




        
(สําเนา) 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

                                                         ที่  ๑๒/๖๓ 
เรื่อง แกไขคําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครัง้ที่ ๑) 

 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
จึงใหแกไขคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบริหารกําลังพล ทอ.ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายคําสั่งน้ี 

ทั้งน้ี ต้ังแต ๑ ต.ค.๖๓ ยกเวนอนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ข ต้ังแต ๑ เม.ย.๖๓ 

                   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
                        (ลงช่ือ)   พล.อ.อ.มานัต  วงษวาทย 
                                             (มานัต  วงษวาทย) 
                                                    ผบ.ทอ. 

การแจกจาย 
การแจกจาย 
   - นขต.ทอ. 
  - นขต.กพ.ทอ. 
 
สําเนาถูกตอง 
        (ลงช่ือ)  น.อ.เอกชัย  นอยพันธุ 
    (เอกชัย  นอยพันธุ) 
                   ผอ.กจพ.สนพ.กพ.ทอ. 
       ๑๐ มี.ค.๖๓ 
           
 
 

ร.อ.วัชรินทร ฯ  พิมพ/ทาน 
น.ท.กฤษฎา ฯ        ตรวจ 

ทอ., สบ.ทอ., ยก.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., สตน.ทอ.และ อย. 
-  นขต.กพ.ทอ., นกพ.กพ.ทอ., นกง.กพ.ทอ., ศบส.กพ.ทอ., กปค.ฯ (ผบย.๒ ชุด), กคพ.ฯ (ผคภ.๑ ชุด, ผปก.๑ ชุด), 
   กขพ.ฯ (ผถพ.๓ ชุด, ผสท.๒ ชุด) 
 
สําเนาถูกตอง  
     (ลงช่ือ)  น.ท.เช่ียวชาญ  มะลิวัลย 

 



การแกไขคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ ลง ๑๙ ก.ย.๖๑ เรื่อง แนวทางการบรหิารกําลังพล ทอ. (ครั้งที่ ๑) ตามคําสั่ง ทอ.ที่ ๑๒/๖๓ ลง ๑๐ มี.ค.๖๓ 

๑.  ผนวก ก หลักเกณฑการยายขาราชการช้ันสญัญาบัตร ทอ.เขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พเิศษ ลงมา 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ก ๒ - ๑ 
 

อนุผนวก ๒  ประกอบผนวก ก การยายขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรเลื่ อนตําแหนงอัตราสูงขึ้นใน
ตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ 

  ๑  การยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ตอง
มีระยะเวลาการครองยศเดิมไมนอยกวา ๕ ป กรณี
ครองยศเดิมไมถึง ๕ ป ตองไมนอยกวา ๔ ป และมี
ระยะเวลาการครองยศเปนนายทหารสัญญาบัตรรวม
ครบตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงต้ังยศและการ
เลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม 

- ใหยกเลิกความในขอ ๑ เดิม และใหใชขอความตอไปน้ีแทน  

  ๑  การยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.อ.พิเศษ ตองมีระยะเวลา
การครองยศ น.อ.ตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงต้ังยศและ 
การเลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไข
เพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ก ๓ - ๑ 
 

อนุผนวก ๓  ประกอบผนวก ก การยายขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรเลื่ อนตําแหนงอัตราสูงขึ้นใน
ตําแหนงอัตรา น.ต.-น.อ. 

  ๑  การยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.ตองมี
ระยะเวลาการครองยศเดิมไมนอยกวา ๕ ป กรณี
ครองยศเดิมไมถึง ๕ ป ตองไมนอยกวา ๔ ป และมี
ระยะเวลาการครองยศเปนนายทหารสัญญาบัตรรวม
ครบตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงต้ังยศและการ
เลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม 

