(สำเนา)

หนวยรับ
หนวยรับ

คำสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๒๘/๕๗
เรื่อง มอบอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงใหปฏิบัติดังนี้
๑. ให ย กเลิ ก คำสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ และฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เรื่อง มอบอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
๒. ให ข าราชการบางตำแหน งมี ห น าที่ ท ำการแทนและสั่ งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามที่
มอบหมายไวในผนวกทายคำสั่งนี้
๓. ให กพ.ทอ.นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพื่ อกำหนดให ผูที่ดำรงตำแหนง ผช.ผบ.ทอ.เป น
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และตำแหนง รอง เสธ.ทอ.รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ในสายงานใดตามผนวกทายคำสั่งนี้ เพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
๔. ในกรณี ท่ีผูรับมอบอำนาจหนาที่ ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ไมสามารถ
ปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้ไดใหผูดำรงตำแหนงอาวุโสกวารับมอบอำนาจหนาที่ทำการแทน และสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.ไดตามลำดับ คือ รอง เสธ.ทอ. หรือ เสธ.ทอ. หรือ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานยุทธบริการ) หรือ รอง ผบ.ทอ.เวนแตจะสั่งการเปนอยางอื่น
๕. ในกรณีที่ หน.นขต.ทอ.ซึ่งรับมอบอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งนี้ไดเปนครั้งคราว ใหผูดำรงตำแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ หรือ ผูอำนวยการ
สำนั กที่ ได รั บ มอบหมายจาก หน.นขต.ทอ.รั บมอบอำนาจหน าที่ ทำการแทนและสั่ งการในนามของ ผบ.ทอ.
แทนเปนการชั่วคราว เวนแตจะสั่งการเปนอยางอื่น
๖. ในกรณี ที่ เสธ.ทอ.ไมส ามารถปฏิ บัติห นาที่ ได และ ผบ.ทอ.ได ส่ังการให รอง เสธ.ทอ.
ทำการแทน เสธ.ทอ.แลว ให รอง เสธ.ทอ.ดังกลาวลงชื่อในหนังสือผานตามสายงานทั้งในนามของ เสธ.ทอ.
และ รอง เสธ.ทอ.ดวย
๗. การทำการแทน…

-๒๗. การทำการแทนและสั่ งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ งนี้ ให เป น ไปตามกฎหมาย
และแบบธรรมเนียมของทหาร หากเรื่องใดพิจารณาเห็นวาควรใหผูที่ดำรงตำแหนงอาวุโสกวา หรือ ผบ.ทอ.
เปนผูสั่งการ ก็ใหนำเรียน ผบ.ทอ.โดยผานผูที่ดำรงตำแหนงอาวุโสกวานั้น หรือนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงแลวแต
กรณี เพื่อสั่งการตอไป
๘. ใหสวนราชการที่เปนหนวยดำเนินการ จัดทำบัญชีสรุปเรื่องที่ผูไดรับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้
ไดปฏิบัติไปแลว เฉพาะเรื่องที่พิจารณาเห็ นวามีความสำคัญ รายงานให ผบ.ทอ.ทราบ ผาน กพ.ทอ.แลวให
กพ.ทอ.รวบรวมนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงตอไป
๙. เรื่องใดที่ ผบ.ทอ.ไดมอบอำนาจไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๗ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
(ประจิน จั่นตอง)
ผบ.ทอ.
การแจกจาย
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ),
เสธ.ทอ., ปษ.พิ เศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(กพ.), รอง เสธ.ทอ.(ขว.), รอง เสธ.ทอ.(ยก.), รอง เสธ.ทอ.(กบ.),
รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ), หน.คณะ ฝสธ.ประจำผูบังคับบัญชา, สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ.,
สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ.,
ศฮพ., สคม.ทอ., นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.,
และ ฝสธ.ประจำ กพ.ทอ.
- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ.
สำเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.วรพล อรุณฉาย
(วรพล อรุณฉาย)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๒๔ มี.ค.๖๔

ร.อ.กิตติพงษ ฯ
พิมพ/ทาน
น.ท.หญิง ชลธิชา ฯ
ตรวจ

- ฉบับสมบูรณแกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔ เรื่อง แกไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗
ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๗)

ผนวก
ประกอบคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗
---------------------------เรื่องที่มอบอำนาจหนาที่ทำการแทนและสัง่ การในนามของ ผบ.ทอ.
๑. รอง ผบ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ กิจการที่เกี่ยวกับทะเบียนกองประจำการ
๒ การแตงตั้งผูฝ กสอนกีฬา ทอ.
๓ การใหขาราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ
พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และผูทไี่ ดรับแตงตั้งใหเปน
เจาหนาที่ และนักกีฬา ทอ.ไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกีฬา
หรือไปฝกซอมกีฬากอนการแขงขัน หรือไปแขงขันกีฬา
ที่หนวยงานนอก ทอ.ภายในประเทศ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๔ การไปราชการภายในประเทศของ หน.นขต.ทอ.
๕ การให พ.อ.อ.ทำหนาที่ในตำแหนง น.สัญญาบัตร
๖ การใหขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตรไปชวยและพนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการระหวาง นขต.ทอ. รวมทั้งการไปชวยและพน
จากการปฏิบตั ิหนาที่ราชการกับผูบ ังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ.
๗ การรายงาน รมว.กห.เพื่อทราบกรณี ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ
ไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.(ในนาม รมว.กห.) ใหเดินทางกลับ
ประเทศไทย เปนการชั่วคราว
๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๙ การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ
๑๐ การขออนุมัติใหไดรับและมีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถ
กิตติมศักดิ์ หรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกิตติมศักดิ์
(ยกเวนเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์)
๑๑ การขออนุมัติใหมสี ิทธิประดับเครือ่ งหมายความสามารถที่มิใช
ของ กห.หรือเครื่องหมายความสามารถตางประเทศ
๑๒ การกวดขันวินัยทหาร
๑๓ การพิจารณาอนุมัตริ ายชื่อผูเ สียชีวติ เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
เพื่อบรรจุอัฐิและจารึกชื่อ ณ อนุสาวรีย ทอ.
๑๔ การใหลาตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา
๑๕ การเสนอรายงานขออนุญาตลาติดตามคูส มรสไปปฏิบัตหิ นาที่
ราชการตางประเทศ ไปยัง บก.ทท.
๑๖ การแตงตั้ง ศบ., เลื่อนชั้น ศบ. และการแตงตั้ง ศบ.ใหเปน นบ.
ประจำกอง

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ลำดับ ๑๗ การขอ...

-๒ลำดับ
เรื่อง
๑๗ การขออนุมัติแกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการ ในประวัติ
รับราชการ หรือของลูกจางในบัตรลูกจางประจำรายชื่อ
๑๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๑๙ การใหทหารกองประจำการไปปฏิบัติหนาที่ทหารสนับสนุน
ประจำตัวอดีตผูบังคับบัญชา ทอ.หรือทหารสนับสนุน และรักษา
ความปลอดภัยประจำตัวนายทหารชั้นผูใหญสังกัดหนวยงาน
นอก ทอ.หรือทหารสนับสนุนหนวยสังกัดหนวยงานนอก ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓)
๒๐ การแบงเฉลี่ยและการรายงานผลการรับและแบงจำนวนทหาร
กองเกินของ นขต.ทอ.ที่จะสงเขากองประจำการ
๒๑ แผนการจัดสรร นนอ.

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

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

กพ.ทอ.

๒๒

รายงานสรุปผลโครงการ กนช.

กพ.ทอ.

๒๓

การจัดขาราชการ ทอ.ไปตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
เปนทหารกองประจำการรวมกับ ทบ.
การให นนอ.และ นพอ.พนจากการเปนนักเรียน

กพ.ทอ.

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘
๒๙

๓๐
๓๑
๓๒

กพ.ทอ.

การแตงตั้งคณะ จนท.ตาง ๆ ในการไปสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
ในตางประเทศ ประจำป
รายงานขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจำ
หนวยทหารรักษาพระองคของ ทอ.
สรุปผลการตรวจสอบความรูความสามารถผูทำการบนอากาศยาน
เปนประจำ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
การอนุมัติใชผลการประเมินกำลังพลของ ทอ.

กพ.ทอ.

การขออนุมัติตออายุ และไมตออายุการปฏิบตั ิงานของผูปฏิบัติงาน
เสี่ยงอันตรายที่มีอายุพนเกณฑ กับใหรับหรืองดรับเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือน
การออกคำสั่งดำเนินการสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน
เปน น.สัญญาบัตร ประจำป
การแตงตั้ง คณก.คัดเลือกผูไ ปศึกษาตางประเทศทุกประเภท
ทุกระดับ
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูดำรงตำแหนงประจำหนวย

กพ.ทอ.

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

กพ.ทอ.

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
ลำดับ ๓๓ การขอ...

-๓ลำดับ
เรือ่ ง
๓๓ การขออนุมัติจาง จนท.ที่มิใชขาราชการประจำปฏิบัติงานตอ
ปงบประมาณหรือจางเพิ่มเติม (ใชเงินงบประมาณหรือใชเงินรายรับ
ของหนวย)
๓๔ การขออนุมัติจางพนักงานราชการเพื่อทดแทนพนักงานราชการหรือ
ลูกจางประจำที่สญ
ู เสียทุกกรณี
๓๕ ผลการวิเคราะหการทดสอบสมรรถภาพ

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.

กพ.ทอ.

๓๖
๓๗
๓๘

การจัดงานมหกรรมคุณภาพ ทอ.
การรายงานการปองกันและควบคุมโรคเอดส
แผนการปองกันและควบคุมโรคเอดส ประจำป

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

๓๙

การจัดผูแทน ทอ.เยี่ยมเยียนผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ
ในวันกองทัพไทย
การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการที่ไดเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น
การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปของ น.สัญญาบัตร
ที่คางการพิจารณากรณีตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
การรายงานขอพระราชทานแตงตัง้ ราชองครักษเวร
การใหขาราชการปฏิบัติหนาทีห่ รือพนจากหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน
เสี่ยงอันตรายกับใหรับและหรืองดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
การอนุมัตสิ งรายชื่อผูทผี่ านการคัดเลือกเปน น.สัญญาบัตร
สายงานสัสดี ไปศึกษาที่ ทบ.
การแตงตัง้ จนท.ปฏิบตั ิงานบนอากาศยานเปนการชั่วคราว
การให นบ.ประจำกองพรอมรบ รับและงดรับเงินเพิ่มพิเศษ
ผูบังคับอากาศยาน
การออกประกาศ ทอ.กรณีขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร
ถึงแกกรรม
การเรียกและสงคนเขาเปนทหารกองประจำการ
การสั่งใหขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตรและลูกจางประจำ
พักราชการ ตลอดจนการสั่งยายขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร
เขาสำรองราชการ
การใหขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร และลูกจางประจำ ซึ่งรับคาจาง
ต่ ำกว าอั ตราค าจ างขั้ น ๓ กลุ มค าจ างที่ ๒ ลงมา ออกจากราชการ
(เฉพาะรายที่ไมมีปญหาและไมตองถอดยศ)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

กพ.ทอ.

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

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

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

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

๕๑

กพ.ทอ.

ลำดับ ๕๒ การยาย ...

-๔ลำดับ
เรื่อง
๕๒ การยาย น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.ลงมา ซึ่งเปนการยายกรณีทั่ว ๆ ไป
ที่มิใชเปนการยายเขาสำรองราชการ และการยาย น.สัญญาบัตร
ยศ ร.อ.เขาดำรงตำแหนง รรก.อัตรา น.ต.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๕๓ การให น.สัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ.(อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ) ลงมา
ไปชวยและพนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ระหวาง นขต.ทอ.
รวมทั้งการไปชวยและพนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
กับผูบังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๕๔ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๕๕ การบรรจุบุคคลและ นชท.เขารับราชการเปนขาราชการกลาโหม
พลเรือนในตำแหนงต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร
๕๖ การยายขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร ระหวาง นขต.ทอ.
๕๗ การยายขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร เลื่อนตำแหนงอัตรา
ชั้นยศสูงขึ้น และหรืออัตราเงินเดือนสูงขึ้น
๕๘ การแตงตั้งคณะ จนท.วิเคราะหอากาศยานอุบัติเหตุ
ในตางประเทศประจำป
๕๙ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุระดับ ทอ.
ประจำป
๖๐ งานกิจกรรมกลุมสรางเสริมคุณภาพของ ทอ.
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
การแตงตั้ง คณก.สอบสวนอุบตั ิเหตุภาคพื้นระดับ ทอ.ประจำป
การปรับอัตราเงินเพิ่มคาฝาอันตรายและเงินเพิ่มเหตุพิเศษ
ของผูปฏิบัติงานทุกประเภท
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
การออกคำสั่ง ทอ.ใหไดรับเงินเพิม่ พิเศษสำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
กรณีตา ง ๆ
การให นจอ.และ นดอ.พนจากการเปนนักเรียน
การขอใชกำลังพลทหารกองประจำการ (ไมมีอาวุธ) เพื่อพัฒนา
สถานที่นอกหนวย ทอ.
การรับทราบผลการปลดปลอยทหารกองประจำการ
การบรรจุบุคคลเขาเปน นพอ., นจอ., นดอ.
การขออนุมัติให นนอ.เปลีย่ นสาขาวิชาที่ศึกษา
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

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

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
-

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
ลำดับ ๗๒ การบรรจุ ...

