
                                                                          
 ค ำสั่งกองทัพบก 
ท่ี ๑๓๒/๒๕๖๓ 

               เรื่อง   กำรก ำหนดหน้ำทีแ่ละกำรด ำเนนิงำนเอกสำรในกองบญัชำกำรกองทัพบก 
___________________________ 

 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรในกองบัญชำกำรกองทัพบก ทั้งสำยงำนปกติ และ สำยงำน 
ศปก.ทบ. ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีเอกภำพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๒๔ วรรค ๕ แห่งพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรสั่งกำรและประชำสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม,  
ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม ที่ ๑๓๘๘/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำรเลื่อนก ำหนดเวลำปลดทหำร 
กองประจ ำกำรทีส่มัครใจรับรำชกำรในกองประจ ำกำรต่อ เพ่ือทดแทนกำรเรียกเกณฑ์, ค ำสั่งกระทรวงกลำโหม 
(เฉพำะ) ท่ี ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๗ พ.ค. ๖๐ เรื่อง  มอบอ ำนำจให้ ปล.กห., ผบ.ทสส., ผบ .ทบ ., ผบ .ทร .  
และ ผบ.ทอ. ท ำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของ รมว.กห., ค ำสั่งกองทัพไทย (เฉพำะ) ท่ี ๓๗๖/๕๖  
ลง ๒๐ ธ.ค. ๕๖ เรื่อง มอบอ ำนำจให้ ผบ.ทบ., ผบ.ทร.  และ ผบ.ทอ. ท ำกำรแทน และสั่งกำรในนำมของ 
ผบ.ทสส. จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิก ค ำสั่ง ทบ. ท่ี ๔๑๘/๒๕๖๐ ลง ๑๘ ก.ค. ๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่
และกำรด ำเนินงำนเอกสำรในกองบัญชำกำรกองทัพบก 
  บรรดำค ำสั่ง  ค ำชี้แจง  และกำรอนุมัติหลักกำรอื่นใด ในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้ว 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
 ๒. ในค ำสั่งนี้ 
  ๒.๑ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานก าลังพล) หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ทบ. ตำมล ำดับ
หมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนก ำลังพล 
  ๒.๒ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ทบ. ตำมล ำดับ
หมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
  ๒.๓ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. หมำยควำมถึง  
ผช.ผบ.ทบ. ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง  หรือ เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบ
งำนและเอกสำรในสำยงำนกิจกำรพลเรือน 

- ส ำเนำคูฉ่บบั - 



- ๒ - 

 

  ๒.๔ ผช.ผบ.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ทบ. หมำยควำมถึง 
ผช.ผบ.ทบ. ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหนง่ หรือ เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำน
และเอกสำรในสำยงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย 
  ๒.๕ รอง เสธ.ทบ.(สายงานก าลังพล) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ.  
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนก ำลังพล 
  ๒.๖ รอง เสธ.ทบ.(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ)  หมำยควำมถึง 
รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ 
  ๒.๗ รอง เสธ.ทบ.(สายงานยุทธการ) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ.  
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนยุทธกำรและกำรฝึก 
  ๒.๘ รอง เสธ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. 
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๙ รอง เสธ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. 
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสายงานกิจการพลเรือน  
  ๒.๑๐ รอง เสธ.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ทบ. 
ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย 
  ๒.๑๑ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรด้ำนงำนเอกสำรในกองบัญชำกำรกองทัพบก
ของสำยงำนต่ำง ๆ  ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   ๒.๑๑.๑ เอกสำรที่เสนอ ผบ.ทบ. ต้องผ่ำน รอง ผบ.ทบ. 
   ๒.๑๑.๒ ให้ เสธ.ทบ. รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนกำรข่ำวและ
กิจกำรต่ำงประเทศ สำยงำนยุทธกำร กำรฝึก และศึกษำทำงทหำร และสำยงำนปลัดบัญชี 
   ๒.๑๑.๓ เอกสำรที่จะเสนอให้ ผบ.ทบ. และ รอง ผบ.ทบ. พิจำรณำสั่ง
กำรให้เสนอผ่ำน เสธ.ทบ.  
   ๒.๑๑.๔ เอกสำรที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร ถ้ำต้องกำรให้ผู้ที่รับ
มอบอ ำนำจจำก ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน ผบ.ทบ. (ผ่ำน...)” เช่น  “เรียน ผบ.ทบ. 
(ผ่ำน เสธ.ทบ.)” เป็นต้น 
  ๒.๑๒ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 
ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำน
ก ำลังพล 
  ๒.๑๓ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 
ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง  ซึ่ง ผบ .ทบ . มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรใน 
สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง  
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  ๒.๑๔ ผช .ผบ .ศปก.ทบ .(สายงานกิจการพลเรือน ) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. 
หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง หรือ เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ.  
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสายงานกิจการพลเรือน 
  ๒.๑๕ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. 