- ใหยกเลิกความในขอ ๑ เดิม และใหใชขอความตอไปน้ีแทน  

  ๑  การยายเขาดํารงตําแหนงอัตรา น.ต.- น.อ.ตองมีระยะเวลา
การครองยศตามระเบียบ กห.วาดวยการแตงต้ังยศและการ 
เลื่อนยศของขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ก ๔ - ๒ อนุผนวก ๔  ประกอบผนวก ก การยายเปลี่ยน
ตําแหนงท่ีไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง 
เดิมไมมี 
 

เพิ่มขอ ๓ การยายขาราชการไปรักษาราชการ (รรก.) 
    ๓.๑  รรก.ในตําแหนงที่สูงกวา เชน การยาย น.สัญญาบัตร 
ช้ันยศ ร.อ.ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา น.ต.(รรก.ตําแหนงหลัก) 
เปนตน สามารถกระทําไดโดย รรก.สูงกว าได  ๑ ช้ันยศ 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
         ๓.๑.๑  การยายเพื่อเปดอัตรา (กรณีอัตราเต็ม) เน่ืองจาก
มีภาระงานมากกวาจํานวนผูที่ปฏิบัติงานอยู ซึ่งอัตราช้ันยศตํ่าสุด 
(อัตราแรกบรรจุ) ที่สามารถบรรจุกําลังพลไดมีผูครองตําแหนงอยู
หรือมีอัตราเดียว จึงจําเปนตองเปดอัตรา โดยการยายผูที่มีอาวุโส
ทางทหารสูงสุดหรือผูที่เหมาะสมข้ึนไปครองตําแหนงอัตรา 
ที่สูงกวา ๑ ช้ันยศ 
         ๓.๑.๒  ยายเพื่อสนับสนุนกําลังพลใหกับผูบังคับบัญชา
ช้ันสูง ซึ่ง น.สัญญาบัตรที่จะยายไปดํารงตําแหนงยังมีคุณสมบัติ
ไมครบถวน 
         ๓.๑.๓  กรณีขาดแคลนกําลังพล เชน ไมมีทั้ง หน.แผนก 
และ รอง หน.แผนก เปนตน ให รรก.ตําแหนงอัตราสูงข้ึนได 
ไมเกิน ๑ ช้ันยศ 
         ๓.๑.๔  การยายกรณีหนวยไมมีอัตราช้ันยศเดียวกัน  
ใหสามารถยายไป รรก.ในตําแหนงอัตราที่สูงกวาได  เชน  
หน วย ไม มี อั ตร า ช้ันยศ ร .ท .และ  ร .อ . ให ส ามารถย า ย  
น.สัญญาบัตร ช้ันยศ ร.ต.- ร.อ. รรก.ในอัตรา น.ต.ได เปนตน 
    ๓.๒  รรก.ตําแหนงในระดับเดียวกัน เชน น.สัญญาบัตร ช้ันยศ 
ร.อ.ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา ร.อ.สามารถกระทําไดในกรณีที่      
น.สัญญาบัตร ผูน้ันมีความรูความสามารถในหลายหนาที่ และ
หนวยมีความจําเปนตองให น.สัญญาบัตร ดังกลาวปฏิบัติภารกิจ 
โดยให รรก.ไดเพิ่มอีกไมเกิน ๑ ตําแหนง  

 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

      ๓.๓  รรก.ตําแหนงที่ตํ่ากวา เชน น.สัญญาบัตร ช้ันยศ น.ต. 
ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา ร.อ.เปนตน สามารถกระทําไดในกรณี 
ที่หนวยมีความจําเปนตองให น.สัญญาบัตร ดังกลาวปฏิบัติ
ภารกิจ โดยตองดํารงตําแหนงหลักหรือตําแหนงประจําหนวย 
และให รรก.ไดไมเกิน ๑ ตําแหนง  
    ๓.๔  การยายไป รรก.ในตําแหนงอื่นรวมตําแหนงเดิมไดไมเกนิ 
๒ ตําแหนง เวนแตมีความจําเปนทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ก ๙ - ๑ อนุผนวก ๙  ประกอบผนวก ก การยายกรณีเดือดรอน
ครอบครัว   

