูตร วปอ., ปรอ. 

และ วปม. 

- การแจงรายชื่อผูเขารับการศึกษาให สปท.ทราบ           

  ในเบื้องตน 

- การสงหลักฐานของผูเขารับการศึกษาให สปท. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๕ สงรายชื่อผูสมัครคัดเลือกเขารับการศึกษาหลักสูตรระดับ

เสนาธิการกิจข้ึนไป ในสวนของ กพ.ทอ.ใหสายวิทยาการ  

คัดเลือก (วสท.) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๔๖  การให... 

 

 

 

 



- ๘ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๔๖ การใหขาราชการเขารับการศึกษาหลักสูตรศิษยการบนิ 

- การออกคำสั่งใหขาราชการ ทอ.เขารับการศึกษาหลักสูตร 

  ศิษยการบิน  

- การแจง นกข.เพื่อกำหนดวันชีแ้จง วันทำสัญญา และ 

  ดูสถานที ่

- การขอให กพ.ทร.สงรายชื่อขาราชการ ทร.เปน ศบ. 

  ในสวนของ ทร. 

- การออกคำสั่งใหขาราชการ ทร.เขารับการศึกษาหลักสูตร 

  ศิษยการบิน 

- การขออนุมัติให ศบ.พนสภาพจากการเปน ศบ.หรือให    

  ศบ.ตกรุน 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๗ การจัดขาราชการเขารับการศึกษา อบรม ประชุม และ 

สัมมนา ณ สถานศึกษานอก ทอ. 

หลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

- การสรุปนำเรียนขออนุมัติใหขาราชการเขารับการศึกษา 

หลักสูตรนอกโครงการศึกษาของ ทอ. 

- การสรุปนำเรียนขออนุมัติใหขาราชการเขารับการศึกษา 

  อบรม 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๘ การขออนุมัติการปฐมนิเทศนายพลอากาศใหม และ 

การอบรม หน.หนวยกอนไปดำรงตำแหนง 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๔๙ การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำป 

- การขอให นขต.ทอ.เสนอความตองการ ตรวจสอบ 

  จัดเรียงลำดับความสำคัญของหลักสูตรตามโครงการศึกษา 

  ของ ทอ.ประจำป 

- การแจง ผบ.ทอ.รับทราบอนุมตัิโครงการศึกษา   

  ตางประเทศ  

- การขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม โครงการ  

  ศึกษาของ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๐ การสงรายละเอียดคาใชจายในการฝกศึกษาหลักสูตร 

ในประเทศ และตางประเทศให สปช.ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๑ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) 

- หลักสูตรทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

- การแจง นกข.ใหสงขาราชการเขารวมการศึกษา อบรม 

  ประชุม และสัมมนา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๕๒  การแจง ... 

 



- ๙ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๕๒ การแจง นกข.เพื่อสอบถามขอมูล และดำเนินการในสวน   

ที่เก่ียวของกับสภาการศึกษาวิชาการทหาร  

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๓ การกำหนดจำนวนผูลาไปศึกษาภายใน และตางประเทศ 

(โควตาการลา) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๔ การขออนุมัติประดับเข็มวิทยฐานะ และเทียบคุณวฒุิ

การศึกษา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๕ การขออนุมัติให ขาราชการไปเขารับการศึกษาหลักสูตร 

วทอ.ฯ, รร.สธ.ฯ และ รร.นฝ.ฯ ณ ตางประเทศ  

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๖ การจัดประชุม หรือเขารวมประชุมกับ นกข.เก่ียวกับ

การศึกษา ฝกงาน ดูงาน และประชุม ณ ตางประเทศ 

ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๗ การติดตอประสานกับสวนราชการตาง ๆ ทัง้ของไทย และ

ตางประเทศ เก่ียวกับการศึกษา ฝกงาน ดงูาน และประชุม 

ณ ตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๘ การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูไปศึกษาตางประเทศ 

ทุกระดับ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๕๙ การดำเนินการในการสงขาราชการไปฝก และศึกษา 

ณ ตางประเทศ เมื่อ รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส.อนุมัติแลว 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๐ การติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการศึกษาของขาราชการ 

และนักเรียนทนุ ทอ.ใหเปนไปตามแผนการศึกษา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๑ การประสานฝายการฝกศึกษา จัสแม็ก/ไทย ออก ITO 

หรือ VAN ใหกับผูที่จะเดินทางไปดูงาน หรือเขารวมประชุม 

ณ สหรัฐอเมริกา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๒ การขออนุมัติสง นนอ.ไปศึกษาวิชาระดบัปริญญาตรี, โท 

และเอก ณ ตางประเทศ โดยทนุ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๓ การขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา การขอฝกงานตอ 

และการขอศึกษาในระดับสูงข้ึนของ นนอ.และขาราชการ 

ที่ศึกษาอยูในตางประเทศ โดยทนุ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๔ การคัดเลือก และขออนุมัติใหขาราชการ ทอ.ไปรับ 

การศึกษาฝกอบรม ฝกงาน ดูงาน ตามโครงการ IMET, 

DC และ MAP 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๕ การรายงานผลการศึกษาของผูที่สำเร็จการศึกษา ฝกอบรม 

ดูงาน ณ ตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๖๖  การขอ... 

 

 



- ๑๐ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๖๖ การขออนุมัติใหขาราชการ และลูกจางประจำไปศึกษา 

นอก ทอ.ตามโครงการศึกษาของ ทอ.หรืออยูในโควตา 

ที่ ทอ.กําหนด รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาการศึกษา 

การขอระงับ การขอเปลี่ยนสถานศึกษา การขอเปลี่ยน 

หลักสูตร หรือเปลี่ยนวิชาการศึกษา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๗ การขออนุมัติให นนอ.เปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๘ การขออนุมัติแยกสาขาวิชาของ นนอ.ชั้นปที่ ๒ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๖๙ การขออนุมัติแตงตั้ง และถอดถอนตําแหนงตาง ๆ ของ 

นนอ., นพอ., นจอ.และ นดอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๐ การออกคําสั่ง ทอ.ใหกําลังพล ทอ.ไปเขารับ หรือพน หรือ

ระงับการศึกษา ฝกอบรม ประชมุ สัมมนาหลักสตูรของ

สถานศึกษาตาง ๆ ภายนอก ทอ.(เวน วปอ.และ ปรอ.) 

รวมทั้งหลักสูตรของสถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ. 

ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ หรือตัวบุคคลแลว 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๑ การขออนุมัติเปด หรือระงับการเปดการศึกษา ฝกอบรม 

ประชุม สัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๒ การขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาซึ่งตองขอการรับรอง 

จากสถาบนัที่เก่ียวของภายนอก ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๓ การขออนุมัติใชหลักสูตรการฝกศึกษาทั้งใน และนอก

โครงการศึกษาของ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๔ การขออนุมัติการฝกศึกษากรณีพิเศษ รวมทั้งที่ถือปฏิบัติ

เปนการประจาํ ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ และ/หรือ 

ตัวบุคคลไดแลว 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๕ การนำเรียน ผบ.ทอ.เพื่อรับทราบผลการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษา ทอ.ของโรงเรียนทหารของ ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๖ การขออนุมัติแตงตั้ง คณก.แพทย รร.นนก. กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๗ การขออนุมัติให นจอ.รับทุน ทอ.เปน นตท.ในสวนของ ทอ. กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๘ การรายงานผลการศึกษาภายในประเทศ (ยกเวนการลา 

ไปศึกษาประเภท ๓) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๗๙ การขออนุมัติเปดการศึกษา อบรม สัมมนานอกโครงการ

ศึกษาของ ทอ.ในกรณีที่ไมใชงบประมาณ หรือในกรณีที่ 

สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมาณ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๐ การขออนุมัติใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา

นอก ทอ.ในเร่ืองที่เก่ียวของกับ นขต.ทอ.หนวยใด 

หนวยหนึ่ง 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๘๑  การขอ... 