-๕ลำดับ
เรื่อง
๗๒ การบรรจุ นตท.เขาเปน นนอ.
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การฝกงานในหนาที่
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
อนุมัติและออกคำสั่งพนจากการเปน ศบ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การอนุญาตใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางที่เปนสตรี
ไปถือศีลและปฏิบตั ธิ รรม
โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทอ.
โครงการจัดสถานทีร่ าชการเปนเขตปลอดบุหรี่
การสั่งใหปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙ ขอบังคับ กห.วาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิดความ
เสียหายแกเงินราชการ หรือทรัพยสินของทางราชการ
อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๔๒
และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ในสวนที่เกี่ยวของกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การแตงตั้ง คณก.สอบสวนคดีอาญาและหรือคดีทางวินัย
กรณีขาราชการและหรือลูกจางตางสังกัด กระทำความผิด
การประกันตัวผูต องหาและถอนหลักประกัน
การพิจารณาทัณฑที่จะลงแกผูกระทำความผิดทางวินัย
การรายงานเมื่อตองคดี
การสั่งฟองหรือไมฟอง พรอมสงสำนวนใหอัยการทหาร
(ศาลทหารกรุงเทพ)

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
สธน.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

ลำดับ ๙๒ การสั่ง...

-๖ลำดับ
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙

๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

เรื่อง
การสั่งควบคุมตัวระหวางการสอบสวนในอำนาจ ผบ.ทอ.
การขอพระราชทานอภัยโทษ
การยายนักโทษจากเรือนจำทหารไปคุมขังยังเรือนจำพลเรือน
งานดานธุรการและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีอาญาทั้งหมด
การมอบอำนาจรับเงินจากสำนักงานอัยการสูงสุด ศาล
หรือกรมบังคับคดี ในคดีแพง คดีปกครอง และคดีลมละลาย
การบังคับคดีแพง คดีปกครอง รวมทั้งแตงตั้งผูแทน ทอ.
เพื่อนำเจาพนักงานบังคับคดียดึ ทรัพยจำเลย
การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีลม ละลาย
การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพงภายหลังฟองคดี
รับทราบผลการสืบหาหลักทรัพยในคดีแพงและคดีปกครอง
การหารือสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการ
สูงสุด และหนวยเกี่ยวของอื่น ๆ ในดานระเบียบและกฎหมาย
การแจงผลคดีแพง คดีปกครอง ตลอดจนการดำเนินการ
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลและคำชี้แจงของอนุญาโตตุลาการ
การมอบอำนาจใหผูแทน ทอ.ไปขอคัดเอกสารหรือขอรับเอกสาร
ในสำนวนคดีคืนจากศาล
การขอรับชำระหนี้ในคดีลม ละลาย และการดำเนินการกระบวน
พิจารณาคดีลม ละลาย (ชัน้ ขอรับชำระหนี้) รวมทั้งแตงตั้ง
ผูแทน ทอ.เพื่อดำเนินการดังกลาวแทน
การดำเนินการวางทรัพยตอสำนักงานวางทรัพย รวมทั้งแตงตั้ง
ผูแทน ทอ.เพื่อดำเนินการดังกลาวแทน
การแจงผลคดีลมละลาย ตลอดจนการดำเนินการตาม
คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การอนุมัติงด หรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
ตามมติคณะรัฐมนตรี
การรายงานผลการประชุม ฝกงาน ดูงาน สัมมนา ณ ตางประเทศ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
การเปลีย่ นเหลาทหาร และ/หรือ จำพวกทหาร
รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ น.สัญญาบัตร
เหลา ธน.
ขอใหผูประสานงานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงและมาพบพนักงานอัยการ

หนวยดำเนินการ
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.

กรมฝายอำนวยการ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ

รอง เสธ.ทอ.
(สายงานที่เกี่ยวของ)
เสธ.ทอ.

กพ.ทอ.
สธน.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
ลำดับ ๑๑๔ แจงวัน…

-๗ลำดับ
เรื่อง
๑๑๔ แจงวันนัดพรอมหรือนัดสืบพยานโจทก
๑๑๕ ขอเรียนเชิญเขารวมกิจการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ
๑๑๖ รายงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ "บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง"
๑๑๗ รายงานผลเขารวมสัมมนากับสำนักงาน ป.ป.ช.
๑๑๘ รายงานผลการสอบสวน
๑๑๙ ขอความอนุเคราะหในการขอผอนชำระหนี้
๑๒๐ ขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
วาดวยงานยุติธรรม
๑๒๑ ขอแจงสิทธิในการบังคับคดีปกครอง
๑๒๒ ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑๒๓ แจงผลคดีและสงเอกสารคืน
๑๒๔ สรุปผลการตรวจเยี่ยม
๑๒๕ การลงชื่อในหนังสือเสนอ บก.ทท.เพื่ออนุมัติใหขาราชการกลาโหม
นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจาง ไปศึกษา ดูงาน
ฝกงาน หรือไปราชการ ณ ตางประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน
หรือฝกงาน ณ ตางประเทศ ประจำป ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดใหความเห็นชอบ
แลว และอยูร ะหวางการนำเรียนขออนุมัติ รมว.กห.
๑๒๖ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรในโครงการศึกษาตางประเทศ
ของ ทอ.ประจำป ซึ่ง รมว.กห.ไดอนุมัติโครงการแลว และมอบอำนาจ
ให ทอ.ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการฯ ไดตามความเหมาะสม
โดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ
๑๒๗ การรายงานเสนอขอพระราชทานยศ น.สัญญาบัตร
(ต่ำกวาชั้นนายพลอากาศ)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๑๒๘ การใหขาราชการปฏิบัติหนาทีห่ รือพนจากหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน
ในตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ กับใหรับหรืองดรับเงินเพิม่ สำหรับตำแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๑๒๙ การออกคำสั่งแตงตั้ง คณก.แพทย รร.นนก.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๑๓๐ การเปลีย่ นแปลงการปฏิบัตหิ นาทีเ่ วรประจำพระองค (กรณีชั้นยศ พล.อ.อ.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
สธน.ทอ.
นขต.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
รอง เสธ.ทอ.
(ในสายงานนั้น ๆ)
รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.

กพ.ทอ.

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ.
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

๒. ผช.ผบ.ทอ. ...

-๘๒. ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การสง บ.พระราชพาหนะเขารับการตรวจซอม
๒ การสั่งใชอากาศยานธุรการสนับสนุนภารกิจพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ พระราชอาคันตุกะ รัฐบุรุษ และแขกผูม ีเกียรติ
ชาวตางประเทศที่นอกเหนือจากแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ และหรือที่
ไดมีคำสั่ง ทอ.โดยเฉพาะ
๓ การสั่งใชอากาศยานในประเทศในเรื่องธุรการและการปฏิบตั ิการ
สงกำลังบำรุงสนับสนุนใน ทอ.
๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน รวมทั้งอสังหาริมทรัพยบนที่ดิน
ของ ทอ.พรอมทั้งการขออนุญาตดำเนินการของผูเชาที่ดินราชพัสดุ
เพื่ออยูอาศัยและเพื่อการเกษตร
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๕ การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษและหลอลื่น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๖ การรับมอบและรับโอนพัสดุที่หนวยนอก ทอ.มอบให ทอ.
๗ การติดตั้งโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
๘ การแลกเปลี่ยนยานพาหนะและครุภัณฑ
๙ การอนุมัติใหความชวยเหลือในสายงานสงกำลังบำรุง
แกหนวยนอก ทอ.
๑๐ การสั่งใชอากาศยานทางธุรการและสนับสนุนการสงกำลังบำรุง
หนวยนอก ทอ.และหรือการใหบุคคลภายนอก ทอ.โดยสาร
อากาศยาน ทอ.
๑๑ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณในการตรวจซอม
อากาศยานตางประเทศ
๑๒ ทอ.ขอรับการสนับสนุนดานสงกำลังบำรุงจากหนวยนอก ทอ.

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
นำเรียนโดยตรง
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.

กบ.ทอ.

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

กบ.ทอ.

๑๓

อนุมัติแผนการกอสราง รายงานผลการกอสราง การรื้อถอนอาคาร

กบ.ทอ.

๑๔

การพิจารณาปด งดใช และใชสนามบิน

กบ.ทอ.

ลำดับ ๑๕ การอนุมตั ิ…

-๙ลำดับ
เรื่อง
๑๕ การอนุมัติใหดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง การแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูควบคุมงาน ผูควบคุมการซอม การอนุมัติซื้อ/จาง การทำสัญญาและ
ยกเวนการทำสัญญา ตามวงเงินที่อยูในอำนาจการสั่งซื้อ และสั่งจาง
ของ ผบ.ทอ.โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ในวงเงินไมเกิน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบลานบาทถวน) โดยวิธีคัดเลือกในวงเงิน
ไมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) และโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงในวงเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน)
(ยกเวนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลอากาศเอก)
และมอบอำนาจใหเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแทน ผบ.ทอ.
ตลอดจนมีอำนาจมอบอำนาจชวงให หน.นขต.ทอ.เปนผูลงนาม
ในสัญญาขอตกลงแทน ผบ.ทอ.ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจ
ในการอนุมัติเพิ่มหรือลดวงเงิน ในกรณีวันที่ออกใบสั่งซื้อ/ใบสัง่ จาง
หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพิ่มขึ้นหรือลดลง แตทั้งนี้จะตองไมเกิน
อำนาจอนุมัติของ ผบ.ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๖ ระเบียบ คำสั่ง และเรื่องอื่น ๆ ดานสงกำลังบำรุง
จากหนวยนอก ทอ.
๑๗ การขออนุมตั ิใชคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ทอ.
๑๘ แผนการจัดหาพัสดุและบริภัณฑประจำป
๑๙

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.

กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

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

๒๕

แตงตั้ง คณก.เปนผูแทน ทอ.สายงานสงกำลังบำรุง
รวมกับ บก.ทท.
การขออนุมัติตดิ ตั้งเครื่องปรับอากาศ
(ที่อยูนอกเหนือจากหลักเกณฑที่สำนักงบประมาณกำหนด)
คำสั่ง ทอ.เรื่องการเบิกจายพัสดุ ส.ส.ต.ประจำป
การกำหนดอัตราจายน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นและหลอลื่นประจำหนวย
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
การเสนอความตองการและรับมอบพัสดุของ ทอ.ตอหนวยเหนือ
การเคลื่อนยายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ในลักษณะการสงกำลัง
บำรุง
ขอทราบขอมูลความตองการยุทธปจจัยเรงดวนของเหลาทัพ

กบ.ทอ.

๒๖

การฝกสงกำลังบำรุงรวมผสม

กบ.ทอ.

๒๗

รายงานการสำรวจการระดมสรรพกำลังทางทหาร

กบ.ทอ.

๒๘

(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

-

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.
ลำดับ ๒๙ (ยกเลิก...

- ๑๐ ลำดับ
เรื่อง
๒๙ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๐ การแจงกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
รวมทั้งการขอรื้อถอนจำหนาย และขอใชวัสดุที่รื้อถอน
๓๑ การแตงตั้งและกำหนดหนาที่ผูควบคุมประจำรถรับสง
ขาราชการ ทอ.
๓๒ การจำหนาย หรือการโอนน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๓ การใชใบแลกการขนสงพัสดุและเพื่อการโดยสารอากาศยาน
ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ
๓๔ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๖ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๗ กำหนดอายุการซอมใหญเครื่องยนตอากาศยาน
๓๘ การพิจารณากำหนดหนวยรับผิดชอบการซอมบำรุง
คลังใหญตาง ๆ
๓๙ แผนกำหนดการตรวจซอมอากาศยาน ประจำป
๔๐ ขอทราบความตองการดินสงกระสุนชนิดตาง ๆ ของเหลาทัพ
แจงให กรมอุตสาหกรรมทหาร ทราบ
๔๑ การใหหนวยตาง ๆ ดำเนินการจัดหาและจางซอมพัสดุ
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยคลังใหญไดเอง
(ยกเวนรถยนตสงครามหรือรถยนตสงครามชนิดชวยรบ)
๔๒ การเลื่อนกำหนดการขนยายสิ่งของและครอบครัว
ของขาราชการ ทอ.ในสวนภูมิภาค (กองบินตาง ๆ)
๔๓ การอนุมัติใหอากาศยานทหาร และอากาศยานของเอกชนตางชาติ
ที่ใชในภารกิจทางทหาร รวมทั้งอากาศยานของเอกชนไทย
รับบริการเชื้อเพลิงและหลอลื่นจาก ทอ.ในกรณีที่ไดรับอนุมัติใหใช
สนามบินแลว
๔๔ การเคลื่อนยายน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อสนับสนุนแผน
ยุทธการตาง ๆ และการเคลื่อนยายน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มเติมในอัตรา
สะสมปกติ รวมทั้งการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงงบพิเศษทดแทน
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๔๕ การรายงานขออนุญาตใหบริษัทเอกชนผลิตเฉพาะสวนประกอบของ
อาวุธเปนครั้งคราว
๔๖ การรายงานโครงการผลิตภัณฑทางทหาร

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

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

กบ.ทอ.

ลำดับ ๔๗ ขออนุมัต.ิ ..