  ๒.  สวนราชการตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการไมนอย
กวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเสนอผลการ
พิจารณาเปนลายลักษณอักษรถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังน้ี 
        ๒.๑  กรณีไมเรงดวน ใหหนวยตนสังกัดเสนอขอ
แผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป เมื่อไดรับการ
บรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได 
        ๒.๒  กรณีมีความจําเปนเรงดวน เชน ตองกลับไป
ดูแลบุคคลในครอบครัว ไดแก บิดามารดา หรือคูสมรส 
หรือบุตรธิดา ตัวอยางเชน บุพการีที่มีอาการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ข้ันวิกฤตตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
อยางตอเน่ืองและตองการการดูแลอยางใกลชิด เปนตน  
ให หน วยต นสั ง กั ด เ ส นอสาย วิทยากา ร พิ จ าร ณา 
ใหความเห็นชอบ และเสนอ กพ.ทอ.เพื่อออกคําสั่งใหไป
ชวยปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ และใหหนวยตนสังกัด
เสนอขอแผนบรรจุกํ าลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป  
เมื่อไดรับการบรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได 
ทั้งน้ี ตองพิจารณาใหเปนไปตามกรอบการบรรจุกําลังพล 
ที่กําหนดไว 

ยกเลิกความในขอ ๒ เดิม และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  ๒.  สวนราชการตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการไมนอย
กวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเสนอผลการ
พิจารณาผาน หน.สายวิทยาการ เปนลายลักษณอักษร  
ถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังน้ี 
        ๒.๑  กรณีหนวยตนสังกัดใหมมี ตําแหนงวาง  
ใหพิจารณายายไปดํารงตําแหนง และใหหนวยตนสังกัด
เดิมเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป 
        ๒.๒  กรณีหนวยตนสังกัดใหมไมมีตําแหนงอัตราวาง 
ใหออกคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการ วาระละ ๒ ป ไมเกิน 
๒ วาระ จนกว าจะมี ตํ าแหน งว าง จึ งจะให ย ายไป 
ดํารงตําแหนงได  และใหหนวยตนสั งกั ดเ ดิมเสนอ 
ขอแผนบรรจุกํ าลังพลทดแทนในป  งป.ถัดไป ทั้ ง น้ี   
ตองพิจารณาให เปนไปตามกรอบการบรรจุกําลังพล 
ที่กําหนดไว 
 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

๒.  ผนวก ข หลักเกณฑการยายขาราชการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตร ทอ. 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ข ๑ - ๑ อนุผนวก ๑  ประกอบผนวก ข การยายเลื่อนตําแหนง
อัตราสูงขึ้น 

  ๑.  การยายขาราชการตํ่ากวาช้ันสัญญาบัตรเขาดํารง
ตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ   
       ๑.๑  หนวยมีตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ วางรองรับ   
       ๑.๒  เปนผูที่มีอายุ ต้ังแต  ๕๓ ป ข้ึนไป (นับถึง  
๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย) และรับ
เงินเดือน พ.อ.อ.เต็มข้ัน        
       ๑.๓  กรณีมีอายุต้ังแต ๕๓ ปข้ึนไป และรับเงินเดือน 
พ.อ.อ.ยังไมเต็มข้ัน แตไม ตํ่ากวาระดับ ป.๒ ช้ัน ๓๒  
หากหนวยมีความจําเปนใหพิจารณายายเขาดํารงตําแหนง
อัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไดเปนกรณีพิเศษ เพื่อไมใหเสียสิทธิ 
ในการเลื่อนฐานะเปน น.สัญญาบัตร กรณีอายุ ๕๕ ป 
ข้ึนไป   
       ๑.๔  มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ 
เม.ย.หรือ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย) ไมนอยกวา 
รอยละ ๗๕ 
       ๑.๕  มีเหลาทหาร, ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ใน
ระดับ ๗๐ (ข้ันชํานาญมาก) สําหรับ เหลา ตห., ส., สพ., 
ชอ., ขส.(จําพวกทหารชางพาหนะ), ชย., ถร. และ ดย. ตอง
มี ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง ในระดับ ๙๐ (ข้ันชํานาญ
พิเศษ) และตองตรงตาม ลชทอ.หนาที่ หรือลักษณะงาน 
(กรณีไมกําหนด ลชทอ.หนาที่) ของตําแหนงที่ขอยาย 
       