หมำยควำมถึง ผช.ผบ.ศปก.ทบ. ตำมล ำดับหมำยเลขในกำรด ำรงต ำแหน่ง  หรือ เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. 
มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย 
  ๒.๑๖ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนก ำลังพล 
  ๒.๑๗ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) หมำยควำมถึง 
รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนกำรข่ำวและกิจกำร
ต่ำงประเทศ  
  ๒.๑๘ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานยุทธการ) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนยุทธกำร  
  ๒.๑๙ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสายงานส่งก าลังบ ารุง 
  ๒.๒๐ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หมำยควำมถึง รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสายงานกิจการพลเรือน 
  ๒.๒๑ รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมาย) หมำยควำมถึง 
รอง เสธ.ศปก.ทบ. ซึ่ง ผบ.ทบ. มีค ำสั่งให้รับผิดชอบงำนและเอกสำรในสำยงำนพิเศษที่ ศปก.ทบ. มอบหมำย 
  ๒.๒๒ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรในกองบัญชำกำรกองทัพบกของ     
สำยงำนต่ำง ๆ ในส่วน ศปก.ทบ. ให้ด ำเนินกำรดังนี้  
   ๒.๒๒.๑ เอกสำรที่เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. ต้องผ่ำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. 
   ๒.๒๒.๒ เอกสำรที่จะเสนอให้  ผบ.ศปก.ทบ. และ รอง ผบ.ศปก.ทบ. 
พิจำรณำสั่งกำรให้เสนอผ่ำน เสธ.ศปก.ทบ.  
   ๒.๒๒.๓ เอกสำรที่ เสนอให้ผู้บั งคับบัญชำสั่ งกำรเฉพำะในส่วนของ  
ศปก.ทบ. ให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน ผบ.ศปก.ทบ.” หรือถ้ำต้องกำรให้ผู้ที่รับมอบอ ำนำจจำก ผบ.ศปก.ทบ.  
เป็นผู้อนุมัติให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่ำน ...)” เช่น “เรียน ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่ำน เสธ.ศปก.ทบ.)” 
เป็นต้น 
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   ๒.๒๒.๔ เอกสำรที่เสนอให้ผู้บังคบับัญชำสั่งกำรท้ังหน่วยปกตแิละหน่วย
ใน ศปก.ทบ. ให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน  ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.” หรือถ้ำต้องกำรให้ผู้ที่รับมอบอ ำนำจจำก ผบ.ทบ. 
เป็นผู้อนุมัติให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. (ผ่ำน ...)” เช่น “เรียน ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. 
(ผ่ำน เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ.)” เป็นต้น ส ำหรับผู้น ำเรียนให้ใช้ต ำแหน่งปกติ/ต ำแหน่งใน ศปก.ทบ. เช่น 
จก.กพ.ทบ./หน.ฝกพ.ศปก.ทบ. 
สายงานปกติ 
 ๓. ผบ.ทบ.  มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๓.๑. ท ำกำรแทน และสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนก ำลังพล และงำนรำชกำรประจ ำทั่วไป 
    ๓.๑.๑.๑ อนุมัติและออกค ำสั่งบรรจุก ำลังพลของ กห. 
(บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ.) เข้ำปฏิบัติหน้ำที่และพ้นหน้ำท่ีใน ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ 
    ๓.๑.๑.๒ เรื่องกำรอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบ ำเหน็จ
ประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง หรือครั้งที่สอง ของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรภำยในโควตำที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง
กำรอนุมัติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น เป็นบ ำเหน็จประจ ำปีของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรที่บรรจุ
เข้ำรับรำชกำรใหม่ ซึ่งมีเวลำรับรำชกำรนับถึง ๓๑ มี.ค. หรือ ๓๐ ก.ย. ไม่น้อยกว่ำสี่เดือน 
    ๓.๑.๑.๓ เรื่องกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรกลำโหมชั้นสัญญำบัตร 
ที่โอนไปรับรำชกำรทำงส่วนรำชกำรในพระองค์ พ้นจำกต ำแหน่งและขำดจำกอัตรำเงินเดือนของ กห. 
และกำรสั่งรับโอนข้ำรำชกำรในพระองค์ มำรับรำชกำรใน กห. รวมถึงกำรด ำเนินกำรอื่นที่เกี่ยวกับกำร
โอนข้ำรำชกำรดังกล่ำวที่อยู่ในอ ำนำจของ รมว.กห. โดยให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วส ำเนำ
เรื่องส่งให้ สป.(สม.) ด้วย 
    ๓.๑.๑.๔ เรื่ องกำรอนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรทหำรสัญญำบั ตร  
ชั้นนำยพล สังกัด ทบ. เป็นกรรมกำร กรรมกำรที่ปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรหรือเพ่ือร่วมปฏิบัติงำนในสำยอำชีพ
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนนอก กห. ขอมำ และต้นสังกัดได้พิจำรณำเห็นควำมจ ำเป็น 
(เว้นกรรมกำร และกรรมกำรที่ปรึกษำของรัฐวิสำหกิจ) 
    ๓.๑.๑.๕ เรื่องกำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม 
สังกัด ทบ.  ไปต่ำงประเทศเกี่ยวกับกิจกำรกีฬำ หรือแข่งขันกีฬำและกิจกรรมกำรดนตรี หรือเดินทำงไป
รำชกำรอื่น ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลำตำมมติคณะรัฐมนตรี หรือค ำสั่งนำยกรัฐมนตรีและมิได้ใช้งบประมำณ
ของ กห. เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๓.๑.๑.๖ เรื่องข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม สังกัด ทบ.  