- ๑๑ ลำดับ
เรื่อง
๔๗ ขออนุมัติทำความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
กับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกีย่ วของอื่น ๆ
๔๘ การขอใชบริการกระแสไฟฟาของ ทอ.และรายงานการใช
กระแสไฟฟาตามระยะเวลาที่กำหนดไวภายในบริเวณพื้นที่ ทอ.
๔๙ การขอใชบริการน้ำประปาของ ทอ.และรายงานการใชน้ำประปา
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว ภายในบริเวณพื้นที่ ทอ.
๕๐ การอนุมัติใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อใชในการฝกของหนวยใน ทอ.
๕๑ การชวยเหลือทางทหารของตางประเทศ
๕๒

การอนุมัติดำเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับสัญญาหรือขอตกลงที่ ทอ.
ทำไว ไดแก เรื่องเกีย่ วกับการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ปรับริบ
เงินประกัน สงวนสิทธิ เรียกรองคาเสียหาย กรณีที่ตองซื้อของ
ที่ยกเลิกในราคาที่แพงขึ้น และหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ อื่น
(ถามี)

๕๓

การยื่นคำขออนุญาต นำหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นำหรือ
สงออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุพลอยได (วัสดุกัมมันตรังสี) และ
คำขออนุญาต ผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุพลอยได (วัสดุ
กัมมันตรังสี) การผลิตหรือใชพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)
เสธ.ทอ.

ชย.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ชย.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สอ.ทอ.
หนวยใน
สวนบัญชาการ ทอ.
หนวยที่ทำสัญญา
หรือขอตกลงในนาม ทอ.
สงเรื่องให สธน.ทอ.
ตรวจสอบความถูกตอง
กอนนำเรียน (สธน.ทอ.
เปนหนวยนำเรียน)
กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
รอง เสธ.ทอ.(กบ.)

นำเรียนโดยตรง

๓. ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การขออนุมัติตัวบุคคลรวมแถลงขาวทั่วไป
๒ การจัดกิจกรรม ทอ.สนับสนุนหนวยนอก ทอ.
๓ การขออนุมตั ิใหการสนับสนุนถายทำภาพยนตร แถบบันทึกภาพ
และภาพนิ่ง ตามที่ไดรับการประสานจากกองกิจการภาพยนตร
สำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว
๔ การฝกอบรมเพื่อความมั่นคงแหงชาติของ ทอ.
๕ การเสนอความตองการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงแหงชาติของ ทอ.
๖ การบรรยายและแสดงดนตรีบำรุงขวัญของ ทอ.
๗ การปฏิบัติงานของหนวยมิตรประชา ทอ.
๘ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย
ตามที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมัตหิ ลักการไวแลว

หนวยดำเนินการ
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.

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

กร.ทอ.
กร.ทอ.

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

กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.

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

ลำดับ ๙ การเชิญ...

- ๑๒ ลำดับ
เรื่อง
๙ การเชิญขาราชการ ทอ.รวมในงานพิธีที่เกี่ยวของกับ
กิจการพลเรือนของหนวยงานตาง ๆ
๑๐ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยมิตรประชา ทอ.
๑๑ รายงานสรุปผลการบรรยายและการแสดงดนตรีบำรุงขวัญ
๑๒ รายงานสรุปผลการอบรมเพื่อความมั่นคงแหงชาติของ ทอ.ประจำป
๑๓ การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับกองทัพ
ของคณะบุคคลสำคัญ หนวยงานสำคัญภายในประเทศ
หรือสถานศึกษาหลักสูตรชั้นสูงของสวนราชการสังกัด กห.
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ณ บก.ทอ.
๑๔ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ รวมทั้งการจัด
ขาราชการไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ
๑๕ ขออนุมัติใหผูแทน ทอ.ไปประชุมเตรียมการตอนรับพระราชอาคันตุกะ
หรือบุคคลสำคัญชาวตางประเทศที่เปนแขกของรัฐบาล
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๖ ขออนุมัติใหผูเกี่ยวของและหนวยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสงเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ การรับสงบุคคลสำคัญ
และผูบ ังคับบัญชาชั้นสูงในเขตพื้นที่ ทอ.
๑๗ การสอบสวนเรื่องรองทุกข และเรือ่ งที่ไดรับมอบหมาย
๑๘ การอนุมัติใหจดั การแขงขันกีฬาภายใน ทอ.
๑๙ การอนุมตั ิใหหนวยงานนอก ทอ.ขอใชสนามกีฬา ทอ. และพื้นที่
โดยรอบเปนสถานที่จดั การแขงขันกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ
๒๐ แตงตั้ง คณก.ตาง ๆ ซึ่งไมใชเรื่องนโยบายและไดรับอนุมัติหลักการ
จาก ผบ.ทอ.แลว
๒๑ การอนุมัติใหสโมสร ทอ.ดำเนินการตาง ๆ เกีย่ วกับกิจการ
ของสโมสร ทอ.ซึ่งมิใชเรื่องนโยบาย
๒๒ ขออนุมัติจัดงานวันสถาปนาหนวยในระดับ นขต.ทอ.
๒๓ การรับสงหนาที่ของผูบังคับบัญชาระดับสูงใน บก.ทอ.(ตั้งแตระดับ
เสธ.ทอ.ลงมา) และ หน.นขต.ทอ.
๒๔ การอนุมัติและสั่งใชเอกสารประเภทตำราหรือคูมือตาง ๆ
ที่มีผูเรียบเรียงเสนอ
๒๕ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ ซึ่งเปนงานธุรการที่เกี่ยวของกับ
สายงานความรับผิดชอบของหนวยในสวนบัญชาการ
๒๖ การดำเนินการขอแกคำสั่ง กห.ใหถูกตอง
๒๗
๒๘

ขออนุมัติแผนปฏิบตั ิการฝนหลวง ทอ.
รายงานสรุปผลการปฏิบัตฝิ นหลวงประจำเดือน

หนวยดำเนินการ
กร.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)

กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.
สลก.ทอ.

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

สลก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ขว.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)

สลก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

จร.ทอ.
สบ.ทอ.
สบ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.
สบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สวนราชการที่เปน
หน.สายวิทยาการ
หนวยใน
สวนบัญชาการ ทอ.
หนวยใน
สวนบัญชาการ ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
ผานตามสายงาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
ลำดับ ๒๙ การขอ...

- ๑๓ ลำดับ
เรือ่ ง
๒๙ การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับสวนราชการ
หรือสถานศึกษาของสวนราชการสังกัด กห. สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ ณ บก.ทอ.
๓๐ การขอใชพื้นที่ ทอ.ตางจังหวัดจัดกิจกรรม
๓๑

๓๒
๓๓

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

หนวยภายนอก ขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการพลเรือน (ยกเวนที่เรียนเชิญ ผบ.ทอ.
หรือผูแทนเขารวมกิจกรรมดวย)
กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนที่ ทอ.ริเริ่มหรือมีสวนรวมกับหนวย
ภายนอก
ขออนุมัติทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหนวยงานเกี่ยวของอื่น ๆ
กรณีการเบิกจายเงินนอกเหนือจากระเบียบ
ขออนุมัติกรณีวงเงินคาใชจายกรณีเกินอำนาจ ผบ.ทอ.
การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเบิกเงินทุนทดรอง
สำหรับเปนคาใชจายของ สน.ผชท.ทอ.ไทยในตางประเทศ
การอนุมัติชำระเงินตาม Billing Statement ในเดือนตาง ๆ
การหารือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายการเงินการคลัง
การลงชื่อในหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอเบิกจายเงิน
การอนุมัติวงเงินใหหนวยตาง ๆ ที่ขอเก็บและรักษาเงินในกำปน
เก็บเงินราชการ
การอนุมัติวงเงินคารับรองชาวตางประเทศที่อยูในอำนาจ ผบ.ทอ.
และ ผบ.ทอ.อนุมตั ิหลักการแลว
การอนุมัติจายเงินคาของขวัญมอบใหชาวตางประเทศ
เดินทางมาประเทศไทย
การอนุมัติจายเงินคาของขวัญของผูเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว
การอนุมัติวงเงินคารับรองชาวตางประเทศที่อยูในอำนาจ ผบ.ทอ.
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
การอนุมัติจายเงินคาใชจายในพิธีตาง ๆ และคาใชจายทีเ่ ปนการ
ประจำ กรณีเกินวงเงินที่กำหนดไวในระเบียบ กค.
การอนุมัติจายเงินคาใชจายในการจัดงานที่อยูในอำนาจ ผบ.ทอ.
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

หนวยดำเนินการ
กร.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.)

กร.ทอ.

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

กร.ทอ.

กร.ทอ.
กง.ทอ.

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

กง.ทอ.
กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.
กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กง.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

๔. เสธ.ทอ. ...

- ๑๔ ๔. เสธ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรือ่ ง
๑ การขอเขาชมกิจการ ทอ.ของหนวยงานตางประเทศที่ ทอ.
มีการจัดเลีย้ ง
๒ การ รปภ.ในงานพิธีตาง ๆ
๓ การตรวจเยี่ยมหนวยขาวของ ทอ.และการสำรวจกิจการ รปภ.
ประจำป
๔ การประชุมประสานงานดานการขาวระหวางเหลาทัพ
๕ การประชุมขอขัดของหรือการสัมมนาดานการขาว
๖ งานพิธีตาง ๆ และการจัดขาราชการไปงานพิธี
(เกีย่ วของกับตางประเทศ)
๗ การประมาณสถานการณดานการขาวเฉพาะกรณี
๘ โครงการแลกเปลี่ยน จนท.ทอ.ไทย กับ ทอ.มิตรประเทศ
๙ การรายงานผลการปฏิบตั ิเฝาฟงการติดตอสื่อสาร
๑๐ การลงชื่อในใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) ของ หน.นขต.ทอ.
ในการเขารับการศึกษา เขารวมประชุม หรือปฏิบัติหนาทีส่ ำคัญ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๑ การขออนุมัติตัวบุคคลไปดูงานหรือปฏิบัติงานกับหนวยบิน
นอก ทอ.
๑๒ การขออนุมัติหลักการเพื่อเปนแนวทางในการฝกยิง
และประเมินคาอาวุธนำวิถี
๑๓ การขออนุมัติหลักการเพื่อเปนแนวทางในการแขงขันใชอาวุธ
ทางอากาศ ประจำป
๑๔ การกำหนดและการแกไขอัตรากระสุน วัตถุระเบิด การฝก
ภาคอากาศและภาคพื้น
๑๕ การขออนุมัติจัด จนท.สนับสนุนการฝกบินของเดโชชัย ๓
๑๖ การขออนุมัติหลักการฝกบินทางยุทธวิธีกับ นบ.ทอ.มิตรประเทศ
รวมทั้งดำเนินการแกไขบันทึกขอตกลงเพื่อดำเนินการฝก
๑๗ การอนุมัติและขอแกไขแผนฝกบินนอกที่ตงั้ และในที่ตั้งประจำเดือน
๑๘ การจัดอากาศยานสนับสนุนการฝกศึกษาของ นขต.ทอ.
๑๙ การจัด จนท.ฝอ.ของ บก.ทอ.และ จนท.ฝอ.ในกรมฝายอำนวยการ
ไปตรวจเยี่ยมหนวยปฏิบัติการทางอากาศ และหนวยควบคุมการ
ปฏิบัติการทางอากาศ
๒๐ การขอใชพื้นที่การฝกบินของ ทอ.และสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางยุทธการ
๒๑ การดำเนินการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณเพื่อการวิจัยและพัฒนา
หรือการตรวจรับไวใชในราชการทีไ่ ดรับอนุมัติหลักการแลว
๒๒ การขออนุมัติหลักการและนโยบายการฝกรวม/ผสม

หนวยดำเนินการ
ขว.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(ขว.)

ขว.ทอ.
ขว.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)
รอง เสธ.ทอ.(ขว.)

ขว.ทอ.
ขว.ทอ.
ขว.ทอ.

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

ขว.ทอ.
ขว.ทอ.
ขว.ทอ.
ขว.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)
รอง เสธ.ทอ.(ขว.)
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

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

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
ลำดับ ๒๓ การอนุมตั .ิ ..

- ๑๕ ลำดับ
เรือ่ ง
๒๓ การอนุมัติยมื ยุทโธปกรณเพื่อใชในการฝกรวมและผสม
๒๔ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยนอก ทอ.
ตามหลักการที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมตั ิไวแลว
๒๕ คำสั่งการฝกรวมและผสม หรือการเคลื่อนยายกำลังเขารวม
ในการฝกรวม/ผสม
๒๖ การรับรองมาตรฐานระบบอาวุธ
๒๗ การขออนุมัติใหยืมอาวุธภาคพื้นเพื่อการฝกและกิจกรรมอื่น ๆ
ของหนวยใน ทอ.
๒๘ การขออนุมัติเบิกจายกระสุนและวัตถุระเบิดนอกอัตรา
เพื่อใชในการพิธีทางทหาร การสาธิต การฝก และการซอมรบ
๒๙ การพิจารณากำหนดและแกไขปรับปรุงอัตราลูกจางประจำ
๓๐ สรุปผลการประชุมสัมมนาทางยุทธการและการฝก
๓๑ สรุป/วิเคราะหผลการฝกยิงและทดสอบอาวุธนำวิถีประจำป
๓๒ สรุป/วิเคราะหผลการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ ประจำป
๓๓ สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินและการฝก
๓๔ สรุปผลการฝกรวม/ผสม เรียน ผบ.ทสส. เพื่อขออนุมตั ิทำการฝก
ในปตอไป
๓๕ การรายงานผลการใชกระสุน วัตถุระเบิด สำหรับการฝกอาวุธ
ภาคพื้น
๓๖ การรายงานผลการปฏิบตั ิหนาที่ของชุดตรวจผสม ประจำเดือน
๓๗ การรายงานผลการตรวจสอบภาคการฝกของทหารกองประจำการ
๓๘ การแจงความตองการกระสุนวัตถุระเบิด ฝกภาคอากาศของ นบ.
และผูทำการในอากาศประจำป รวมทั้งความตองการเพิ่มเติม
ระหวางป
๓๙ การจัด จนท.ทอ.ฝกปฏิบัติงานบนอากาศยาน
เพื่อรักษาสมรรถภาพ
๔๐ การแตงตั้ง จนท.เพื่อจัดทำแผนการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ
ตลอดจนการขออนุมัตใิ ชแผนการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ
๔๑ การขออนุมัติทำการบินกับอากาศยานเกิน ๒ แบบ
๔๒ การดำเนินการจัดทำแผน และควบคุม กำกับดูแล การฝกยิง
และทดสอบอาวุธนำวิถีประจำป
๔๓ การขออนุมตั ิชั่วโมงบินสำหรับการฝกเพิ่มเติมจากอัตรา
ที่อนุมัติไวเดิม (เปนครั้งคราว)
๔๔ ขออนุมัติแผนฝกบินในที่ตั้งของหนวย ประจำเดือน
๔๕ ขออนุมัติใหผูทำการในอากาศเขารวมการฝกอบรมการยังชีพ
และคนหาชวยชีวิตในทะเล

หนวยดำเนินการ
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
จร.ทอ.
ยก.ทอ.