- ๑๑ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๘๑ การขออนุมัติใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนา 

นอก ทอ.ในเร่ืองที่เก่ียวของกับ นขต.ทอ.หลายหนวย หรือ 

เร่ืองที่ไมเก่ียวของกับ นขต.ทอ.หนวยใด 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๒ การขออนุมัติใหนายทหารตางประเทศเขารับการศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๓ การขออนุมัติใหนายทหารตางประเทศเขารับการศึกษา

หลักสูตร รร.หลักข้ันปลาย 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๔ การประชุม อบรม หรือสัมมนา เก่ียวกับการฝกศึกษา 

นอกโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจําป  

ทั้งภายในและภายนอก ทอ.โดยใชงบประมาณของหนวย 

หรือไมใชงบประมาณ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๕ การขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตร หรือ

โครงการโดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และงบประมาณ

ไมเพิ่มข้ึน ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.

ประจําป ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติแลว 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๖ การขออนุมัติใหขาราชการ พนกังานราชการ และ           

ลูกจางประจำไปสมัครสอบเพื่อเขาศึกษา ณ สถาบันภายใน 

ประเทศโดยใชเวลาราชการ ใชเวลาราชการบางสวน หรือ 

ใชเวลานอกเวลาราชการ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๗ การขออนุมัติใหขาราชการ พนกังานราชการ และ 

ลูกจางประจำลาไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลาราชการ 

ตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๓) รวมทั้งการขอ 

ขยายระยะเวลาการศึกษา การขอระงับการศึกษา การขอ 

เปลี่ยนสาขาวชิา หรือหลักสูตรการศึกษา ตลอดจนการขอ 

ยายสถานศึกษา 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๘ การรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา

การศึกษา (ประเภท ๓) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๘๙ การสรุปผลการตรวจสอบความรูความสามารถผูทำการ 

บนอากาศยานเปนประจำ และนักโดดรม 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๐ การขออนุมัติตออายุ/ไมตออายุการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัตงิานเสี่ยงอันตรายที่มีอายุพนเกณฑ กับใหรับ หรือ

งดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๑ การรายงานผลการปฏิบัตงิานของผูดำรงตำแหนง 

ประจำหนวย 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๒ การรายงานผลการวิเคราะหการทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกายของกำลังพล ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๙๓  การรายงาน... 



- ๑๒ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๙๓ การรายงานการปองกัน และควบคุมโรคเอดส กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๔ การขออนุมัติแผนการปองกัน และควบคุมโรคเอดส 

ประจำป 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๕ การใหขาราชการปฏิบัติหนาที ่หรือพนจากหนาที่ผูปฏิบัติ 

งานเสี่ยงอันตราย กับใหรับ และ/หรืองดรับเงินเพิ่มพิเศษ

รายเดือน 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๖ การแตงตั้ง จนท.ปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนการชัว่คราว กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๗ การให นบ.ประจำกองพรอมรบ กับใหรับ และ/หรืองดรับ

เงินเพิ่มพิเศษผูบังคับอากาศยาน 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๘ การปรับอัตราเงินเพิ่มคาฝาอันตรายของผูปฏิบัตงิาน 

เสี่ยงอันตรายทุกประเภท 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๙๙ การเปลี่ยนเหลาทหาร และ/หรือจำพวกทหาร กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๐ การแตงตั้ง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน 

นายทหารสัญญาบัตรชัน้ยศนายพลอากาศ 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๑ การรายงานผลการตรวจสุขภาพของผูทำการในอากาศ   

และนักโดดรม 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๒ การแตงตั้ง/ใหพนจากการเปนผูปฏิบัติงานในตำแหนงที่มี