ใหยกเลิกความในขอ ๑ เดิม และใหใชความตอไปน้ีแทน 

  ๑ .   ก าร ย ายข า ร าชก าร ตํ่ าก ว า ช้ั นสัญญาบั ต ร 
เขาดํารงตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ  
       ๑.๑  หนวยมีตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ วางรองรับ 
       ๑.๒  ครองยศ พ.อ.อ.มาแลวไมนอยกวา ๑ ป (นับถึง 
๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย), มีอายุ  
๔๐ ปข้ึนไป และรับเงินเดือนไมตํ่ากวาช้ันเงินเดือนตํ่าสุด
ของอัตราทีจ่ะเลื่อน 
       ๑.๓  มีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบ 
เม.ย.หรือ ต.ค.ของแตละวงรอบการยาย) ไมนอยกวารอย
ละ ๗๕ 
       ๑.๔  มีเหลาทหาร, ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง 
ตรงกับ ลชทอ.หนาที่  โดยตองมีระดับความชํานาญ 
ของ ลชทอ.หลัก หรือ ลชทอ.รอง เทากับหรือสูงกวาระดับ 
ความชํานาญของ ลชทอ.หนาที่ หรือลักษณะงาน (กรณี 
ไมกําหนด ลชทอ.หนาที่) ของตําแหนงที่ขอยาย 
       ๑.๕  ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวาง
ถูกต้ังกรรมการสอบสวน ใหชะลอการยายเลื่อนตําแหนง
อัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไวกอน 

 



- ๗ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

        ๑.๖  ผูที่อยูในระหวางตองหาคดี หรืออยูในระหวาง
ถูกต้ังกรรมการสอบสวน ใหชะลอการยายเลื่อนตําแหนง
อัตรา พ.อ.อ.พิเศษ ไวกอน 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๘ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ข ๒ - ๑ อนุผนวก ๒  ประกอบผนวก ข การยายเปลี่ยนตําแหนง
ท่ีไมทําใหสถานภาพชั้นยศเปลี่ยนแปลง 
เดิมไมมี 
       

เพิ่มขอ ๙ การยายขาราชการไปรักษาราชการ (รรก.) 
  ๙.๑  รรก.ในตําแหนงที่สูงกวา เชน การยาย น.ประทวน 
ช้ันยศ จ.อ.ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา พ.อ.อ.(รรก.ตําแหนง
หลัก) เปนตน สามารถกระทําไดโดย รรก.สูงกวาได 
๑ ช้ันยศ ในกรณีดังตอไปน้ี 
       ๙.๑.๑  การยายเพื่อเปดอัตรา (กรณีอัตราเต็ม) 
เน่ืองจากมีภาระงานมากกวาจํานวนผูที่ปฏิบัติงานอยู  
ซึ่งอัตราช้ันยศตํ่าสุด (อัตราแรกบรรจุ) ที่สามารถบรรจุ
กํ าลั งพลไดมีผู ครอง ตําแหนงอยูหรือมีอัตราเ ดียว 
จึงจําเปนตองเปดอัตรา โดยการยายผูที่มีอาวุโสทางทหาร
สูงสุดหรือผูที่ เหมาะสมข้ึนไปครองตําแหนงอัตราที่ 
สูงกวาได ๑ ช้ันยศ 
       ๙ . ๑ . ๒   ย า ย เ พื่ อ ส นับ ส นุนกํ า ลั ง พล ให กั บ
ผูบังคับบัญชาช้ันสูง ซึ่ง น.ประทวน ที่จะยายไปดํารง
ตําแหนงยังมีคุณสมบัติไมครบถวน 
       ๙.๑.๓  การยายกรณีหนวยมีอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ 
แตไมมีอัตรา จ.อ.และอัตรา พ.อ.อ.ใหสามารถยายไป 
รรก.ตําแหนงอัตราที่สูงกวาได ๑ ช้ันยศ 
  ๙.๒  รรก.ตําแหนงในระดับเดียวกัน เชน น.ประทวน 
ช้ันยศ จ.อ.ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา จ.อ.สามารถกระทําได
ในกรณีที่ น.ประทวน ผูน้ันมีความรูความสามารถในหลาย
หนาที่  และหนวยมีความจําเปนตองให  น.ประทวน 
ดังกลาวปฏิบัติภารกิจ โดยให รรก.ไดเพิ่มอีกไมเกิน  
๑ ตําแหนง  