ที่ไปท ำงำนทำงองค์กำร หรือรัฐวิสำหกิจ ขออนุมัติไปต่ำงประเทศในกิจกำรขององค์กำรหรือรัฐวิสำหกิจนั้น 
เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
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    ๓.๑.๑.๗ เรื่องข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม สังกัด ทบ.  
ลำกิจ หรือลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๓.๑.๑.๘ เรื่องหนังสือแสดงกำรพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
ให้ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรลำอุปสมบท และลำสิกขำ 
    ๓.๑.๑.๙ เรื่องกำรเลื่อนก ำหนดเวลำปลดทหำรกองประจ ำกำร 
ที่สมัครใจรับรำชกำรในกองประจ ำกำรต่อ เพื่อทดแทนกำรเรียกเกณฑ์เพิ่มเติม 
    ๓.๑.๑.๑๐ เรื่องกำรให้ทหำรประดับแผ่นติดไหล่ และก ำหนด
รูปสัญลักษณ์ของแผ่นติดไหล่ ตำมควำมในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติเครื่องแบบทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ว่ำด้วยกำรใช้เสื้อครุยเสื้อปริญญำ และเครื่องหมำย
พิเศษบำงอย่ำง 
   ๓.๑.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรฝึกและศึกษำ 
    ๓.๑.๒.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม สังกัด ทบ.  
ไปฝึกตำมโครงกำรฝึกกับกองทัพมิตรประเทศประจ ำปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงกำรไว้แล้ว  
และโครงกำรตำมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ได้รับควำมเห็นชอบในระดับ กห. แล้ว  รวมถึง 
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ โครงกำร ฯ ดังกล่ำว และกำรไปฝึก ณ ต่ำงประเทศ โดยไม่ใช้งบประมำณ 
ของ ทบ. เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๓.๑.๒.๒ เรื่องส่งข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม สังกัด ทบ.  
ไปฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำรหรือฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ทั้งตำมโครงกำรศึกษำ  
ดูงำน หรือฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงกำรไว้แล้ว รวมทั้งกำรด ำเนินกำร
นอกโครงกำร โดยไม่ใช้งบประมำณของ กห. และกรณีที่บุคคล บริษัท ห้ำงร้ำนเอกชน เชิญไปต่ำงประเทศ  
โดยไม่ใช้งบประมำณของ กห. เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๓.๑.๒.๓ เรื่ องกำรเรียกตั วข้ ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม  
สังกัด ทบ.  นักเรียนทหำร  ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำร ซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปฝึกอบรม/
ศึกษำวิชำกำรทหำร ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร หรือฝึกงำน  ณ  ต่ำงประเทศ  กลับมำปฏิบัติรำชกำร 
   ๓.๑.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง 
    ๓.๑.๓.๑ เรื่องกำรอนุญำตและกำรระบุ เงื่อนไขไว้ใน
ใบอนุญำต ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๘ 
บริเวณเขตปลอดภัยในรำชกำรทหำรแห่ง ทบ. และส่วนรำชกำรของ ทบ. 
    ๓.๑.๓.๒ เรื่องกำรอนุมัติเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ที่ส ำคัญอื่น ๆ 
ในแต่ละสำยงำนของเหล่ำทัพต่ำงประเทศ จะน ำเข้ำมำ หรือส่วนรำชกำรของ กห. จะน ำออกไปนอก
รำชอำณำจักร และหำกเป็นเรื่องส ำคัญให้รำยงำน รมว.กห. ทรำบด้วย 
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  ๓.๒ พิจำรณำสั่งกำร หรือลงนำมในเรื่อง  ดังนี้ 
   ๓.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนกำรก ำลังพล 
    ๓.๒.๑.๑ กำรขอแต่งตั้งนำยทหำรพิเศษ 
    ๓.๒.๑.๒ กำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตรในและนอก ทบ. 
อัตรำ  พ.อ.(พ.) ขึ้นไป รวมทั้งกำรปรับย้ำยขึ้นด ำรงต ำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย และรองผู้บังคับหน่วย  
ชั้นยศ พ.ท. - พ.อ. ของหน่วยส่วนก ำลังรบ หน่วยส่วนสนับสนุนกำรรบ หน่วยส่วนส่งก ำลังบ ำรุง  
หน่วยส่วนภูมิภำค หน่วยส่วนกำรฝึกศึกษำและหลักนิยม และหน่วยส่วนพัฒนำประเทศ เว้น กองพันนักเรียน 
ของ เหล่ำ/สำยวิทยำกำร 
    ๓.๒.๑.๓ กำรแต่งตั้งศำสตรำจำรย์ สถำบันกำรศึกษำสังกัด 
กห. ของ ทบ. 