เหตุพิเศษ 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๓ การขอให นขต.ทอ.รายงานผล ๕ ส กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๔ การขอให นขต.ทอ.ในสวนบัญชาการ สงรายชื่อขาราชการ 

ที่จะพิจารณาคัดเลือกเปนบุคคลดีเดนของ ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๕ การขอความรวมมือ นขต.ทอ.ใหประเมินความพึงพอใจ 

ในการรับบริการดานกำลงัพล 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๖ การแจงผลการประเมินความพงึพอใจในการรับบริการ 

ดานกำลังพล 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๗ การแจงเตือนให นขต.ทอ.ดำเนินการประเมินตามวงรอบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๘ การขอใหประเมินผลการปฏิบัตงิาน หน.นขต.ทอ.ชั้นยศ 

น.อ.(พิเศษ) 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๐๙ การดำเนินการเก่ียวกับการฝกงานในหนาทีป่ระจำป กคพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๐ การรายงานผลการจัดทำบัตรประจำตัวขาราชการ  

พนักงานราชการ ลูกจาง สังกัด ทอ.และขาราชการ         

ที่รับบำเหน็จบำนาญ สังกัด บก.ทอ.  

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๑ การขออนุมัติแจกจายทำเนียบอาวุโสนายทหาร สังกัด ทอ. 

ชั้นยศ น.อ.ถึง พล.อ.อ. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๑๑๒  การขอ... 

 



- ๑๓ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑๑๒ การขออนุมัติแจกจายทำเนียบอาวุโสนายทหารชัน้นายพล 

สังกัด กห. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๓ การสนับสนนุขอมูลดานบุคลากรใหกับ นขต.ทอ. กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๔ การสนับสนนุขอมูลนายพลอากาศ สังกัด ทอ.(เสนอ สป.) กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๕ การสนับสนนุขอมูลทำเนียบอาวุโสนายพลอากาศ สังกัด 

ทอ.(เสนอ กพ.ทหาร) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๖ การสนันสนนุขอมูลตุลาการศาลทหาร (เสนอ ธน.) กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๗ การแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนขอมูล 

ในฐานขอมลูบุคลากรภาครัฐ 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๘ การตรวจสอบขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๑๙ การแกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการในประวัต ิ

รับราชการ  

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๐ การแกไขวัน เดือน ปเกิด ของลูกจางประจำในบัตร

ลูกจางประจำรายชื่อ  

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๑ การออกประกาศ กห.กรณีขาราชการชั้นสัญญาบัตร 

ถึงแกกรรม 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๒ การออกประกาศ ทอ.กรณีขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร

ถึงแกกรรม  

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๓ การขอใหขาราชการตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเอง 

ณ ที่ตั้ง 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๔ การแจงผลการตรวจสอบประวตัิรับราชการของตนเอง 

ณ ที่ตั้ง ใหหนวยที่ไปตรวจสอบประวัตรัิบราชการทราบ 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๕ การตรวจสอบสถานภาพของขาราชการ ทอ.(เสนอ หนวย 

นอก ทอ.) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๖ การสนับสนนุประวตัิรับราชการฉบับยอของผูบังคับบัญชา

ชั้นสงู (เสนอ กร.ทอ.) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๗ การรายงานยอดกำลังพล ทอ.(เสนอ กพ.ทหาร) กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๘ การสนับสนนุขอมูลกำลังพล (เสนอ สป.) กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๒๙ การรายงานสถานภาพกำลังพลของสวนกำลังรบ  

(เสนอ กพ.ทหาร) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๐ การขออนุมัติแจกจายบัญชีหัวหนาสวนราชการ สังกัด ทอ. 

และนายทหารชัน้นายพลอากาศ สงักัด นอก ทอ. 

ใหแกผูบังคับบัญชาชั้นสงู และผูเก่ียวของ (เรียน ผบ.ทอ.

(ผาน จก.กพ.ทอ.)) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 

๑๓๑  การขอ... 