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

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

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

ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
ลำดับ ๔๖ การเตรียม...

- ๑๖ ลำดับ
เรือ่ ง
๔๖ การเตรียมการฝกรวม/ผสม ตามนโยบายหรือหลักการที่ไดรับ
อนุมัติและอยูในโครงการฝกศึกษาของ ทอ.
๔๗ การตรวจสอบฝมอื บินของ นบ.หลังจากอากาศยานอุบัติเหตุ
๔๘ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการฝกและศึกษาของเหลาทัพอื่น
ตามหลักการที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมตั ิไวแลว
๔๙ การกวดขัน การปองกัน และการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
๕๐ การขออนุมัติแผนฝกโดดรมประจำป
๕๑ แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ประจำป
๕๒ การจำหนายสุนัขทหารออกจากบัญชี
๕๓ การอนุมัติใหนำเรื่องเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ทอ.
๕๔ การอนุมัติใชเงินนอกงบประมาณของหนวยตาง ๆ ในกรณีที่เกิน
อำนาจของหัวหนาหนวยนั้น
๕๕ การขอโอนงบประมาณตอสำนักงบประมาณ ตามที่ ผบ.ทอ.
ไดอนุมัตหิ ลักการไวแลว
๕๖ การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการเงินนอกงบประมาณภายใน
วงเงินที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติกำหนดวงเงินใชจายประจำปไวแลว
๕๗ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ
บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ ในวงเงินทีเ่ กิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่ านบาทถวน)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๕๘ การสงขอมูลในการปรับปรุงรายละเอียดเกีย่ วกับคำขอตั้ง
งบประมาณของ ทอ.ใหกับ นขต.กห. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และสำนักงบประมาณ
๕๙ การสั่งการแกไขเพือ่ ปองกันมิใหอากาศยานอุบัติเหตุ อากาศยาน
อุบัติการณ และรายงานอันตราย
๖๐ รายงานผลการวิเคราะหอากาศยานอุบัติการณ และรายงาน
อันตราย
๖๑ สรุปผลการประชุมนิรภัยการบินของหนวยบิน ประจำป
๖๒ การรายงานผลการตรวจ การสั่งการแกไข ตามผลการตรวจสำรวจ
และรายงานอันตรายดานนิรภัยภาคพื้น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖๓ สรุปผลการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.
๖๔ การตรวจนิรภัย
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖๕ รายงานผลการวิเคราะหอุบัติเหตุภาคพื้น และรายงานการแกไข
เพื่อปองกันอุบัติเหตุภาคพื้น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖๖ การมอบรางวัลนิรภัย ทอ.

หนวยดำเนินการ
ยก.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

จร.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
สบ.ทอ.
สปช.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สปช.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สปช.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สปช.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สปช.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.
สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.
สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
ลำดับ ๖๗ ขออนุมตั ิ...

- ๑๗ ลำดับ
เรื่อง
๖๗ ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนิรภัย ทอ.ประจำป
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖๙ นโยบายนิรภัย ทอ.
๗๐ การวิเคราะหสถิติอุบัติเหตุ ทอ.
๗๑ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๗๒ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๗๓ การฝก จนท.ในระบบควบคุมและแจงเตือนอากาศยาน
๗๔ (ยกเลิกตามคำสัง่ ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

๘๕

๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
ขอใชลานจอด บ.และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ของ ทอ.
(เฉพาะ บ.ทหาร)
ขออนุมัติดำเนินการรับรองคณะ ทอ.ตางประเทศในโครงการ
แลกเปลีย่ น ฯ
แผนการตรวจเยี่ยมหนวยขาว ทอ.สำรวจและเผยแพร รปภ.
การสนับสนุนการฝกรวม วสท.และ รร.สธ.
ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยมฝายอำนวยการของ ยก.ทอ.
และรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม
การฝกบินรักษาสมรรถภาพพรอมรบของ นบ.สวนกลาง
ชั้นยศนายพลอากาศ
การแสดงภาคอากาศประกอบพิธกี ระทำสัตยฯ ตอธงชัยเฉลิมพล
การสนับสนุนกำลังพลเพื่อแกไขปญหาการคาการแพรระบาด
ยาเสพติด
การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ที่ ผบ.ทอ.อนุมัติ
หลักการแลว กรณีที่ไมระบุวงเงิน ในวงเงินที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุการบิน
และภาคพื้น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
ขออนุมัติแตงตั้ง จนท.ดำเนินการดานนิรภัยภาคพื้น ทอ.ประจำป
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การฝกทดสอบความพรอมระบบสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส

หนวยดำเนินการ
สนภ.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สนภ.ทอ.
สนภ.ทอ.
คปอ.
-

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
นำเรียนโดยตรง
-

ขว.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)

ขว.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)

ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ขว.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

สปช.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สนภ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

-

-

สนภ.ทอ.
-

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
-

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)
ลำดับ ๙๑ การกำหนด...

- ๑๘ ลำดับ
เรื่อง
๙๑ การกำหนดแนวทางในการฝกบินคนหาและชวยชีวิตในพื้นที่การรบ
แบบรวมการ
(เพิ่มเติมตามคำสัง่ ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๙๒ การขออนุมัติหลักการเพื่อเปนแนวทางในการฝกบินสนับสนุน
ทางอากาศโดยใกลชิดแบบรวมการ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๙๓ การขออนุมัติหลักการเพื่อเปนแนวทางในการฝกยิงเปาอากาศ
อัตโนมัติ รุน RM-30B
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๙๔ การขออนุมัติหลักการเพื่อเปนแนวทางในการฝกบินของ นนอ.และ
น.สัญญาบัตร สังกัด รร.นนก.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๙๕ การขออนุมัติใหอากาศยานทหารตางประเทศบินผาน หรือขึ้นลง
ในราชอาณาจักร
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓)
๙๖ การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาซึ่งตองการรับรองจากสถาบัน
ที่เกี่ยวของภายนอก ทอ.รวมถึงการอนุมัติใชหลักสูตร ในการฝก
และศึกษาทั้งในและนอกโครงการศึกษาของ ทอ.และรายงานผล
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ทอ.ของโรงเรียนใน ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๙๗ การใชและการเปลีย่ นแปลงคลื่นความถี่ ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๙๘ การอนุมัตใิ หขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน
ดานไซเบอร
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๙๙ การอนุมัตใิ หขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน
ดานซอฟตแวร
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๑๐๐ การอนุญาตให ศซว.ทอ. เขาถึงแหลงโปรแกรม/ซอฟตแวร
(Source Code) ของระบบงาน ของหนวยงานภายใน ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๑๐๑ การใหการรับรองเอกสารควบคุมการเชื่อมตอ (Interface Control
Document : ICD) ของระบบงาน ที่ตองบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบ
บัญชาการและควบคุมทางอากาศ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
ยก.ทอ.

สายงานผาน
รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ยก.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

กพ.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

ทสส.ทอ.

รอง เสธ.ทอ.(ยก.)

๕. รอง เสธ.ทอ. ...

- ๑๙ ๕. รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การแตงตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน น.สัญญาบัตร
ชั้นยศนายพลอากาศ
๒ การสั่งยายสังกัดทหารกองประจำการ
๓ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๔ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๕ การรายงานผลการศึกษาภายในประเทศหลักสูตรของ รร.หลักขั้นตน
รร.หลักขั้นปลาย การลาไปศึกษาตามโควตา ที่ ทอ.กำหนด หรือ
การสงไปศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา หรือระดับปริญญาตรี โท
เอก ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำป (ยกเวน การ
ลาไปศึกษาประเภท ๓ หรือการลาไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลา
ราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๖ การใหหนวยหรือบุคคลภายนอก ทอ.มาบรรยายหรือแนะแนว
การศึกษาใน ทอ.ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ นขต.ทอ.หลายหนวย
หรือเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับ นขต.ทอ.ใด
๗ การขออนุมัติใหขาราชการเขารวมเปนคณะกรรมการ และ จนท.
สอบคัดเลือก และตรวจรางกายบุคคลพลเรือน เขาเปน นชท.
ภาคปกติ
๘ การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปของผูปฏิบัติงาน
เสี่ยงอันตราย และผูปฏิบัติงานในตำแหนงที่มีเหตุพเิ ศษ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๙ การขออนุมัตนิ ำปลดทหารกองประจำการ (กรณีนำปลดทหารกอง
ประจำการที่มีคณ
ุ วุฒิพิเศษ ขอสิทธิลดวันรับราชการนอยกวา ๒ ป
หรือที่ตองโทษจำคุกไมนอยกวา ๑ ป หรือที่ปวยเปนโรคซึ่งไม
สามารถรับราชการทหารได หรือที่หนีราชการจนคดีขาดอายุความ)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓)
๑๐ การโอนขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร และลูกจางประจำ
ออกนอก กห.และรับโอนขาราชการนอก กห.เขา ทอ.ในตำแหนง
อัตราประทวน
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๑ การเสนอขอบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจำซึ่งจะได
รับคาจางกลุม คาจางที่ ๒ ขึ้นไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพื่อขอ
อนุมัติตอ รมว.กห. (สำหรับการบรรจุลูกจางประจำที่จะไดรับ
คาจางกลุมคาจางที่ ๑ ให หน.นขต.ทอ.เปนผูม ีอำนาจสั่ง
ตามขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจำ พ.ศ.๒๕๔๒)
๑๒ การเสนอขอยายลูกจางประจำซึ่งจะไดรับคาจางกลุมคาจางที่ ๒
ขึ้นไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพื่อขออนุมัติตอ รมว.กห.

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
ลำดับ ๑๓ การยาย...

- ๒๐ ลำดับ
เรื่อง
๑๓ การยายและปรับอัตราคาจางของลูกจางประจำระหวาง นขต.ทอ.
และการยายและปรับอัตราคาจางของลูกจางประจำภายใน นขต.ทอ.
ที่ หน.นขต.ทอ.เปนระดับ ผบ.กองบิน (สำหรับการยายและปรับ
อัตราคาจางของลูกจางประจำภายใน นขต.ทอ.ที่ หน.นขต.ทอ.
เปนระดับ ผบ.กองพลบินขึ้นไป ใหเปนอำนาจของ หน.นขต.ทอ.นั้น
ออกคำสั่งตามขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจำ พ.ศ.๒๕๔๒)
๑๔ การสั่งจางบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวที่ใหไดรับคาจาง
ตั้งแตกลุมคาจางที่ ๒ ขึ้นไป (ยกเวนการออกคำสั่งจางลูกจาง
ชั่วคราวใหไดรบั คาจางกลุม คาจางที่ ๑ ใหผูบังคับบัญชาชั้น
ผูบัญชาการกองพลบินหรือเทียบเทาขึ้นไป เปนผูม ีอำนาจสั่งจาง
ตามคำสั่ง กห.ที่ ๗๙๗/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ เรื่อง ลูกจางชั่วคราว)
๑๕ การให จนท.ปฏิบัติหนาที่และพนจากหนาที่ราชการหนวยสนาม
และหนวยที่ตั้งปกติตามอัตรา ทอ.(เพื่อพลาง), อัตรา ทอ.ในการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.), อัตรา ทอ.ตามแผนเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ (แผนเฉลิมอากาศ) และแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๑๖ การอนุมัติตำแหนงและอัตราใหลกู จางประจำสอบเลื่อนตำแหนง
ระดับชั้นตำแหนง และการเปลีย่ นสายงาน
๑๗ การเปลีย่ นแปลงการปฏิบัตหิ นาทีเ่ วรประจำพระองค
(กรณีชั้นยศ พล.อ.ท.ลงมา)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๘ การอนุมัติโควตาการลาอุปสมบทประจำป
๑๙ การเสนอรายงานขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไปยัง บก.กองทัพไทย
๒๐ การพิจารณากำหนดและแกไขปรับปรุงอัตราอนุมตั ิการใช
กำลังพลประเภทลูกจางประจำ รวมทั้งการเปดและปดอัตราอนุมตั ิ
การใชกำลังพลประเภทลูกจางประจำ
๒๑ การใหลูกจางประจำ ชวยและพนจากการปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
ระหวาง นขต.ทอ.
๒๒ การนิเทศการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ในหนวยทหาร
๒๓ การอนุมัติใหทหารกองประจำการลาศึกษาตอ
๒๔ การกำหนดและแกไขปรับปรุงคำยอของ ทอ.
๒๕ การรายงานเมื่อขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร ทหารกอง
ประจำการ พนักงานราชการ และลูกจาง ตองคดี (กรณีทไี่ มตอง
เสนอไป กห.)
๒๖ รายงานการใชตนเองเปนประกันในการปลอยตัวชั่วคราว
๒๗ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
ลำดับ ๒๘ การแตงตั้ง...