    ๓.๒.๑.๔ กำรโอนนำยทหำรสัญญำบัตรออกนอก กห. และ
กำรรับโอนข้ำรำชกำรนอก กห. เข้ำ ทบ. ชั้นยศ พ.อ.(พ.) ขึ้นไป 
    ๓.๒.๑.๕ อนุมัติตัวบุคคลในกำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร 
ต ำแหน่ง ฝสธ. ประจ ำผู้บังคับบัญชำ, ต ำแหน่งนำยทหำรประจ ำผู้บังคับบัญชำ และนำยทหำรประจ ำ
ส ำนัก อัตรำ พ.ต. - พ.อ. 
    ๓.๒.๑.๖ กำรออกประกำศเกียรติคุณ กรณีเกษียณอำยุและ
กรณีพิเศษอื่น ๆ 
    ๓.๒.๑.๗ เรื่องข้ำรำชกำรกระทวงกลำโหม สังกัด ทบ. ระดับ 
ผบ.นขต.ทบ. หรือเทียบเท่ำ ขออนุญำตลำภำยในประเทศ เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๓.๒.๑.๘ กำรขอพระรำชทำนแต่งตั้งยศทหำรเป็นกรณีพิเศษ 
    ๓.๒.๑.๙ กำรขอแต่งตั้งรำชองครักษ์เวร กรณีพิเศษ 
    ๓.๒.๑.๑๐ กำรขอพระรำชทำนนำมค่ำยทหำร 
    ๓.๒.๑.๑๑ กำรก ำหนดภำพเครื่องหมำยรำชกำร 
    ๓.๒.๑.๑๒ กำรก ำหนดเข็มหรือเครื่องหมำยแสดงควำมสำมำรถ 
เครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะ เครื่องหมำยเกียรติยศหรือเครื่องหมำยอื่น ๆ รวมถึงกิตติมศักดิ์ 
   ๓.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ 
    ๓.๒.๒.๑ กำรอนุมัติหลักกำรแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน 
กำรข่ำวประจ ำปีของ ทบ. ที่มิได้มีอนุมัติหลักกำรมำก่อน และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรข่ำวที่ต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 
    ๓.๒.๒.๒ กำรอนุมัติตัวบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่ง ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่ำงประเทศ 
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    ๓.๒.๒.๓ กำรอนุมัติหลักกำรด ำเนนิงำนและงบประมำณใหก้ับ 
สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่ำงประเทศ เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต รวมทั้งกำรด ำเนินกำร  
เพื่อถวำยงำน หรือเทิดพระเกียรติแด่พระบรมวงศำนุวงศ์ที่เสด็จ ฯ เยือนต่ำงประเทศ 
    ๓.๒.๒.๔ กำรอนุมัติหลักกำรในกำรต้อนรับแขกต่ำงประเทศ 
และกำรอนุมัติให้แขกต่ำงประเทศเข้ำพบผู้บังคับบัญชำชั้นสูง 
    ๓.๒.๒.๕ กำรอนุมัติหลักกำรเดินทำงไปเยือนต่ำงประเทศ
ของ ผบ.ทบ., ผู้บังคับบัญชำชั้นสูง และนำยทหำรชั้นนำยพล ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรข่ำวและเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ 
   ๓.๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนยุทธกำร และกำรฝึก 
    ๓.๒.๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับกำรจัดท ำ และปรับปรุงแก้ไขอัตรำ 
กำรลงนำม ในเอกสำรเรียน ผบ.ทสส. เกี่ยวกับกำรขอแก้ไข พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนรำชกำร และก ำหนดหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรกองทัพบก หรืออัตรำของหน่วยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงชั้นยศระดับนำยพล หรือพิจำรณำแล้ว 
มีควำมส ำคัญ   
    ๓.๒.๓.๒ เรื่องที่มิได้มอบหมำยให้ผู้ใดโดยเฉพำะเกี่ยวกับ
นโยบำยกำรใช้อำกำศยำน ทบ. 
    ๓.๒.๓.๓ อนุมัติตัวบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร วปอ. 
   ๓.๒.๔ เรื่องที่มิได้มอบหมำยให้ผู้ใดโดยเฉพำะ และเป็นเรื่องนโยบำย
   ๓.๒.๕ อนุมัติและสั่งกำรโดยตรงในเรื่องกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่ 
กฎบัตร, กำรตรวจสอบภำยใน, แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี, สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
กำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบรำยไตรมำส, รำยงำนผลกำรตรวจสอบพิเศษ, กำรรำยงำน  
สรุปผลกำรปฏิบัตงิำนรอบ ๔ เดือน, รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ สตน.ทบ. และแผนกำรตรวจสอบ
ระยะยำว (๓ ปี) 
 ๔. รอง ผบ.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๔.๑ พิจำรณำเสนอแนะเรื่องที่จะเสนอถึง ผบ.ทบ.  