 

 

 



- ๙ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

    ๙.๓  รรก.ตําแหนงที่ตํ่ากวา เชน น.ประทวน ช้ันยศ 
พ.อ.อ.ไป รรก.ในตําแหนงอัตรา จ.อ.เปนตน สามารถ
กระทําได ในกร ณีที่หน วยมี ความจํา เปนต อง ให   
น . ป ร ะ ทว น  ดั ง กล า ว ป ฏิบั ติ ภ า ร กิ จ  โ ดย ต อ ง 
ดํารงตําแหนงหลักหรือตําแหนงประจําหนวย และให 
รรก.ไดไมเกิน ๑ ตําแหนง 

  ๙.๔  การยายไป รรก.ในตําแหนงอื่นรวมตําแหนงเดิม
ไดไมเกิน ๒ ตําแหนง เวนแตมีความจําเปนทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ข ๓ - ๑ อนุผนวก ๓  ประกอบผนวก ข การยายกรณีเดือดรอน
ครอบครัว   

  ๒.  สวนราชการตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการไมนอย
กวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเสนอผลการ
พิจารณาเปนลายลักษณอักษรถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังน้ี 
        ๒.๑  กรณีไมเรงดวน ใหหนวยตนสังกัดเสนอขอ
แผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป เมื่อไดรับการ
บรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได 
        ๒.๒  กรณีมีความจําเปนเรงดวน เชน ตองกลับไป
ดูแลบุคคลในครอบครัว ไดแก บิดามารดา หรือคูสมรส 
หรือบุตรธิดา ตัวอยางเชน บุพการีที่มีอาการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ข้ันวิกฤตตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
อยางตอเน่ืองและตองการการดูแลอยางใกลชิด เปนตน  
ให หน วยต นสั ง กั ด เ ส นอสาย วิทยากา ร พิ จ าร ณา 
ใหความเห็นชอบ และเสนอ กพ.ทอ.เพื่อออกคําสั่งใหไป
ชวยปฏิบัติราชการเปนกรณีพิเศษ และใหหนวยตนสังกัด
เสนอขอแผนบรรจุกํ าลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป  
เมื่อไดรับการบรรจุกําลังพลแลวจึงจะพิจารณาใหยายได  

ยกเลิกความในขอ ๒ เดิม และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  ๒.  สวนราชการตนสังกัดแตงต้ังคณะกรรมการไมนอย
กวา ๓ คน ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเสนอผลการ
พิจารณาผาน หน.สายวิทยาการ เปนลายลักษณอักษร  
ถึง กพ.ทอ.เพื่อพิจารณา ดังน้ี 
        ๒.๑  กรณีหนวยตนสังกัดใหมมี ตําแหนงวาง  
ใหพิจารณายายไปดํารงตําแหนง และใหหนวยตนสังกัด
เดิมเสนอขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป 
        ๒.๒  กรณีหนวยตนสังกัดใหมไมมีตําแหนงอัตราวาง 
ใหออกคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการ วาระละ ๒ ป ไมเกิน 
๒ วาระ จนกว าจะมี ตํ าแหน งว าง จึ งจะให ย ายไป 
ดํารงตําแหนงได  และใหหนวยตนสั งกั ดเ ดิมเสนอ 
ขอแผนบรรจุกําลังพลทดแทนในป งป.ถัดไป  
 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 