- ๒๑ ลำดับ
เรื่อง
๒๘ การแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบความรูความสามารถของ
ลูกจางประจำที่ขอเลื่อนระดับชั้นงาน เปลี่ยนตำแหนง และเปลี่ยน
สายงาน
๒๙ การรายงานผลการศึกษา ณ ตางประเทศ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๓๐ การลงลายมือชื่อทำความตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๓๑ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปศึกษานอก ทอ.ที่เปนไปตามโครงการ
ศึกษาของ ทอ.หรืออยูในโควตาที่ ทอ.กำหนด รวมทั้งการขยายระยะ
เวลาการศึกษา การใหพนจากการศึกษา การระงับการศึกษา
การเปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนสาขาวิชา
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๒ การออกคำสั่ง ทอ.เกี่ยวกับการใหขาราชการ นักเรียนทหาร
และนักเรียนในสังกัด กห. ลูกจางประจำ พนักงานราชการ
ไปตางประเทศหลังจากที่ รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส.อนุมตั ิ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๓ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปเขารับ หรือขยาย หรือพน
หรือระงับ การศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรของ
สถานศึกษาตาง ๆ ภายนอก ทอ.(เวน วปอ.) รวมทั้งใหกำลังพล ทอ.
และบุคคลภายนอก ทอ.เขารับ หรือพน หรือระงับการศึกษา ฝกอบรม
ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรของสถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ.
ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมตั ิหลักการหรือตัวบุคคลแลว
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๔ การอนุมัติใหขาราชการไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา
ณ ตางประเทศ โดยทุนขององคการ หรือรัฐบาลตางประเทศ
หรือกรมวิเทศสหการ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๕ การออกคำสั่ง ทอ.เปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา
หรือระงับการเปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา
หลักสูตรตาง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๖ การฝกและการศึกษากรณีพิเศษ รวมทั้งที่ถือปฏิบัติเปนการประจำ
ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัตหิ ลักการและหรือตัวบุคคลไดแลว
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๗ การอนุมัติเปดการศึกษา อบรม สัมมนา นอกโครงการศึกษา ของ ทอ.
ในกรณีที่ สปช.ทอ.ไมขัดของดานงบประมาณ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กพ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

๖. รอง เสธ.ทอ. ...

- ๒๒ ๖. รอง เสธ.ทอ.(สายงานการขาว) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่ งตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การสั่งใชอากาศยานทำการบินถายภาพทางอากาศ
เมื่อ ผบ.ทอ.อนุมัตหิ ลักการแลว
๒ หนังสือเชิญคณะทำงานเตรียมการฝกผสมระหวาง ทอ.
กับ ทอ.ตางประเทศ
๓ การจัด น.เวรอำนวยการ ทอ., ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ.,
น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ จนท.เวรประชาสัมพันธ บก.ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๔ ขอใหระมัดระวังและกวดขันการเขามาปฏิบัติงานของ
บุคคลภายนอก
๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖ การขอเขาชมกิจการ ทอ.ของหนวยงานตางประเทศ
ที่ ทอ.ไมตองจัดเลี้ยง

หนวยดำเนินการ
ขว.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง

ขว.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ขว.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.
ขว.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

๗. รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่ งตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การฝกและศึกษาของ นบ.และ ตห.
๒ การเปลีย่ นแปลงการฝกของ นบ.และ ตห.สวนกลาง ทอ.
ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมตั ิหลักการไวแลว
๓ การขออนุมัติให นบ.ประจำกองทำการฝกบินเปนกรณีพิเศษ
๔ การพิจารณากำหนดอัตราจายอาวุธใหกับสถานีโทรคมนาคม
๕ การรายงานผลการฝกและขออนุมตั ิแตงตั้ง คบ./นบ.ลองเครื่อง
และรับเงินเพิ่ม
๖ การขออนุมัติใหอากาศยานพลเรือนตางประเทศ และอากาศยาน
ไมไดสังกัดสวนราชการในราชอาณาจักรไทย
๗ การจัดบรรยายสรุปและสาธิต ตลอดจนจัดขาราชการ ทอ.
รวมรับฟง และชม หรือรวมการประชุมสัมมนาทั้งในและนอก ทอ.
รวมทั้งการจัดยานพาหนะและ ชพ.งบพิเศษสำหรับการเดินทาง
๘ การเคลื่อนยายกำลังทหาร จำนวนเกินกวา ๑ หมู หรือเกินกวา
๑๐ คน เดินทางเขาหรือออกจาก กทม. เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ทางยุทธการเฉพาะกรณีที่ไมมีอาวุธยุทโธปกรณ
๙ การขอใชและการเปลี่ยนแปลงชองการสื่อสารโทรคมนาคม ทอ.
๑๐ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๑๑ การติดตั้ง ถอดถอน ดัดแปลง เปลี่ยนแบบอุปกรณสื่อสาร
และอิเล็กทรอนิกสทั้งภาคอากาศและภาคพื้น
๑๒ การรายงานขอเปลี่ยนทะเบียนอาวุธปนที่ซื้อจาก ทอ.
๑๓ การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีขาราชการเปนกำลังพล
พรอมเรียกดานไซเบอร (Cyber On-call List) ของ ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ยก.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

ทสส.ทอ.
ทสส.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

สธน.ทอ.
ทสส.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

๘. รอง เสธ.ทอ. ...

- ๒๓ ๘. รอง เสธ.ทอ.(สายงานสงกำลังบำรุง) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ ขอรับการสนับสนุนขอมูลยุทโธปกรณของเหลาทัพ จาก บก.ทท.
๒ การขึน้ ทะเบียนประจำการอากาศยาน การโอนอากาศยาน
ตามความตองการทางยุทธการ และการโอนอากาศยาน เพื่อการ
ซอมบำรุง
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓ การจำหนายอากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน รถยนตสงคราม
ชนิดรบ และชวยรบ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด บริภณ
ั ฑสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี และบริภัณฑถายรูปทางยุทธวิธี
ตามที่ไดรับอนุมัติหลักการไวจาก ผบ.ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๔ การรายงานผลการปฏิบตั ิดานสงกำลังบำรุง
๕ การใหยานพาหนะของ ทอ.ใชปายทะเบียน
ของกรมการขนสงทางบก
๖ การแกไขดัดแปลงรถยนตทหาร รวมทั้งการขออนุญาตสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ เพื่อใชไฟสัญญาณเสียงสัญญาณอื่น ๆ
กับรถยนตทหาร
๗ การกำหนดอัตราจายและการแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุ
(เวนอากาศยาน อาวุธกระสุน วัตถุระเบิด อุปกรณสื่อสาร
ทางยุทธวิธีบริภัณฑ ภาพถายทางยุทธวิธี เชื้อเพลิง และหลอลืน่ )
๘ การขออนุมัติใหหนวยตาง ๆ ขอรับงานกอสรางและการซอมบำรุง
ที่อยูในความรับผิดชอบของ ชย.ทอ. ไปดำเนินการจัดจางเอง
๙ การอนุมัติใหบุคคลภายใน ทอ.และครอบครัวทีส่ ังกัด นขต.ทอ.
โดยสาร บ.เมลของ ทอ.
๑๐ การขออนุมัติตดิ ตั้งเครื่องปรับอากาศในสวนราชการ ทอ.ในกรณีที่
สอดคลองกับระเบียบ ทอ.วาดวยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑ การกำหนดแบบพิมพและหมายเลขแบบพิมพของ ทอ.
๑๒ การขอซากอากาศยาน

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

สบ.ทอ.
กบ.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
๙. รอง เสธ.ทอ. ...

- ๒๔ ๙. รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เรื่อง
การขอขอมูลยุทโธปกรณและหนวยงานของ ทอ.
การแถลงขาวตอสื่อมวลชนประจำเดือน
การขอสัมภาษณกำลังพลสังกัด ทอ.
การนำสื่อมวลชนชมกิจการ ทอ.
การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี
เหลาอากาศ
การขออนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือเนตรนารีเหลาอากาศ
รายงานสรุปผลการฝกอบรมลูกเสือเนตรนารีเหลาอากาศประจำป
รายงานการปฏิบัติการจิตวิทยาของหนวยตาง ๆ ประจำเดือน
การจัดแสดงเครื่องบินเล็กในที่ตาง ๆ
การอนุมัติใหวงดนตรีกองดุริยางค ทอ.ไปบรรเลงในที่ตาง ๆ นอก ทอ.
การขออนุมัติใหกรรมการ กปช.ทอ.เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน
สวนภูมิภาค
การอนุมัติใหนักโดดรมไปแสดงการโดดรมใหหนวยงานภายนอก
ในกรณีที่ไมใชอากาศยานของ ทอ.
การอนุมัติให บ.เอกชน ทำการบินถายภาพทางอากาศ
เพื่อประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ
การให จนท.ปฏิบัตริ าชการในหนวยมิตรประชา ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.

สายงานผาน
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.
อย.
กร.ทอ.

นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง
นำเรียนโดยตรง

กร.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กร.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

กร.ทอ.

นำเรียนโดยตรง

๑๐. หน.นขต.ทอ.และ หน.นขต.บก.ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนาม
ของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้ (แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
ลำดับ
เรื่อง
๑ การเดินทางของกลุมทหารที่ไมมีอาวุธ จำนวนเกินกวา ๑ หมู
หรือเกินกวา ๑๐ คน เพื่อไปศึกษาดูงาน ใชแรงงานเพื่อพัฒนา
สถานที่ หรือชวยเหลือประชาชน ชมกีฬาหรือมหรสพ
๒ การแจงผลการสืบหาหลักทรัพยใหกระทรวงการคลังทราบ
๓

๔

หนวยดำเนินการ
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

สายงานผาน
-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

การอนุมัติใหเบิกจายคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดำเนินคดี
การสงเงินใหสำนักงานอัยการสูงสุดและศาล รวมทั้งการรับเงินคืน
คาธรรมเนียมและคาใชจายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและศาล
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
การอบรม ประชุม สัมมนา หรือดูงาน นอกโครงการศึกษา
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
ภายในประเทศของ ทอ.ประจำป ทั้งภายในและภายนอก ทอ.โดยใช
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
งบประมาณของหนวย หรือไมใชงบประมาณ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)

-

-

ลำดับ ๕ การให...

- ๒๕ ลำดับ
เรื่อง
๕ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ.
โดยไมใชงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๖ การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ไปสมัครสอบ
เพื่อเขาศึกษา ณ สถาบันภายในประเทศ โดยใชเวลาราชการ
ใชเวลาราชการบางสวน หรือใชเวลานอกเวลาราชการ
๗ การใหไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปเปนนักเรียนหรือขาราชการ
นอก ทอ.หรือประกอบอาชีพอื่น
๘ การใหกำลังพล ทอ.ไปบรรยายในสถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานนอก ทอ.รวมทั้งการใหบุคคลภายนอก ทอ.
มาบรรยายใน ทอ.เกี่ยวกับเรื่องวิทยาการตาง ๆ
๙ การแตงตั้งครูอาจารย หรือกรรมการตรวจสอบผลการศึกษา
หลักสูตรตาง ๆ ของ ทอ.
๑๐ การเลื่อนบำเหน็จประจำปของลูกจางประจำ
๑๑

การออกประกาศ ทอ.ตามที่ ผบ.ทอ.มอบหมาย

๑๒

การเขาสมาคมหรือบอกความในราชการตามขอบังคับ กห.
นอกเหนือจากที่ กห.ไดประกาศไว
การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งศาล กรมบังคับคดีในคดี
ของ นขต.ทอ.ตาง ๆ (ยกเวน นขต.ทอ.ในสวนบัญชาการ)
การขออายัดเงินตามที่กรมบังคับคดีแจงมาของ นขต.ทอ.ตาง ๆ
(ยกเวน นขต.ทอ.ในสวนบัญชาการ)
การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับหนวย
ทั้งในที่ตั้งสวนกลางและตางจังหวัด ของคณะบุคคล หนวยงาน
สถานศึกษาภายในและภายนอก ทอ.ในประเทศ
การออกคำสั่งจาง คำสั่งเลิกจาง และลงนามในสัญญาจางกับผูที่
ไดรับการสรรหา หรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการของ ทอ.
ตลอดจนการใหไดรับคาตอบแทนสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ผูบังคับอากาศยาน และคาตอบแทนสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ
บนอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันตน
ตามกฎหมายประกันสังคม
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
การลงชื่อยื่นเรื่องขอถือจายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของขาราชการ
ประจำการ นอกประจำการในสังกัด ทอ.และเงินชวยเหลือสำหรับ
กำลังพลสำรองเขาทำหนาที่ทหารเปนการชั่วคราวของ ทอ.
ไปยังคลังเขต/กรมบัญชีกลาง
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

๑๓

๑๔
๑๕

๑๖

๑๗

หนวยดำเนินการ
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

สายงานผาน

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

-

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

ลำดับ ๑๘ การขอ...