  ๔.๒ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง  หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องที่
มิได้มอบหมำยให้ผู้ใดโดยเฉพำะ และเป็นเรื่องที่ไม่มปีัญหำ หรือเป็นเรื่องเรง่ดว่นถูกต้องตำมนโยบำยของ 
ผบ.ทบ. อยู่แล้ว 
  ๔.๓ เรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือเกี่ยวกับนโยบำยให้น ำเรียน ผบ.ทบ. เพ่ือสั่งกำร 
หรือขอรับนโยบำยก่อน 
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  ๔.๔ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
   ๔.๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนก ำลังพล 
    ๔.๔.๑.๑ กำรปรับย้ำย กำรเปลี่ยนเหล่ำ หรือกำรเปลี่ยน
เหล่ำทัพนำยทหำรสัญญำบัตร ในและนอก ทบ. อัตรำ พ.อ. (น.๔) ลงมำ ซึ่งได้รับอนุมัติหลักกำรจำก ผบ.ทบ. 
ไว้แล้ว เว้นกำรปรับย้ำยผู้บังคับหน่วยและรองผู้บังคับหน่วย  ชั้นยศ  พ.ท. - พ.อ.  ตำมข้อ ๓.๒.๑.๒ 
และเว้นกำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร อัตรำ ร.อ. ลงไปภำยใน นขต.ทบ. ระดับ กองพลหรือ
เทียบเท่ำ และกำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร อัตรำ พ.ต. ลงไปภำยใน นขต.ทบ. ระดับ ทภ. หรือ
เทียบเท่ำ 
    ๔.๔.๑.๒ กำรเลื่อนฐำนะและบรรจุเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
     ๔.๔.๑.๒(๑) อนุมัติตัวบุคคลในกำรเลื่อนฐำนะ
นำยทหำรประทวนเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร (ไม่ใช้คุณวุฒิและคุณวุฒิปริญญำ) 
     ๔.๔ .๑ .๒(๒) กำรบรรจุ นนร., นพท., นรต., นรพ. 
และ แพทย์จัดสรร  เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร 
    ๔.๔.๑.๓ กำรช่วยรำชกำรของนำยทหำรสัญญำบัตร (ใน/นอก ทบ.)  
เฉพำะนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๔.๔.๑.๔ กำรแต่งตั้ งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ , รองศำสตรำจำรย ์
สถำบันกำรศึกษำสังกัด กห. ของ ทบ.  
    ๔.๔.๑.๕ กำรโอนนำยทหำรสัญญำบัตรออกนอก กห. และ
กำรรับโอนข้ำรำชกำรนอก กห. เข้ำ ทบ.  ชั้นยศ พ.อ. (น.๔)  ลงมำ 
    ๔.๔.๑.๖ อนุมัติตัวบุคคลในกำรบรรจุบุคคลพลเรือน หรือ
ทหำรกองหนุน  เป็นนำยทหำรสัญญำบัตร  
    ๔.๔.๑.๗ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศของ
นำยทหำรสัญญำบัตรยศ พล.ท. ขึ้นไป 
   ๔.๔.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนยุทธกำร 
    ๔.๔.๒.๑ กำรเสริมสร้ำงหน่วยและกำรปรับปรุงหน่วยให้
พร้อมรบตำมแผนพัฒนำเสริมสร้ำงกองทัพ 
    ๔.๔.๒.๒ กำรเคลื่อนย้ำยก ำลังไม่เกิน ๑ กองพัน  ภำยใน
เขตกรุงเทพมหำนคร โดยเข้ำมำหรือออกไปจำกเขตกรุงเทพมหำนคร ยกเว้นกำรเคลื่อนย้ำยก ำลังไม่เกิน 
๑ กองร้อย เพื่อปฏิบัติงำนธุรกำรและกำรฝึก ซึ่งหน่วยสำมำรถด ำเนินกำรได้เอง 
 
 



- ๙ - 

 

   ๔.๔.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน 
    ๔.๔.๓.๑ กำรอนุมั ติกำรจัดท ำโครงกำรและแผนงำน 
ด้ำนกิจกำรพลเรือน ในระดับ ทบ. 
    ๔.๔.๓.๒ กำรอนุมั ติกำรจัดท ำโครงกำรและแผนงำน 
ด้ำนกิจกำรพลเรือน ร่วมกับหน่วยงำนนอก ทบ. 
    ๔.๔.๓.๓ กำรจัดประชุม กสท.ทบ. คณะกรรมกำรบริหำร
วิทยุกระจำยเสียงของ ทบ. และวิทยุโทรทัศน์ของ ทบ. 