 

 



- ๑๔ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑๓๑ การขอรับการสนับสนุนขอมูลในการจัดทำบัญชีหัวหนา 

สวนราชการ สังกัด ทอ.และนายทหารชั้นนายพลอากาศ 

สังกัด นอก ทอ.(เสนอ บก.ทท., รอ.และ สป.) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๒ การขออนุมัติแจกจายเอกสารขอมูลสถิติทางดานกำลังพล

ของ ทอ.ประจำป และฉบับพกพา 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๓ การขอรับการสนับสนุนขอมูลในการจัดทำเอกสารขอมูล

สถิติทางดานกำลังพลของ ทอ.ประจำป 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๔ สงรายนามขาราชการทหารในสงักัด ทอ.พรอมดวย 

นามคูสมรส หลงัการโยกยาย วาระ เม.ย.และ ต.ค.  

(เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๕ การสนับสนนุขอมูลดานกำลังพลตามทีส่วนราชการรองขอ 

(ภายใน ทอ.)  

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

๑๓๖ งานในภารกิจที่ไมใชนโยบายของ กปค.สปพ.กพ.ทอ., 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ., กคพ.สปพ.กพ.ทอ.และ กขพ.สปพ. 

กพ.ทอ. 

กปค.สปพ.กพ.ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. 

รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. 

 ๔.  รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.(นโยบาย และการสรรหากำลังพล) มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ ขอทราบราคารวมคาอาภรณภัณฑตอคน กนผ.สนพ.กพ.ทอ. - 

๒ งานดานธุรการทัว่ไป กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

กสพ.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

๓ การลงชื่อในบตัรผูมาปฏิบัติราชการในภารกิจ และความ

รับผิดชอบของ กนผ.สนพ.กพ.ทอ.และ กสพ.สนพ.กพ.ทอ.  

กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

กสพ.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

๔ งานอ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชามอบหมาย กนผ.สนพ.กพ.ทอ. 

กสพ.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

 ๕.  รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ.(การจดัการกำลังพล และกำลังพลสำรอง) มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี ้

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ งานดานธุรการทัว่ไป กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

๒ การลงชื่อในบตัรผูมาปฏิบัติราชการในภารกิจ และความ

รับผิดชอบของ กจพ.สนพ.กพ.ทอ.และ กพส.สนพ.กพ.ทอ.  

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

๓ งานอ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชามอบหมาย กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

- 

 

๖.  รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ... 

 



- ๑๕ - 

 

 ๖.  รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.(การศึกษา และพัฒนากำลังพล) มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี ้

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การขออนุมัติขาราชการเขาศกึษาหลักสูตร วปอ., ปรอ.และ 

วปม. 

- การสงผูไดรับการพิจารณาเขารบัการศึกษาให สวบ.ทอ. 

  หรือ พอ.ตรวจสุขภาพ 

- การขอหลักฐานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาจาก    

  นขต.ทอ. 

- การขอใบรับรองความไววางใจของผูเขารับการศึกษาจาก    

  ขว.ทอ. 

- การแจงผูเขารบัการศกึษา เขารับการตรวจสุขภาพ 

  สงประวัติ และหลักฐาน 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒ การขออนุมัติขาราชการเขาศกึษาหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย 

ของ ทอ.(วทอ., รร.สธ., รร.นอส.และ รร.นฝ.) 

- การแจง นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ.เพ่ือรับสมัครขาราชการ 

  เขารับการศึกษา 

- การแจง นกข.และผูเขารับการศึกษาดำเนินการกอนเขารับ   

  การศึกษา (แจงกำหนดการศึกษา ทำประวัติ ตรวจสุขภาพ) 

- การสงผูเขารับการศกึษาให สวบ.ทอ.หรือ พอ.ตรวจสุขภาพ 

- การสงเอกสาร รปภ.๑ ของผูเขารับการศึกษาในสวนของ    

  กพ.ทอ.ให ขว.ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๓ การคัดเลือกขาราชการเขาศึกษาหลักสูตรระดับเสนาธิการกิจ 

ขึ้นไป (ตางเหลาทัพ) 

- การแจง นขต.ทอ.และ นขต.กพ.ทอ. เพ่ือรับสมัคร 

  ขาราชการเขารับการศึกษา 

- การแจง ยก.ทอ.เพ่ือคัดเลือกขาราชการ เหลา นบ. 