- ๒๖ ลำดับ
เรื่อง
๑๘ การขอถือจายเงินบำเหน็จลูกจางประจำ เงินบำเหน็จ
ลูกจางรายเดือน เงินทำขวัญ เงินบำเหน็จพิเศษ
เงินบำเหน็จตกทอดลูกจางประจำ และเงินคาตอบแทน
พนักงานราชการ
๑๙ การแตงตั้ง คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการของหนวย
๒๐ การออกคำสั่งเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจำป และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานราชการ
๒๑ การอนุญาตใหลากิจตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรขาราชการและ
ลูกจาง
๒๒ การพิจารณาอนุมัติใหนักเรียนนักศึกษาภายนอก ทอ.เขาฝกงานใน
นขต.ทอ.
๒๓ การยื่นเรื่องราวขอถือจายบำเหน็จบำนาญ ไปยังกรมบัญชีกลาง
สำหรับขาราชการ (ยกเวนขาราชการชั้นนายพลอากาศ) ซึ่งออก
จากราชการโดยตองหาวากระทำความผิดวินยั หรือคดีอาญา
แตคดียังไมถึงที่สุด
๒๔ การอนุมัติใหไดรับและมีสิทธิประดับ และหรือเลื่อนชั้นเครื่องหมาย
ความสามารถ และหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะทุกประเภท
(ยกเวนเครื่องหมายความสามารถกิตติมศักดิ์ หรือเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะกิตติมศักดิ์)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๒๕ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
และงบประมาณในแตละหลักสูตรไมเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรตาม
โครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำป ซึ่ง ผบ.ทอ.
ไดอนุมัตโิ ครงการแลว
๒๖ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษาและพนจาก
การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ.
๒๗ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการ
๒๘
๒๙

การออกประกาศ ทอ.กรณีนักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ
พนักงานราชการ และลูกจาง ถึงแกกรรม
การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ลาไปศึกษา
โดยใชเวลานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๓)
รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาการศึกษา การขอระงับการศึกษา
การเปลีย่ นสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่ศึกษา ตลอดจนการยาย
สถานศึกษา

หนวยดำเนินการ
นขต.ทอ.และ นขต.บก.
ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

สายงานผาน
-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.
ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.
ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
ที่เปนหนวยเจาของ
เครื่องหมาย

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

-

-

ลำดับ ๓๐ การรายงาน...

- ๒๗ -

ลำดับ
เรื่อง
๓๐ การรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา (ประเภท ๓) และการรายงานผลการศึกษา อบรม
ประชุม สัมมนา หรือดูงาน ตามโครงการศึกษาภายในประเทศ
ของ ทอ.หรือนอกโครงการศึกษาของ ทอ.(ยกเวนหลักสูตรของ
รร.หลักขั้นตน รร.หลักขั้นปลาย การลาไปศึกษาตามโควตาที่ ทอ.
กำหนด หรือการสงไปศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา หรือระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ซึ่งเปนไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศ
ของ ทอ.ประจำป)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๓๑ การรายงานขอมีบตั รประจำตัวผูไ ดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ
เสรีชน และบัตรประจำตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชายแดน
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๓๒ การสงสำเนาสัญญาจางใหแกสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผนดินสวนภูมภิ าค แลวแตกรณี
และกรมสรรพากร
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓๓ การทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม เฉพาะในสวน
ของหนังสือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวย
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓๔ การใหขาราชการและลูกจางประจำชวยปฏิบัติราชการภายใน นขต.ทอ.
และ นขต.บก.ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓๕ การอนุมัติเปดการศึกษาใหกำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก ทอ.
ไปเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หรือพน
หรือระงับ หรือขยายระยะเวลาการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
การศึกษา หลักสูตรหรือโครงการตามโครงการศึกษาภายในประเทศ
ของ ทอ.ที่หนวยดำเนินการเองโดยใชงบประมาณการศึกษา
ภายในประเทศ
- รหัส ศ ๑๑๐๒ การศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการ
ของ ทอ.ที่ไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.
- รหัส ศ ๑๑๐๔, ศ ๑๓๐๔, ศ ๑๕๐๔, ศ ๑๖๐๔, ศ ๑๗๐๔
การฝกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง นขต.ทอ.ดำเนินการเอง
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๓๖ การจางกำลังพลสำรองเพือ่ ทำหนาที่ทหารเปนการชั่วคราว
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓)

หนวยดำเนินการ
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

สายงานผาน
-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

-

๑๑. หน.นขต.ทอ....

- ๒๘ ๑๑. หน.นขต.ทอ.ที่เปนหนวย หน.สายวิทยาการ ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.
ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การแตงตั้ง คณก.สอบเลื่อนตำแหนง ระดับชั้นตำแหนง และการ
เปลี่ยนสายงานของลูกจางประจำ
๒ การอนุมัตผิ ลการสอบเลื่อนตำแหนง ระดับชั้นตำแหนง และการ
เปลี่ยนสายงานของลูกจางประจำ

หนวยดำเนินการ
สวนราชการ
ที่เปน หน.สายวิทยาการ
สวนราชการ
ที่เปน หน.สายวิทยาการ

สายงานผาน
-

๑๒. จก.กพ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การออกประกาศ ทอ.กรณีขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตร
นักเรียนในสังกัด ทอ. ทหารกองประจำการ และลูกจางประจำ
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
๒ การสงรายชื่อขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่ลาอุปสมบท ประจำป
๓ การสงรายชื่อขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่ลาสิกขา ประจำป
๔ การขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศของนายทหารกองหนุน
๕ การขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพื่อนับเวลาระหวางรับราชการ ทหารกอง
ประจำการ เปนเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ
๖ การยายประเภทนายทหารนอกประจำการ
๗ การขอถือจายเงินคางจาย และเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ
นอกประจำการ ถึงแกความตาย
๘ การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนของนายทหารประทวน ที่ไดเลื่อน
ตำแหนงสูงขึ้น
๙ การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปของนายทหารประทวนที่คาง
การพิจารณากรณีตาง ๆ
๑๐ ขอมีบัตรประจำตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
และบัตรประจำตัวทายาทผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๑๑ การอนุมัตสิ งขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลกำลังพลใหหนวยนอก ทอ.
๑๒ การอนุญาตใหขาราชการต่ำกวาชั้นสัญญาบัตรลาอุปสมบท
กรณีที่ หน.นขต.ทอ.เปนผูบังคับบัญชาต่ำกวาชั้นผูบัญชาการ
กองพลบิน
๑๓ การแจกจายบัญชีรายชื่อหัวหนาสวนราชการ
๑๔ สรุปผลการฝกอบรมประจำสัปดาห
๑๕ ขออนุมัติแจกจายบัญชีรายชื่อ น.สัญญาบัตรชั้นยศนายพลใน กห.

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
-

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.
กพ.ทอ.
กพ.ทอ.

ลำดับ ๑๖ ขออนุมัต.ิ ..

- ๒๙ ลำดับ
เรื่อง
๑๖ ขออนุมัติแจกจายทำเนียบอาวุโสนายทหารอากาศ สังกัด ทอ.
สำหรับผูบริหาร
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๑๗ ลงชื่อในหนังสือรับรองคุณสมบัตผิ ปู ฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ยานอันตราย
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๑๐.๕ (แบบ บ.ท.ช. ๒/ย.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๑๘ การอนุมัติแผนการตรวจสอบประวัติรับราชการที่สวนราชการ
นอกที่ตั้ง กพ.ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
๑๙ การอนุมัติใหขาราชการไปสมัครสอบคัดเลือก เพื่อไปศึกษา
ณ ตางประเทศ โดยทุนขององคการหรือรัฐบาลตางประเทศ
หรือกรมวิเทศสหการ กรณีต่ำกวา หน.นขต.ทอ.และ
หน.นขต.บก.ทอ.ลงมา (ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๒๐ แกไขคำสั่ง ทอ. เรื่อง การบรรจุบคุ คลเขารับขาราชการ, การบรรจุบคุ คล
เขาเปนนักเรียนทหาร, การยายขาราชการรับราชการ, การเกษียณอายุ
ราชการ, การใหขาราชการออกจากราชการ, การใหนกั เรียนทหารพนจาก
การเปนนักเรียน, การใหนายทหารประทวนทำหนาที่ในตำแหนง
นายทหารสัญญาบัตร, การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร
สัญญาบัตรและแตงตั้งยศทหาร, การแตงตัง้ ศบ., เลื่อนชั้น ศบ.และ
การแตงตั้ง ศบ.ใหเปน นบ.ประจำกอง และการชวยปฏิบตั ิราชการ
เฉพาะความบกพรองทางธุรการที่ไมเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือบุคคล
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)
๒๑ การจัดทำและแจกจายเอกสารขอมูลทางดานกำลังพลของ ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
กพ.ทอ.

สายงานผาน
-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

กพ.ทอ.

-

๑๓. จก.ขว.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การติดตอประสานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ที่ประจำอยู
ในประเทศไทย เฉพาะงานในดานธุรการ
๒ การขอและตออายุหนังสือเดินทางราชการ และการอนุมตั ิให
บ.ทอ.บินผานอาณาเขตและแวะพักในการเดินทางไปตางประเทศ
๓ การขออนุญาตใหคนตางดาวที่มาปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจ
ใหแก ทอ.อยูตอในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
๔ การพิจารณาอนุมัตเิ ลื่อนขั้นคาจางประจำป สำหรับลูกจางชั่วคราว
ประจำ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
ขว.ทอ.

สายงานผาน
-

ขว.ทอ.

-

ขว.ทอ.

-

ขว.ทอ.

-

๑๔. จก.ยก.ทอ. ...

- ๓๐ ๑๔. จก.ยก.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ รายงานการประชุม คณก.ปองกันปราบปรามการตัดไมทำลายปา
๒ ภารกิจการปฏิบตั ิการควบคุมไฟปา
๓ ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกขาราชการ ทอ.เขาอบรมหลักสูตร นบ.
ลองเครื่องกับเครื่องตนแบบและวิศวกรการบินทดสอบ
๔ การใชหลักสูตรในการฝกและศึกษาทั่วไปของผูทำการในอากาศ
๕ การแจกจายเอกสารการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณของ ทอ.

หนวยดำเนินการ
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

สายงานผาน
-

ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

-

๑๕. จก.กบ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การจัด จนท.รวมตรวจสอบพื้นที่ปา สงวนแหงชาติที่ ทอ.ไดรับ
อนุมัติใหใชประโยชน
๒ การรายงานขอยกเวนคาอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ
๓ การแจงขอมูลการนำเขายุทโธปกรณของ ทอ.ให กบ.ทหาร ทราบ
๔ การลงชื่อในสัญญาเปลี่ยนแปลงและสัญญาแกไข CASE ตาง ๆ
ในกรณีไมเปลี่ยนแปลงวงเงิน รายการ เงื่อนไข และสาระสำคัญ
ไปจาก LOA เดิม
๕ การอนุมตั ิให จนท.จม.ทอ.หรือ จนท.รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมี
จนท.จม.ทอ.เปนผูอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชม
กิจการกองบินตาง ๆ และคลังใหญ และปฏิบัติงานดานการ
สงกำลังบำรุงสนับสนุนภารกิจของ ทอ.
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙)
๖ การแจงรายชื่อผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูทิ้งงาน
ตามรายงานของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๗ การลงนามในหนังสือ ทอ.ถึง กบ.ทหาร เกี่ยวกับการขอจดทะเบียน
รถยนตทหาร ขอแกไขหลักฐานในใบทะเบียนรถยนตทหาร
ขอใชปา ยทะเบียนของกรมการขนสงทางบก กับขอยกเวนการใช
เครื่องหมายนามหนวย และเครื่องหมายพิเศษใหกับรถยนตทหาร
และขอจำหนายทะเบียนรถยนตทหาร
๘ การระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน
๙ การตรวจสอบรางกฎหมายหรือระเบียบดานที่ดินราชพัสดุ
หรือการสนับสนุนขอมูลดานที่ดินของ ทอ.แกหนวยงานภายนอก
หรือคณะกรรมาธิการตาง ๆ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
กบ.ทอ.

สายงานผาน
-

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

-

กบ.ทอ.

-

กบ.ทอ.

-

กบ.ทอ.

-

กบ.ทอ.
กบ.ทอ.

-

๑๖. จก.กร.ทอ. ...

- ๓๑ ๑๖. จก.กร.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การขอภาพถายและประวัติ น.ผูใหญ
๒ การขออนุมัตติ ดิ ตั้งปายประชาสัมพันธ
๓ การขออนุมัติใหการสนับสนุนการถายทำภาพยนตร แถบบันทึกภาพ
และภาพนิ่ง
๔ การจัดบรรยายสรุปสาธิต นิทรรศการ ตลอดจนการจัดขาราชการ
ทอ.รวมรับฟง และชม หรือรวมประชุมสัมมนาดานกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธทั้งในและนอก ทอ.รวมทั้งการจัดยานพาหนะ
และ ชพ.งบพิเศษ สำหรับการเดินทาง

หนวยดำเนินการ
กร.ทอ.
กร.ทอ.
กร.ทอ.

สายงานผาน
-

กร.ทอ.

-

๑๗. จก.สบ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การบอกบุญเรี่ยไร
๒ การแจกจายเอกสารทั่วไปของทางราชการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
สบ.ทอ.
๓ การใหความเห็นชอบกรณีสวนราชการของ ทอ.จัดใหมีการเรีย่ ไร
หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร
๔ การเชิญและตอบขอบคุณผูบรรยายพิเศษภายนอก ทอ.
ที่มาบรรยายในที่ประชุม ทอ.
๕ การสับเปลี่ยนเวรและแทนเวร น.เวรอำนวยการ ทอ.,
ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ
จนท.เวรประชาสัมพันธ บก.ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ
สบ.ทอ.
สบ.ทอ.