๓.  ผนวก ค หลักเกณฑการปรบัยายขาราชการ ทอ. 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ค ๑ - ๑ 
 
 
 
 
 
 

ค ๑ - ๒ 

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการ 
ชั้นสัญญาบัตร 
  ๒.  การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยนอก 
ทอ.ควรมีระยะเวลาดํารงตําแหนงในหนวยนอก ทอ. 
ไมนอยกวา ๒ ป  จึงจะพิจารณาใหปรับยายกลับมา 
รับราชการทาง ทอ. 
 
  ๖.๑  ขาราชการที่ปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติหนาที่
พรอมกับผูบังคับบัญชาช้ันสูงในวาระแรก โดยปรับยายไป
ดํารง ตํ าแหนงแทนขาราชการ ตามขอ ๕ กรณี น้ี  
ผูบังคับบัญชาช้ันสูงจะตองพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมที่
หนวยนอก ทอ.ใหกับขาราชการที่ยายเปดตําแหนง และ
หากขาราชการตามขอ ๕ ซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาให
ยายเปดตําแหน งประสงคที่จะขอปรับยายกลับมา 
รับราชการทาง ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการที่หนวย
นอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป นับต้ังแตวันที่เขาดํารงตําแหนง
ใหม จึงจะมีสิทธ์ิขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.
โดยใหหนวย หน.สายวิทยาการพิจารณาตําแหนงรองรับ
ในอัตราช้ันยศเดิม หรือตําแหนงที่เหมาะสม 

- ใหยกเลิกความในขอ ๒ และ ๖.๑ เดิม และใหใช
ขอความตอไปน้ีแทน 
  ๒.  การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวย
นอก ทอ. การพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการ 
ทาง ทอ.ใหพิจารณาเฉพาะกรณีเปนความจําเปน 
ของ ทอ.เทาน้ัน และตองมีระยะเวลาดํารงตําแหนง 
ในหนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป 
  ๖.๑  ขาราชการที่ปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติ
หนาที่พรอมกับผูบัง คับบัญชา ช้ันสู ง ในวาระแรก  
โดยปรับยายไปดํารงตําแหนงแทนขาราชการ ตามขอ ๕ 
กรณีน้ี ผูบังคับบัญชาช้ันสูงจะตองพิจารณาตําแหนง 
ที่ เหมาะสมที่หนวยนอก ทอ.ใหกับข าราชการที่ 
ยายเปดตําแหน ง และหากขาราชการตามขอ ๕  
ซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาใหยายเปดตําแหนงประสงค 
ที่จะขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.ใหพิจารณา
เฉพาะกรณีเปนความจําเปนของ ทอ.เทาน้ัน และตองมี
ระยะเวลารับราชการที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป 
นับต้ังแต วันที่ เข าดํารงตําแหนง ใหม  จึงจะมีสิท ธ์ิ 
ขอปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.โดยใหหนวย  
หน.สายวิทยาการพิจารณาตําแหนงรองรับในอัตรา 
ช้ันยศเดิม หรือตําแหนงที่เหมาะสม 

 

 

 



- ๑๒ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ค ๒ - ๑ 
 
 
 
 
 
 

ค ๒ - ๒ 

อนุผนวก ๒ ประกอบผนวก ค การปรับยายขาราชการ 
ตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร 
  ๒.  การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวยนอก 
ทอ.ควรมีระยะเวลาดํารงตําแหนงในหนวยนอก ทอ. 
ไมนอยกวา ๒ ป  จึงจะพิจารณาใหปรับยายกลับมา 
รับราชการทาง ทอ. 
 