   ๔.๔.๔ เรื่องเกี่ยวกับงำนปลัดบัญชี  
    ๔.๔.๔.๑ กำรอนุมัติงบประมำณในรำยละเอียดตำมอนุมัติ
หลักกำรของ ผบ.ทบ. และรำยงำนผล 
    ๔.๔.๔.๒ อนุมัติโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่บรรจุ
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ทบ. วงเงินเกิน ๕ ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้ำนบำท 
    ๔.๔.๔.๓ อนุมัติโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็น
กำรจัดหำทดแทนหรือเพ่ิมศักยภำพของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม วงเงินเกิน ๕ ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 
๑๐๐ ล้ำนบำท 
 ๕. ผช.ผบ.ทบ.(สายงานก าลังพล) มีอ ำนำจหน้ำที่  
  ๕.๑ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ.  และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห.  
ในเรื่องเกี่ยวกับงำนก ำลังพล และงำนรำชกำรประจ ำทั่วไป  ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ เรื่องข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร ที่ไปท ำงำนทำงองค์กำร หรือ 
รัฐวิสำหกิจ ขออนุมัติไปต่ำงประเทศในกิจกำรขององค์กำร หรือรัฐวิสำหกิจนั้น ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
   ๕.๑.๒ เรื่องกำรแต่ งตั้ งยศให้กับข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน 
ที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นว่ำที่ยศนำยทหำรสัญญำบัตร และกำรเลื่อนยศให้กับนำยทหำรสัญญำบัตร  
เป็นว่ำที่ยศนำยทหำรสัญญำบัตรในชั้นยศสูงขึ้น 
   ๕.๑.๓ เรื่ องกำรออกค ำสั่ งเลื่ อนฐำนะนำยทหำรประทวนเป็ น 
นำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๕.๑.๔ เรื่องกำรรำยงำนให้ทรำบกรณีไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบชดใช้ 
ค่ำสินไหมทดแทนตำม ขกล.๔๒ ข้อ ๑๑.๒ 
   ๕.๑.๕ เรื่องกรณี เกิดควำมเสียหำยกับทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ก่อควำมไม่สงบใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
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   ๕.๑.๖ เรื่องกำรให้ข้ำรำชกำรทหำรสัญญำบัตรต่ ำกว่ำชั้นนำยพลและ
ลูกจ้ำงประจ ำซึ่งรับค่ำจ้ำงอัตรำค่ำจ้ำง ขั้น ๓ กลุ่มค่ำจ้ำงที่ ๒ ขึ้นไป ออกจำกประจ ำกำร หรือออกจำก
รำชกำรตำมที่ขอลำ 
   ๕.๑.๗ เรื่ องกำรอนุ มั ติ ให้ ข้ ำรำชกำรทหำรสัญญำบั ตร สั งกั ด ทบ.  
เป็นกรรมกำร กรรมกำรที่ปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรหรือเพ่ือร่วมปฏิบัติงำนในสำยอำชีพที่เกี่ยวข้อง   
เมื่อส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนนอก กห. ขอมำ และต้นสังกัดได้พิจำรณำเห็นควำมจ ำเป็น (เว้นกรรมกำร 
และกรรมกำรที่ปรึกษำของรัฐวิสำหกิจ) ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตรชั้นนำยพล 
  ๕.๒ มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. 
เกี่ยวกับงำนกำรก ำลังพล ดังนี้ 
   ๕.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนกำรก ำลังพล 
    ๕.๒.๑.๑ กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
    ๕.๒.๑.๒ กำรอนุมัติจ่ำยเงินบ ำเหน็จแก่ลูกจ้ำง 
    ๕.๒.๑.๓ กำรขอบ ำเหน็จบ ำนำญ 
    ๕.๒.๑.๔ กำรปูนบ ำเหน็จพิเศษแก่ผู้เสียชีวิต พิกำรหรือทุพพลภำพ 
    ๕.๒.๑.๕ กำรอนุมัติตัวบุคคลพร้อมกับอนุมัติให้ใช้เงินจำก
กองทุนสวัสดิกำร ทบ. ในวงเงินไม่เกินสิบล้ำนบำท เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับครอบครัวของเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่ได้รับ
กำรปูนบ ำเหน็จพิเศษ 
    ๕.๒.๑.๖ เงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือน 
    ๕.๒.๑.๗ กำรขอแต่งตั้งรำชองครักษ์เวร 
    ๕.๒.๑.๘ กำรออกประกำศชมเชย 
    ๕.๒.๑.๙ กำรขอบ ำเหน็จประจ ำปีหรืองดบ ำเหน็จตลอดจน
กำรลงนำมในค ำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร ในกำรขอบ ำเหน็จนอกวงรอบ
กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี เช่น กำรเลื่อนต ำแหน่งสูงขึ้น บ ำเหน็จตำมผลกำรศึกษำ และตำมผลกำรสอบสวน 
หรือคดีถึงที่สุด เป็นต้น 
    ๕.๒.๑.๑๐ อนุมัติกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรที่รับเงินค่ำจ้ำง
เทียบเท่ำกับเงินเดือน กำรบรรจุนำยทหำรสัญญำบัตรคุณวุฒิปริญญำ 
    ๕.๒.๑.๑๑ อนุมัติกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวที่ได้รับเงินค่ำจ้ำง
เทียบเท่ำกับเงินเดือน กำรบรรจุนำยทหำรสัญญำบัตรคุณวุฒิปริญญำ 
    ๕.๒.๑.๑๒ อนุมัติกำรปรับระดับ/เปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ
ที่ได้รับค่ำจ้ำงเทียบเท่ำกับเงินเดือนกำรบรรจุนำยทหำรสัญญำบัตรคุณวุฒิปริญญำ 
    ๕.๒.๑.๑๓ เรื่องข้ำรำชกำรกระทรวงกลำโหม สังกัด ทบ. ระดับ 
ผบ.นขต.ทบ. หรือเทียบเท่ำ ขออนุญำตลำภำยในประเทศ ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
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    ๕.๒.๑.๑๔ กำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ทบ. 