  เขารับการศึกษา 

- การแจง อย.เพ่ือคัดเลือกขาราชการ เหลา อย. 

  (เฉพาะ วทบ.และ รร.สธ.ทบ.) เขารับการศึกษา 

- การแจง นกข.และผูเขารับการศึกษาดำเนินการกอนเขารับ 

  การศึกษา (แจงกำหนดการศึกษา ทำประวัติ ตรวจสุขภาพ) 

- การสงผูเขารับการศกึษาให สวบ.ทอ.หรือ พอ.ตรวจสุขภาพ 

- การสงเอกสาร รปภ.๑ ของผูเขารับศึกษาในสวนของ 

  กพ.ทอ.ให ขว.ทอ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

 

๔  การให... 

 

 



- ๑๖ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๔ การใหขาราชการเขารับการศึกษาหลักสูตรศิษยการบนิ 

- การเชิญ นกข.รวมชี้แจงในวันทำสัญญา ศบ. 

- การขอรับการสนับสนุนยานพาหนะพรอมพลขับ และ 

  การขอใชเชื้อเพลิงงบพิเศษเพื่อสง ศบ. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๕ การคัดเลอืกขาราชการเขาศึกษาหลักสูตร รร.หลักข้ันตน 

ของ ทอ.(นม.ฯ, น.ประทวน เปน น.สัญญาบัตร, นป.ฯ และ 

พันจาอากาศ) 

- การรับสมัครขาราชการเขารับการศึกษา 

- การแจง นกข.และผูเขารับการศึกษาดำเนินการ 

  กอนเขารับการศึกษา (แจงกำหนดการศึกษา ทำประวตั ิ

  ตรวจสุขภาพ) 

- การสงผูเขารับการศึกษาให สวบ.ทอ.หรือ พอ. 

  ตรวจสุขภาพ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๖ การจัดขาราชการเขารับการศึกษา อบรม ประชุม และ 

สัมมนา ณ สถานศึกษานอก ทอ. 

หลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

- การประสาน นกข.(หนวยเปดการศึกษา และ 

  หนวย หน.สายวทิยาการ) 

หลักสูตรนอกโครงการศึกษาของ ทอ. 

- การประสาน นกข.(สปช.ทอ.และหนวย 

  หน.สายวิทยาการตามเร่ืองนัน้ ๆ) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๗ การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรคาบเก่ียว 

- การขอให นขต.ทอ.แจงรายละเอียดคาใชจายในการฝก 

  ศึกษาหลักสูตรในประเทศ 

- การขอให กง.ทอ.แจงรายละเอียดคาใชจายในการฝก 

  ศึกษาหลักสูตรตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๘ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา (เพิ่มเติม) 

- การแจง นกข.เพื่อดำเนินการ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๙ การประชาสัมพนัธการเขารับการศึกษา อบรม ประชมุ และ 

สัมมนา ณ สถานศึกษานอก ทอ.ทัง้ในประเทศ และตางประเทศ 

- การแจงรายชื่อขาราชการในสวนของ ทอ.ที่จะเขารวม 

  การศึกษา ฯ ใหหนวยงานเจาของเร่ืองทราบ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๐ การใหนิสิตนักศึกษาเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ณ กพ.ทอ. 

- การแจง นกข.(เชน สถานศึกษา, ขว.ทอ., สน.ผบ.ดม.)  

  เพื่อดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ   

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

 

๑๑  การประสาน ... 