  ๖.๑  ผูที่ไดรับการบรรจุหรือเลื่อนฐานะในตําแหนงของ
สํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันสูงพิจารณายายออกจากตําแหนงของสํานักงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.เดิม เพื่อเปดตําแหนงใหกับ
ขาราชการของผูบังคับบัญชาช้ันสูงทานใหม โดยใหยายไป
ดํารงตําแหนงที่เหมาะสมที่หนวยนอก ทอ.จนกวาจะมี
ระยะเวลารับราชการในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรที่
หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป นับต้ังแตวันที่ยายเขา
ดํารงตําแหนงใหม จึงจะมีสิทธ์ิปรับยายกลับมารับราชการ
ทาง ทอ.และใหดําเนินการตามขอ ๕ 
 
 

- ใหยกเลิกความในขอ ๒, ๖.๑, ๖.๒ และ ๗.๑ เดิม และ
ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  ๒.  การปรับยายขาราชการ ทอ.ไปรับราชการหนวย
นอก ทอ. การพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการทาง 
ทอ.ใหพิจารณาเฉพาะกรณีเปนความจําเปนของ ทอ.
เทาน้ัน และตองมีระยะเวลาดํารงตําแหนงในหนวยนอก 
ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป 
  ๖.๑  ผูที่ไดรับการบรรจุหรือเลื่อนฐานะในตําแหนง
ขอ ง สํ า นั ก ง านผู บั ง คั บ บั ญชา ห น ว ยน อก  ทอ . 
ใหผูบังคับบัญชาช้ันสูงพิจารณายายออกจากตําแหนง
ของสํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.เดิม เพื่อ 
เปดตําแหนงใหกับขาราชการของผูบังคับบัญชาช้ันสูง 
ทานใหม โดยใหยายไปดํารงตําแหนงที่ เหมาะสม 
ที่หนวยนอก ทอ.  การพิจารณาปรับย ายกลับมา 
รับราชการทาง ทอ. ใหพิจารณาเฉพาะกรณีเปน 
ความจําเปนของ ทอ.เทาน้ัน และจนกวาจะมีระยะเวลา
รับราชการในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรที่หนวย 
นอก ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป นับต้ังแตวันที่ยายเขาดํารง
ตําแหนงใหม และใหดําเนินการตามขอ ๕ 
 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

  ๖.๒  ผูที่ไดรับการบรรจุหรือเลื่อนฐานะในตําแหนง 
ที่ไมใชตําแหนงของสํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก 
ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการในตําแหนงนายทหาร
สัญญาบัตรที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป จึงจะมีสิทธ์ิ
ปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ.และใหดําเนินการ
ตามขอ ๕ 
  ๗.๑  ขาราชการที่ปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติหนาที่
พรอมกับผูบังคับบัญชาช้ันสูงในวาระแรก โดยปรับยายไป
ดํารง ตํ าแหนงแทนขาราชการ ตามขอ ๔ กรณี น้ี  
ผูบังคับบัญชาช้ันสูงจะตองพิจารณาตําแหนงที่เหมาะสมที่
หนวยนอก ทอ.ใหกับขาราชการที่ยายเปดตําแหนง และ
หากขาราชการตามขอ ๔ ซึ่งผูบังคับบัญชาพิจารณาให
ยายเปดตําแหนงประสงคที่จะขอปรับยายกลับมารับ
ราชการทาง ทอ.จะตองมีระยะเวลารับราชการที่หนวย
นอก ทอ.ไมนอยกวา ๒ ป นับต้ังแตวันที่ยายเขาดํารง
ตําแหนงใหม จึงจะมีสิทธ์ิขอปรับยายกลับมารับราชการ
ทาง ทอ.โดยใหหนวย หน.สายวิทยาการพิจารณาตําแหนง
รองรับในอัตราช้ันยศเดิม หรือตําแหนงที่เหมาะสม และ
ใหดําเนินการตามขอ ๕ 
 