สายงานผาน
-

สบ.ทอ.

-

สบ.ทอ.

-

สบ.ทอ.

-

๑๘. ปช.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การสั่งการเกี่ยวกับการสงรายงานการเงินประจำเดือนของบัญชี
สวนราชการ บัญชีสวนราชการยอย และบัญชีนอกงบประมาณของ
สวนราชการตาง ๆ ใน ทอ.และผลการตรวจสอบรายงานดังกลาว
๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ
บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณในวงเงินไมเกิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่ านบาทถวน)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓ การลงชื่อการเบิกงบประมาณแทนกันในวงเงินงบประมาณที่ได
จัดสรรไวเพื่อการนั้น ๆ
๔ การสงผลการดำเนินงานตามงบประมาณ รวมถึงการขออุทธรณ
กรณีไมสามารถดำเนินการไดตามมาตรการของรัฐบาล
ใหสำนักงบประมาณ และหนวยเกีย่ วของ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สปช.ทอ.

สายงานผาน
-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

ลำดับ ๕ การสั่ง...

- ๓๒ ลำดับ
เรื่อง
๕ การสั่งจายเงินสวัสดิการ ทอ.พิเศษ ตามรายการ และภายในวงเงินที่
ผบ.ทอ.ไดอนุมัติกำหนดวงเงินใชจายประจำปไวแลว
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๖ การลงชื่อในรายงานสถานภาพงบประมาณ การรายงาน
ผลความกาวหนาของโครงการ และการใชงบประมาณ
เสนอ สปช.ทหาร สงป.กห.และสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ
๗ การลงชื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย (เงินประจำงวด)
และรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย
๘ การลงชื่อในรายงานการจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน
เสนอ สำนักงบประมาณ และ สงป.กห.
๙ การลงชื่อในรายงานสถิติทางการงบประมาณและกำลังพล
เสนอ สปช.ทหาร และ สงป.กห.
๑๐ การอนุมัติแผนการใชจายเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพยสินของ ทอ.
๑๑ การขอรับการสนับสนุนและสั่งจายงบประมาณรายการที่หนวยงาน
มาขอรับการสนับสนุนทรัพยากรของ ทอ.
๑๒ การเสนอคำขอตัง้ งบประมาณ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คาใชจายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ งบเบิกแทน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๓ การเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ไปยัง บก.กองทัพไทย คาใชจาย
การขนถายยุทโธปกรณ งบเบิกแทน บก.กองทัพไทย
๑๔ การสงรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ
งบเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำงบประมาณประจำป ภายหลังจากที่
ทอ.ไดรับทราบกรอบวงเงินแลว
๑๕ การเสนอขอแปรญัตติงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ.
พระราชพาหนะ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑๖ การสนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทำตนทุนผลผลิต และตัวชี้วัดตาม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรใหกับ
สำนักงบประมาณ และสวนราชการอื่น ๆ ที่ ทอ.ไดรับงบประมาณ
มาดำเนินการในลักษณะงบเบิกแทน
๑๗ การจัดสรรงบประมาณ คาใชจายตามสิทธิกำลังพล ที่เบิกจาย
เปนเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเชาบาน และเงินที่เบิกจายในลักษณะ
เดียวกับเงินเดือน เพิ่มเติมระหวางป
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๑๘ การสงขอมูลชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการเรงรัดติดตาม
การใชจายงบประมาณภาครัฐใหสว นราชการที่เกี่ยวของ
๑๙ การเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของรายการในบัญชีกำหนดการ
งบประมาณ บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมกระทบวัตถุประสงค หรือสาระสำคัญ
ของงานรายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่เกี่ยวกับชนิด
ปริมาณ วงเงิน คุณลักษณะเฉพาะ หรือสถานที่กอสรางตามที่อนุมัติไว
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สปช.ทอ.

สายงานผาน
-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.
สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

ลำดับ ๒๐ การสง...

- ๓๓ ลำดับ
เรื่อง
๒๐ การสงขอมูลคำของบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ในสวนที่
เสนอผานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒๑ การสงขอมูลดานงบประมาณที่เปนเรื่องปลีกยอยไมกระทบกับ
นโยบาย เชน รายละเอียดการรับ-จายเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับ
การบริจาค คาใชจายระดับผลผลิตประจำปงบประมาณ เอกสาร
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ที่ตองสงให
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ที่ตองสงให กห.
สำนักงานงบประมาณ หรือหนวยอื่น ๆ
๒๒ การโอนเปลี่ยนแปลงหนวยดำเนินการรายการในบัญชี กำหนดการ
งบประมาณ บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ
กรณีทหี่ นวยไดรับอนุมตั ิใหรับงานไปดำเนินการเอง
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๒๓ การจัดสรรงบประมาณ รายการคาสาธารณูปโภคเพิ่มเติมระหวางป
๒๔ การเปลีย่ นแปลงชื่อหรือรายละเอียดหลักสูตรในบัญชีสั่งจาย
งบประมาณ และบัญชีโอนงบประมาณ กรณีที่หนวยไดรบั การอนุมตั ิ
ใหมีการปรับรายละเอียดหลักสูตรแลว
๒๕ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ที่ไดผานความเห็นชอบ
ดานงบประมาณจาก สปช.ทอ.และ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ
และวงเงินงบประมาณแลว
๒๖ การสงขอมูลชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ประกอบการพิจารณา
ดานงบประมาณ ใหสำนักงบประมาณและ/หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๒๗ การขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) จากสำนักงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ใหกับหนวยตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมตั ิ
๒๘ การสงขอมูลรายจายขั้นต่ำที่จำเปนประจำปงบประมาณ
๒๙ การสงผลการทบทวนการกำหนดเปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/
โครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด
๓๐ การดำเนินการดานงบประมาณ เพื่อใหสวนราชการอื่นเบิกจายเงิน
งบประมาณแทน ทอ. กรณีที่ นขต.ทอ.ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณแลว
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓๑ การสั่งจายงบประมาณ กรณีที่สวนราชการใน กห.ดำเนินการ
ดานงบประมาณให ทอ.เบิกจายเงินงบประมาณแทนสวนราชการอื่น
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สปช.ทอ.

สายงานผาน
-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.
สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.
สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.

-

ลำดับ ๓๒ การขอ...

- ๓๔ ลำดับ
เรื่อง
๓๒ การขอทำความตกลงในการขอจายเงินชดเชยคางานกอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา k) กับสำนักงบประมาณ กรณีเบิกจาย
จากเงินงบประมาณของ ทอ.และจัดสรรงบประมาณใหกับหนวย
ตามวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติ
๓๓ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติ
หลักการแลว กรณีที่ไมไดระบุวงเงิน ในวงเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน)
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๓๔ การจัดทำแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจาง
๓๕ การขออุทธรณตอคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำป
๓๖ การรายงานการจัดซื้อ/จางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๓๗ การสงขอมูลรายงานผลการประเมินที่ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติแลว
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สปช.ทอ.

สายงานผาน
-

สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.
สปช.ทอ.

-

สปช.ทอ.
สปช.ทอ.

-

๑๙. จก.กง.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรือ่ ง
๑ การสั่งใหจัดนายทหารพยานและเจาหนาที่ผูปองกันอันตรายในการ
ไปรับและสงเงิน
๒ การอนุมัติการยืมเงินราชการที่ ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแลว
๓ การใหหนวยถือปฏิบัตติ ามขอทักทวงของกระทรวงการคลังและ
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในสวนที่เกี่ยวกับการเบิกจายและการ
ลงชื่อในหนังสือตอบหักลางขอทักทวง
๔ การสั่งจายเงินทดรองราชการแกหนวยตาง ๆ ตามที่ ผบ.ทอ.ได
อนุมัติแลว
๕ การทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับคาใชจายคางเบิกขามป
๖ การรับรองเงินเดือนและคาจางเหลือจาย
๗ การลงชื่อในหนังสือรับรองขอถือจายอัตราเงินเดือนและคาจาง
หรือเงินเพิ่มพิเศษที่จายในลักษณะเงินเดือน
๘ การลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ครวมกับนายทหารการเงินในนามของผูมี
อำนาจสั่งจายของ ทอ.
๙ การอนุมัติจายเงินที่หนวยตาง ๆ ขอเบิก เพื่อให กง.ทอ.สั่งจายให
เจาหนี้สวนราชการใน ทอ.หรือขาราชการ ทอ.
๑๐ การอนุมัติเปด ยกเลิก แกไข เลตเตอรออฟเครดิต และลงชื่อในแบบ
ขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต ถึงธนาคารพาณิชยสำหรับเปนคาจัดหา
ของใชราชการจากตางประเทศ

หนวยดำเนินการ
กง.ทอ.

สายงานผาน
-

กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.
กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

ลำดับ ๑๑ การอนุมตั ิ...

- ๓๕ ลำดับ
เรื่อง
๑๑ การอนุมัติใหใชงบประมาณคาใชจา ยประจำ สน.ผชท.ทอ.ที่เปน
ลักษณะรายจายที่ตองจายประจำ ยกเวนกรณีทเี่ ปนรายจายพิเศษ
เฉพาะกรณี
๑๒ การอนุมตั ิใหใชงบประมาณคาใชจา ยในการเดินทางไปศึกษา ประชุม
ดูงาน ฝกอบรม ฝกงาน และไปราชการตางประเทศของขาราชการ
และ นนอ.ที่ รมว.กห.ไดอนุมตั ิตัวบุคคล และคาใชจายแลว
๑๓ การอนุมัติใหใชงบประมาณคาน้ำมันเชื้อเพลิง บ.ของ ทอ.เดินทางไป
ตางประเทศ ที่ รมว.กห.ไดอนุมัตกิ ารเดินทางไวแลว
๑๔ การอนุมตั ิจายใบสำคัญคูจายเงินนอกงบประมาณ
๑๕ การอนุมัติคาใชจายคางเบิกขามป
๑๖ การอนุมัติใหใชงบประมาณเพื่อซือ้ ดราฟทและโอนเงินทางโทรเลข
สำหรับเปนคาใชจายในการศึกษา ประชุม ดูงาน ฝกงานหรือ
ฝกอบรม ในตางประเทศ และการไปราชการ ของขาราชการ และ
นนอ.ในตางประเทศ และคาใชจายประจำของ สน.ผชท.ทอ.ไทย
๑๗ การอนุมัติใหใชเงินซื้อดราฟทและโอนเงินทางโทรเลขสำหรับชำระ
ใหกับตางประเทศเปนคาจัดหาของใชราชการจากตางประเทศที่สวน
ราชการไดอนุมตั ิใหจดั หาและอนุมตั ิงบประมาณไวแลว
๑๘ การโอนสิทธิและการมอบอำนาจการรับเงิน
๑๙ การหารือ กห.เกีย่ วกับสายวิทยาการการเงิน
๒๐ การอนุมัติใหใชงบประมาณเพิม่ เติม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับเปนคาจัดหาของใชราชการจาก
ตางประเทศ
๒๑ การอนุมัติใหใชเงินงบประมาณคาธรรมเนียมในการเปด แกไข
ยกเลิกเลตเตอรออฟเครดิตสำหรับเปนคาจัดหาของใชราชการจาก
ตางประเทศ
๒๒ การอนุมัติใชจายเงินงบประมาณทีไ่ ดสั่งจายไวเปนงบสวนกลาง
ของ ทอ.
๒๓ การอนุมัติจายเงินคางจายและเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการและ
ลูกจาง สังกัดสวนบัญชาการ ถึงแกความตาย
๒๔ การอนุมัติยมื เงินราชการกรณีทยี่ ังไมไดรับอนุมตั ิเปนหลักการ
๒๕ ขออนุมัติ รมว.กห.กรณีขอชดใชเงินคาปรับผิดสัญญาการศึกษา
๒๖ การลงชื่อในหนังสือขอสงบัญชีสรุปจำนวนลูกจางประจำ และอัตรา
คาจาง และบัญชีสรุปการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจำ

หนวยดำเนินการ
กง.ทอ.

สายงานผาน
-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.
กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.
กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.
กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

ลำดับ ๒๗ การลงชื่อ...

- ๓๖ ลำดับ
เรื่อง
๒๗ การลงชื่อในหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลา
เบิกจายเงิน
๒๘ การลงชื่อในหนังสือรับรองการจายเงินชวยเหลือบุตร
(แบบ บก.ชล.๑๑)
๒๙ การลงชื่อในหนังสือขอสงบัญชีลูกจางชั่วคราว (บัญชี ช.ค.๒)
๓๐ การอนุมัติยมื เงินประจำเจาหนาที่ กรณียืมเงินนอกงบประมาณที่มี
วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
๓๑ การอนุมตั ินำเงินนอกงบประมาณของสวนราชการที่จัดทำบัญชี
ตามระบบบัญชีของสวนราชการยอยฝากธนาคาร
๓๒ ชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมกรณี ทอ.ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๓๓ แกไขรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจายเงินหลังจากที่
กระทรวงการคลัง อนุมัติแลว
๓๔ การลงนามในใบแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ
บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการวิสามัญออกจาก
ราชการ
๓๕ การอนุมัติเบิกจายและยืมเงินจากบัญชีทุนการศึกษาฝกอบรม
สายการแพทยของ ทอ.(เงินมูลนิธคิ ุมเกลา บริจาคให ทอ.)
๓๖ การอนุมัติใหนำเงินทีไ่ ดรับจากการชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลือง
แหงทรัพยสินที่เกิดจากการกระทำละเมิดหรือเงินที่ไดรับจากการริบ
หลักประกันสัญญา กรณีที่คูสญ
ั ญาปฏิบัตผิ ิดสัญญาหรือไมปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาแสนบาทถวน) ฝากเขาบัญชีเงินฝาก เพื่อบูรณะทรัพยสิน
ของสวนราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเงินนั้น
๓๗ การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพัน
๓๘ การลงชื่อในหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS กรณีมีการสงวนสิทธิ ปรับปรุง แกไข ยกเลิก
กลับรายการ เพิ่มเติมรายการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓๙ การลงชื่อถึงหนวยเจาของงบประมาณ เพื่อสงขอมูลการเบิกจายการ
กันเงินและการขยายเวลาเบิกจาย กรณีเบิกแทนกัน
๔๐ การลงชื่อในหนังสือถึงสวนราชการที่มีหนาที่จัดเก็บภาษีเงินได
เพื่อแจงรายชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากรของเจาของบาน
เชาหรือผูใหเชาชวง ตลอดจนที่ตั้งของบานเชา อัตราคาเชาบานตอ
เดือน และจำนวนคาเชาบานที่พึ่งไดรบั ในรอบป

หนวยดำเนินการ
กง.ทอ.