คณะท ำงำน/ส ำนักงำนของ ทบ. เพ่ือมอบหมำยให้ก ำลังพลปฏิบัติงำน 
    ๕.๒.๑.๑๕ อนุมัติตัวบุคคลของก ำลังพลในระดับผู้บริหำร 
ขึ้นไป (พ.อ.(พ.) ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กอง - นำยพล) ช่วยรำชกำร กอ.รมน. 
    ๕.๒.๑.๑๖ กำรเสนอชื่อก ำลังพลเพ่ือเข้ำรับรำงวัลของ 
มูลนิธิ, สมำคม, ชมรม ฯลฯ 
    ๕.๒.๑.๑๗ กำรอนุมัติตัวบุคคลให้หน่วยมอบเครื่องหมำย
กิตติมศักดิ์ของ ทบ.  
   ๕.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ 
    ๕.๒.๒.๑ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปศึกษำ อบรม ประชุม 
ดูงำน สัมมนำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสำยงำนก ำลังพล ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กรณีใช้งบประมำณ ทบ.  
เว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
    ๕.๒.๒.๒ กำรรำยงำนผลกำรศึกษำของก ำลังพล ทบ. 
ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษำ อบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร หรือฝึกงำน ที่ใช้งบประมำณ ทบ.  
กรณีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
   ๕.๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนรำชกำรประจ ำทั่วไป เกี่ยวกับกำรลงนำมในเรื่อง
เกษียณอำยุของข้ำรำชกำร  
   ๕.๒.๔ เรื่องเกี่ยวกับศำล กำรคดี และระเบียบวินัย 
    ๕.๒.๔.๑ กำรพิจำรณำหรือรับทรำบเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
กองทัพบก หรือหน่วยงำนในกองทัพบกเป็นคู่ควำมในคดีอำญำ คดีแพ่ง คดีปกครอง   
    ๕.๒.๔.๒ กำรพิจำรณำหรือรับทรำบเรื่องที่ทหำรต้องหำ 
ในคดีอำญำคดีแพ่ง คดีล้มละลำย คดีปกครอง และควำมผิดทำงวินัย 
    ๕.๒.๔.๓ กำรพิจำรณำหรืออนุมัติ  หรือแต่งตั้ ง หรือ
มอบหมำยอ ำนำจของกองทัพบกให้บุคคลเป็นผู้แทน หรือผู้รับมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรตำมกฎหมำย 
หรือด ำเนินกำรในกระบวนกำรพิจำรณำใด ๆ ในศำล 
    ๕.๒.๔.๔ กำรพิจำรณำหรือรับทรำบ หรือกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำมกฎ ค ำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และตำมกฎหมำยอื่น 
ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
    ๕.๒.๔.๕ กำรทุจริตต่อหน้ำที่อื่น ๆ  
    ๕.๒.๔.๖ เรื่องกำรควบคุมผู้ต้องหำในคดีอำญำกำรปล่อยตัว
ชั่วครำว กำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำที่อยู่ในอ ำนำจศำลทหำร หรือเกี่ยวกับเรื่องทัณฑ์ทำงวินัย 
    ๕.๒.๔.๗ กำรลงทัณฑ์ข้ำรำชกำร 
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   ๕.๒.๕ เรื่องเกี่ยวกับกำรสวัสดิกำร 
   ๕.๒.๖ เรื่องเกี่ยวกับสำยงำนกำรก ำลังพล เว้นเรื่องที่ได้มอบหมำย 
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะแล้ว 
   ๕.๒.๗ เรื่องเกี่ยวกับกำรรับเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ  หรือเงิน
รำงวัลส ำหรับกำรสู้รบ 
   ๕.๒.๘ เรื่องที่เกี่ยวกับงำนปลัดบัญชี กำรรำยงำนในกรณีทรัพย์สิน 
หรือเงินรำชกำรเสียหำย สูญหำย ขำดบัญชี หรือเกิดกำรทุจริต ซึ่งจะต้องตั้งกรรมกำรสอบสวน 
หำผู้รับผิดทำงละเมิด ตำมข้อบังคับ กห. ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๐ 
 ๖. ผช.ผบ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง  
หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
  ๖.๑ เรื่องเกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
   ๖.๑.๑ กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อสิ่งอุปกรณ์ของสำยยุทธบริกำร 
   ๖.๑.๒ กำรก ำหนดควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
   ๖.๑.๓ กำรเบิก กำรจ่ำย กำรยืม กำรเช่ำ กำรโอน และกำรส่งคืนสิ่งอุปกรณ ์
   ๖.๑.๔ กำรอนุมัติซื้อและจ้ำง ตำมวงเงินในอ ำนำจอนุมัติของ ผบ.ทบ. 