 

- ๑๗ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑๑ การประสาน นกข.เพื่อขอทราบกำหนดสำเร็จการศึกษาของ 

นนอ.และขาราชการที่ศึกษาอยู ณ ตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๒ การประสานฝายการฝกศึกษา จัสแม็ก/ไทย ออก ITO 

ใหผูที่จะเดินทางไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา ตามโครงการ 

IMET 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๓ การสงขาราชการไปทดสอบภาษาอังกฤษ ณ จัสแม็ก/ไทย 

(ในกรณีทุน IMET) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๔ การทดสอบความรูภาษาอังกฤษ (ECL) ของขาราชการ 

ที่จะเดินทางไปตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๕ การตรวจสุขภาพขาราชการที่จะเดินทางไปตางประเทศ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๖ การประสาน นกข.เพื่อบรรจุ และแตงตั้งยศ นนอ.ที่สำเร็จ

การศึกษาวิชาระดับปริญญาตรีในตางประเทศ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๗ การแจง นกข.รับทราบผลการศึกษา กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๘ การจัดการศึกษาหลักสูตรของสายวิทยาการกำลังพล 

(นกพ.และ จนท.กพ.) 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๑๙ การสนับสนนุวิทยากร/ผูบรรยาย จาก ทอ.ใหกับหนวยงาน

ภายนอก ทอ. 

- การขอให นขต.ทอ.จัดผูบรรยาย/วิทยากรตามที่  

  หนวยงานภายนอก ทอ.รองขอ และแจงผลการขอรับการ  

  สนับสนนุ 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒๐ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหนวยทหาร (กศน.สำหรับ

ทหารกองประจำการ) การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการจัด กศน.ในหนวยทหาร เชน การอบรมครู  

กศน.และการนิเทศการเรียนการสอนการจัด กศน. 

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒๑ การขอให นขต.ทอ.สงรายชื่อเขารวมประชุม อบรม สัมมนา กคพ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒๒ การขอเบิกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชใน กพ.ทอ. กคพ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒๓ งานดานธุรการทัว่ไป กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

๒๔ การลงชื่อในบตัรผูมาปฏิบัติราชการในภารกิจและความ

รับผิดชอบของ กกศ.สปพ.กพ.ทอ.และ กคพ.สปพ.กพ.ทอ.  

กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

๒๕ งานอ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชามอบหมาย กกศ.สปพ.กพ.ทอ. 

กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

 

๗.  รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ... 

 

 



- ๑๘ - 

 

 ๗.  รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.(การปกครอง และขอมลูกำลังพล) มีอำนาจหนาทีท่ำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี ้

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การสงคืนเอกสารหลังจากบันทกึประวัติรับราชการ กขพ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๒ การรายงานยอดกำลังพลประจำวัน หรือสัปดาหของ ทอ. 

(เสนอ ศปก.ทอ.) 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. - 

๓ งานดานธุรการทัว่ไป กปค.สปพ.กพ.ทอ. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

๔ การลงชื่อในบตัรผูมาปฏิบัติราชการในภารกิจและความ

รับผิดชอบของ กปค.สปพ.กพ.ทอ.และ กขพ.สปพ.กพ.ทอ.  

กปค.สปพ.กพ.ทอ. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

๕ งานอ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชามอบหมาย กปค.สปพ.กพ.ทอ. 

กขพ.สปพ.กพ.ทอ. 

- 

 ๘.  ผอ.ศบส.กพ.ทอ. มีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี้ 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การจัดทำหนังสือสอบสวนทายาท กรณีผูรับเบี้ยหวัด

บำนาญเสียชีวิต 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๒ การจัดทำหนังสือรับรองยอดเงินเบี้ยหวัด บำนาญ กรณีผูรับ

เบี้ยหวัด บำนาญเสียชีวิต 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๓ การสงรายชื่อของดรับเบี้ยหวัด บำนาญ กรณีผูรับเบีย้หวัด

บำนาญเสียชีวิต 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๔ การสงรายชื่อผูมาแสดงตนขอรับเบี้ยหวัด บำนาญ ศบส.กพ.ทอ. - 