สายงานผาน
-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.
กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

กง.ทอ.

-

๒๐. ผอ.สธน.ทอ. ...

- ๓๗ ๒๐. ผอ.สธน.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน
ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งของศาล
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๒ การขออายัดเงินตามที่กรมบังคับคดีแจงมาของ นขต.ทอ.ในสวน
บัญชาการ
๓ การแกไขเพิ่มเติมคำฟอง การอุทธรณ ฎีกา และการแกอุทธรณ
แกฎีกา คดีแพง คดีปกครอง และคดีลมละลาย
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๔ การแจงตอบรับเอกสารคืนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ศาล
และกรมบังคับคดี
๕ ดำเนินการตามหมายนัดฟงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
๖ การถอนอุทธรณและถอนฎีกา คดีแพง คดีปกครอง และคดี
ลมละลาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
๗ การประเมินและการพิจารณาคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ตามระเบียบ กห.วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการทหาร ซึ่งเปนบุคคลทางกฎหมายในสังกัด กห. พ.ศ.๒๕๕๗
๘ การลงชื่อในหนังสือขอสำเนาเอกสารในคดี หรือขอทราบ
ความคืบหนาคดีหรือผลคดี หรือขอสำเนาคำพิพากษาจาก
พนักงานอัยการ หรือศาล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับคดี
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๙ การลงชื่อในหนังสือถึง สป., ธน.หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับคดี
ซึ่งเปนงานธุรการทางคดี
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
สธน.ทอ.

สายงานผาน
-

สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.
สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.

-

สธน.ทอ.

-

๒๑. ผบ.กองบิน ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวยกองบิน)
๒ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และการปลดทหารกองประจำการ
๓ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๔ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๕ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๖ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูค วบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ

หนวยดำเนินการ
กองบิน

สายงานผาน
-

กองบิน

-

กองบิน
กองบิน
กองบิน

-

กองบิน

ลำดับ ๗ การสั่งจาง ...

- ๓๘ ลำดับ
เรื่อง
๗ การสั่งจางบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราวใหไดรับคาจาง
กลุมคาจางที่ ๑ (ยกเวนการออกคำสั่งจางลูกจางชั่วคราวใหไดรับ
คาจางตั้งแตกลุม คาจางที่ ๒ ขึ้นไป ผบ.ทอ.มอบอำนาจฯ ให
รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) เปนผูมีอำนาจสั่งจาง)
๘ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนกรณีพนักงานราชการ ถูกกลาวหา
วากระทำผิดวินัยอยางรายแรง และการลงโทษไลออก
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)

หนวยดำเนินการ
กองบิน

สายงานผาน
-

กองบิน

-

๒๒. ผบ.รร.การบิน ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และการปลดทหารกองประจำการ
๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๓ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๔ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๕ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูค วบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ

หนวยดำเนินการ
รร.การบิน

สายงานผาน
-

รร.การบิน
รร.การบิน
รร.การบิน

-

รร.การบิน

-

๒๓. ผบ.อย. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การออกคำสั่ง ทอ.ใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา และพน
จากการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสาย
วิทยาการ อย.และ ดย.
๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสายวิทยาการ อย.และ ดย.
๓ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และการปลดทหารกองประจำการ
๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๖ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๗ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูค วบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ
๘ การใหรับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นดอ.

หนวยดำเนินการ
อย.

สายงานผาน
-

อย.

-

อย.

-

อย.
อย.
อย.

-

อย.

-

อย.

ลำดับ ๙ การเลื่อน...

- ๓๙ ลำดับ
เรื่อง
๙ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝกงานของ นดอ.
๑๐ การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารประจำการ และนอก
ประจำการ
๑๑ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นดอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
อย.
อย.

สายงานผาน
-

อย.

-

๒๔. จก.พอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการ เขารับการศึกษา และพนจาก
การศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล
๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล
๓ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน
และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวย พอ.)
๔ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และการปลดทหารกองประจำการ
๕ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๗ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๘ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ
๙ การใหรับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นพอ.
๑๐ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝกงานของ นพอ.
๑๑ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นพอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
พอ.

สายงานผาน
-

พอ.
พอ.

-

พอ.

-

พอ.
พอ.
พอ.

-

พอ.

-

พอ.
พอ.
พอ.

-

๒๕. ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่ งตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน
และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.)

หนวยดำเนินการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สายงานผาน
-

ลำดับ ๒ การลงนาม...

- ๔๐ ลำดับ
เรื่อง
๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่ จาง กอหนี้ผูกพันเงินรายรับ
สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.ภูมิพล
อดุลยเดช พอ.ในนามนิติบุคคล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมทั้งใหมี
อำนาจดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสัญญา และการ
บอกเลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓)

หนวยดำเนินการ
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

สายงานผาน
-

๒๖. ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรือ่ ง
๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน
และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.จันทรุเบกษา พอ.)
๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่ จาง กอหนี้ผูกพันเงินรายรับ
สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ของ รพ.จันทรุเบกษา
พอ.ในนามนิติบุคคล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมทั้งใหมีอำนาจ
ดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสัญญา และการบอก
เลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓)

หนวยดำเนินการ
รพ.จันทรุเบกษา พอ.

สายงานผาน
-

รพ.จันทรุเบกษา พอ.

-

๒๗. จก.ขส.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา และพนจาก
การศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูใ นความรับผิดชอบของสาย
วิทยาการเหลาทหารขนสง
๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรตาง ๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสายวิทยาการเหลาทหารขนสง
๓ การขอเปลี่ยนปายทะเบียน กห.เปนปายทะเบียนของกรมการขนสง
ทางบก (กท.)
๔ การขอแจงไมใชรถยนตที่ใชปายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก
(กท.)
๕ การขอจำหนายปายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก (ปาย กท.)
๖ การขอจัดทำแผนทะเบียน กท.ปายใหม ทดแทนแผนปายทะเบียน
กท.เกา เนื่องจากการสูญหาย

หนวยดำเนินการ
ขส.ทอ.

สายงานผาน
-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.
ขส.ทอ.

-

ลำดับ ๗ การขอคัด...

- ๔๑ ลำดับ
เรื่อง
๗ การขอคัดใบคูมือจดทะเบียนรถยนตเลมใหมจากกรมการขนสง
ทางบก ทดแทนใบคูมือเลมเกาเนือ่ งจากการสูญหาย
๘ การขอคัดแผนปายแสดงการเสียภาษีจากกรมการขนสงทางบก
ทดแทนแผนเกา เนื่องจากการสูญหาย
๙ การขอเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากชนิดเดิม เปน เชื้อเพลิงชนิดอื่น
ไปกรมการขนสงทางบก
๑๐ การขอเปลี่ยนเครื่องยนตจากเดิม เปน เครื่องยนตเครื่องใหมไปยัง
กรมการขนสงทางบก
๑๑ การจำหนายยานพาหนะชำรุด ที่ใชปายทะเบียน กท.ไปยัง
กรมการขนสงทางบก
๑๒ การขอรับการสนับสนุน จนท.จาก กรมการขนสงทางบกมาตรวจ
สภาพรถยนตที่ใชปายทะเบียน กท.เพื่อตอภาษีประจำป
๑๓ ขอหนังสือรับรองการนำเขารถยนตจาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๔ การขออนุญาตซอมรถยนตทหารที่โรงงานภายนอก

หนวยดำเนินการ
ขส.ทอ.

สายงานผาน
-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

ขส.ทอ.

-

๒๘. จก.ยศ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การใหรับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นจอ.
๒ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝกงานของ นจอ.
๓ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นจอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)

หนวยดำเนินการ
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.
ยศ.ทอ.

สายงานผาน
-

๒๙. ผบ.รร.นนก. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การใหรับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นนอ.
๒ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝกงานของ นนอ.
๓ การแยกสาขาวิชาของ นนอ.ชั้นปที่ ๒ และการแตงตั้ง และถอดถอน
ตำแหนงตาง ๆ ของ นนอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๔ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และการปลดทหารกองประจำการ
๕ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๗ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน
๘ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูค วบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ
(ลำดับ ๔ - ๘ เพิม่ เติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓)

หนวยดำเนินการ
รร.นนก.
รร.นนก.
รร.นนก.

สายงานผาน
-

รร.นนก.

-

รร.นนก.
รร.นนก.
รร.นนก.

-

รร.นนก.

-

๓๐. จก.ชอ. ...

- ๔๒ ๓๐. จก.ชอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน
และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวย ชอ.)

หนวยดำเนินการ
ชอ.

สายงานผาน
-

๓๑. จก.สก.ทอ. ใหมอี ำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การอนุมัติการใชจายเงินตามระเบียบ ทอ.วาดวยการใชจาย
เงินรายรับของสนามกีฬาธูปะเตมีย เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
หรือการจางในวงเงินคราวละไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนบาทถวน)
๒ ขอใชสนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย)
๓ ขอใชสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา)
๔ ขอใชอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๑
๕ ขอใชอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒

หนวยดำเนินการ
สก.ทอ.

สายงานผาน
-

สก.ทอ.
สก.ทอ.
สก.ทอ.
สก.ทอ.

-

๓๒. ผบ.ดม. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา
และพนจากการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร
๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรตาง ๆ
ที่อยูในความรับผิดชอบของสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร
๓ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ
และปลดทหารกองประจำการ
๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ
๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน
๖ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ
และเลื่อนชั้นเงินเดือน
๗ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูค วบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ

หนวยดำเนินการ
สน.ผบ.ดม.

สายงานผาน
-

สน.ผบ.ดม.

-

สน.ผบ.ดม.

-

สน.ผบ.ดม.
สน.ผบ.ดม.
สน.ผบ.ดม.

-

สน.ผบ.ดม.

-

๓๓. ผชท.ทอ.ไทย...

- ๔๓ ๓๓. ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การจายเงินทดแทนใหแกลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน
ใน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ กรณียุบเลิกตำแหนง
การใหออก ลาออก และเกษียณอายุ
๒ การอนุมัติใหเชาบานและเบิกคาเชาบานขาราชการซึ่งรับราชการ
ประจำในตางประเทศ

หนวยดำเนินการ
สน.ผชท.ทอ.
ไทย/ตางประเทศ

สายงานผาน
-

สน.ผชท.ทอ.
ไทย/ตางประเทศ

-

๓๔. ผอ.ศบส.กพ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ

เรื่อง

หนวยดำเนินการ

สายงานผาน

๑

การรับรองเงินเดือน และคาจางเหลือจาย ใหกับขาราชการ
นอกประจำการ และผูรับบำเหน็จรายเดือน
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)
การรับรองสิทธิในเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร
ในสวนที่เกินสิทธิ หรือกรณีไมมีสิทธิเบิกไปยังหนวยงานภายนอก ทอ.
ใหกับขาราชการนอกประจำการ
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐)

ศบส.กพ.ทอ.

-

ศบส.กพ.ทอ.

-

๒

๓๕. ผอ.รพ.ทอ.(สีกนั ) พอ. ใหมอี ำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
เรื่อง
๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน
และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่เปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.)
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒)
๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่ จาง กอหนี้ผูกพันเงินรายรับ
สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอืน่ ๆ ของ รพ.ทอ.(สีกัน)
พอ.ในนามนิติบคุ คล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมทั้งใหมีอำนาจ
ดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสัญญา และการบอก
เลิกสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓)

หนวยดำเนินการ
รพ.ทอ.(สีกนั ) พอ.

สายงานผาน
-

รพ.ทอ.(สีกนั ) พอ.

-

๓๖. จก.ทสส.ทอ. ...

- ๔๔ ๓๖. จก.ทสส.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
๑

เรื่อง
การใหขอมูลการตอบแบบสอบถามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ทอ.ที่ไมเกี่ยวของกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ
ใหหนวยงานภายนอก ทอ.
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หนวยดำเนินการ

สายงานผาน

ทสส.ทอ.

-

๓๗. ผอ.ศซว.ทอ. ใหมีอำนาจหนาที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้
ลำดับ
๑

เรื่อง
การใหการรับรองซอฟตแวรตามมาตรฐานที่ ทอ.กำหนด
(เพิ่มเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔)

หมายเหตุ - ฉบับสมบูรณแกไขถึงครัง้ ที่ ๗

หนวยดำเนินการ

สายงานผาน

ศซว.ทอ.

-