  ๖.๒  ผูที่ไดรับการบรรจุหรือเลื่อนฐานะในตําแหนง 
ที่ไมใชตําแหนงของสํานักงานผูบังคับบัญชาหนวยนอก 
ทอ. การพิจารณาปรับยายกลับมารับราชการทาง ทอ. 
ใหพิจารณาเฉพาะกรณีเปนความจําเปนของ ทอ.เทาน้ัน 
และจะต องมีร ะยะเ วลารับ ราชการ ใน ตําแหน ง 
นายทหารสัญญาบัตรที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป 
และใหดําเนินการตามขอ ๕ 
  ๗.๑  ขาราชการที่ปรับยายไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงาน
ผูบังคับบัญชาหนวยนอก ทอ.ซึ่งไมใชการไปปฏิบัติ
หนาที่พรอมกับผูบังคับบัญชาช้ันสูงในวาระแรก โดย
ปรับยายไปดํารงตําแหนงแทนขาราชการ ตามขอ ๔ 
กรณีน้ี ผูบังคับบัญชาช้ันสูงจะตองพิจารณาตําแหนงที่
เหมาะสมที่หนวยนอก ทอ.ใหกับขาราชการที่ยายเปด
ตําแหนง และหากขาราชการตามขอ ๔ ซึ่งผูบังคับบัญชา
พิจารณาใหยายเปดตําแหนงประสงคที่จะขอปรับยาย
กลับมารับราชการทาง ทอ. ใหพิจารณาเฉพาะกรณีเปน
ความจําเปนของ ทอ.เทาน้ัน และจะตองมีระยะเวลา 
รับราชการที่หนวยนอก ทอ.ไมนอยกวา ๓ ป นับต้ังแต
วันที่ ย า ย เ ข า ดํ า ร ง ตํ า แห น ง ให ม  โดย ใหห น ว ย  
หน.สายวิทยาการพิจารณาตําแหนงรองรับในอัตรา 
ช้ันยศเดิม หรือตําแหนงที่เหมาะสม และใหดําเนินการ
ตามขอ ๕ 
 

 
 

 

 



- ๑๔ - 

๔.  ผนวก ง หลักเกณฑการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก ทอ. 

หนา 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(เดิม) 
หลักเกณฑ/แนวทางปฏิบัติ 

(ใหม) 
หมายเหตุ 

ง ๑ - ๑ อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการใหขาราชการชวยปฏิบัติราชการในและนอก กห. 
  ๒.  ขาราชการที่ชวยปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชา
ช้ันสูง การใหชวยปฏิบัติราชการและพนจากชวยปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาน้ัน ๆ 
ทั้งน้ี ใหมีจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระงานที่
มอบหมายใหปฏิบัติ โดยใหแยกดําเนินการดังน้ี  
        ๒.๑ ตําแหนง รอง ปล.กห., รอง ผบ.ทสส., ผบ.ทอ.,  
รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.และ เสธ.ทอ.ขอรบั
การสนับสนุนขาราชการชวยปฏิบัติราชการไดตามที่รองขอ 
        ๒.๒ ตําแหนงอัตรา พล.อ.อ.ผูที่จะไปชวยปฏิบัติ
ราชการตองดํารงตําแหนงประจําหนวยเทาน้ัน 
        ๒.๓ ตําแหนงอัตรา พล.อ.ท.ลงมา ที่อยูในตําแหนง
หลัก ผูที่จะไปชวยปฏิบัติราชการตองดํารงตําแหนงประจาํ
หนวยเทาน้ัน 
        ๒.๔ ตําแหนงอัตรา พล.อ.ท.ลงมา ที่ไมไดอยูใน
ตําแหนงหลัก ไมมีการขอตัวชวยปฏิบัติราชการ 

ใหเพิ่มเติมขอ ๒.๕ 
  ๒.๕  ตําแหนง ผทค.พิเศษ ทอ.(อัตรา พล.อ.ท.) ,  
ผทค.ทอ.และ ผชก.ทอ.ไมมีการขอตัวชวยปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