๕ การสงหนังสือรับรองรายไดสุทธ ิ ศบส.กพ.ทอ. - 

๖ การทำหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูรับเงินบำเหน็จตกทอด ศบส.กพ.ทอ. - 

๗ การขอโอนยายสวนราชการผูเบกิเบี้ยหวัด บำนาญ ศบส.กพ.ทอ. - 

๘ การจัดทำหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล 

(ใบสงตัวผูปวยใน รพ.รัฐบาล) 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๙ การตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาล และคาการศึกษาบุตร  

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๐ การตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการ 

การรักษาพยาบาล และคาการศึกษาบตุร ในสวนที่เบิกไมได

ไปยังหนวยงานอ่ืน 

ศบส.กพ.ทอ.  

๑๑ การขอเปลี่ยนแปลงรายการลดหยอนภาษีเงินได 

บุคคลธรรมดา และบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๒ การสมัครเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ทอ. ศบส.กพ.ทอ. - 

 
๑๓  การเปลี่ยน... 

 

 



” 

- ๑๙ - 

 

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑๓ การเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก และผูรับผลประโยชน 

ฌาปนกิจสงเคราะห ทอ. 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๔ การขอรับเงินชวยพิเศษ ๓ เดือน ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๕ การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อเปน

หลักทรัพยค้ำประกันการกูเงิน 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๖ การขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผูรับบำนาญอาย ุ

ครบ ๖๕ ปบริบูรณ และ ๗๐ ปบริบูรณ 

(แกไขตามคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๓ ลง ๓๑ ส.ค.๖๓) 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๗ การสงเงินเบี้ยหวัด บำนาญเบิกเกินสิทธิ กรณีผูรับเบี้ยหวัด

บำนาญเสียชีวิต 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๑๘ การดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ 

บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของขาราชการ 

ประจำการ และนอกประจำการ สังกัด ทอ. 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๑๙ การยืนยันหนงัสือรับรองรายไดเพื่อค้ำประกันตอศาล ศบส.กพ.ทอ. - 

๒๐ การยืนยันเปนขาราชการบำเหน็จบำนาญและ 

บำนาญพิเศษ เพื่อยกเวนการขอสิทธิการรับเบี้ยผูสูงอายุ

จากหนวยราชการ 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๒๑ หนังสือแจงการเบิกเงินสวสัดิการคารักษาพยาบาล 

เกินสิทธิแกผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๒๒ หนังสือตอบรับการใชสทิธิเบิกเงนิสวัสดิการของบุตร 

แตเพียงฝายเดียวของสวนราชการ 

ศบส.กพ.ทอ. 

 

- 

๒๓ งานดานธุรการทัว่ไป ศบส.กพ.ทอ. - 

๒๔ งานอ่ืน ๆ ตามแตผูบังคับบัญชามอบหมาย 

(ลำดับ ๑๘ - ๒๔ เพิ่มเติมตามคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) 

ที่ ๑๖/๖๓ ลง ๓๑ ส.ค.๖๓) 

ศบส.กพ.ทอ. - 

 ๙.  ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ. มีอำนาจหนาทีท่ำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี ้

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในหนังสือเสนอสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อตรวจสอบ

และรับรองคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบหลักฐาน 

ทางทหารของผูที่จะบรรจุเขารับราชการใน ทอ. 

(เพิ่มเติมตามคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๓ ลง ๓๑ ส.ค.๖๓) 

กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 

 

- 

 ๑๐.  ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ. มีอำนาจหนาทีท่ำการแทนและสั่งการในนามของ จก.กพ.ทอ.ดังนี ้

ลำดับ เร่ือง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในหนังสือรับรองการเปนกำลังพลสำรองของ ทอ. 

(เพิ่มเติมตามคำสั่ง กพ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖/๖๓ ลง ๓๑ ส.ค.๖๓) 

กพส.สนพ.กพ.ทอ. 

 

- 
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