   ๖.๑.๕ กำรท ำนิติกรรมเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ กำรขำย กำรจ้ำง กำรแลกเปลี่ยน
กำรยืม กำรเช่ำ 
   ๖.๑.๖ กำรเก็บรักษำ กำรซ่อมบ ำรุง กำรปลดประจ ำกำร และกำร
จ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ 
   ๖.๑.๗ กำรขำย กำรแลกเปลี่ยน กำรท ำลำย และกำรแปรสภำพ 
สิ่งอุปกรณท์ี่จ ำหน่ำยแล้ว 
   ๖.๑.๘ กำรด ำเนินกำรต่อของเหลือใช้ 
   ๖.๑.๙ กำรก ำหนดและปรับปรุงแก้ไขอัตรำสิ่งอุปกรณ์และอัตรำพิกัด 
   ๖.๑.๑๐ กำรก ำหนดเครดิตสิ่งอุปกรณ์ให้แก่หน่วยใช้ 
   ๖.๑.๑๑ กำรปกครองที่ดิน และอสังหำริมทรัพย์ของ ทบ. 
   ๖.๑.๑๒ กำรรื้อถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงของ ทบ. 
   ๖.๑.๑๓ ค ำชี้แจงทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
   ๖.๑.๑๔ กำรใช้สิ่งอุปกรณ์และกำรบริกำรในควำมควบคุมของ ทบ. 
   ๖.๑.๑๕ กำรรักษำพยำบำลและกำรส่งกลับ 
   ๖.๑.๑๖ กำรขนส่ง 
   ๖.๑.๑๗ กำรบริกำร 
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   ๖.๑.๑๘ กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของสิ่งอุปกรณ์ และกำรยกเลิก
คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์ 
   ๖.๑.๑๙ กำรบรรยำย กำรประชุม นอก ทบ. ในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
   ๖.๑.๒๐ กำรก ำหนดและปรับปรุงแก้ไขอัตรำสิ่งก่อสร้ำงและที่ดิน 
   ๖.๑.๒๑ กำรก ำหนดและปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ควำมสิ้นเปลืองน้ ำมัน
เชื้อเพลิง และน้ ำมันอุปกรณ์ส ำหรับยำนพำหนะ, อำกำศยำน และเครื่องมือกล ของสำยยุทธบริกำรต่ำง ๆ 
  ๖.๒ เรื่องกำรประหยัดพลังงำน 
  ๖.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนปลัดบัญชี 
   ๖.๓.๑ กำรชดใช้ค่ำของหลวงสูญหำย หรือเสียหำย 
   ๖.๓.๒ กำรอนุมัติให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจงำนก่อสร้ำง 
จัดซื้อ จัดจ้ำง  ตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง
แจ้งผลกำรตรวจให้ทรำบ 
   ๖.๓.๓ กำรขอจ ำหน่ำยเงินนอกงบประมำณ ประเภทที่ ๒ ที่ไม่ต้องมี
ผู้รับผิดชดใช้ (วงเงินไม่เกินห้ำหมื่นบำท) ตำมข้อบังคับ กห. ว่ำด้วยกำรปฏิบัติ เมื่อเกิดควำมเสียหำยแก่
เงินรำชกำร หรือทรัพย์สินของทำงรำชกำร อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๖.๔ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปศึกษำ อบรม ประชุม ดูงำน สัมมนำ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ กรณีใช้งบประมำณ ทบ. เว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๖.๕ เรื่องซึ่ งระบุ ให้  ผช.ผบ .ทบ .(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) พิจำรณำสั่ งกำร  
โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ.  ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือเป็น
เรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ ผช.ผบ.ทบ.(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) พิจำรณำเสนอ ผบ.ทบ.(ผ่ำน รอง ผบ.ทบ.) 
เพื่อสั่งกำร 
 ๗. ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ สั่งกำร  
โดยรับค ำสั่งหรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. เกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน ดังนี้ 
  ๗.๑ กำรอนุมัติแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมด้ำนกิจกำรพลเรือน รวมทั้ง
งบประมำณ ซึ่ง ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติไว้แล้ว 
  ๗.๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน  ต่อจำกเรื่องที่ ผบ .ทบ .  
ได้อนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
  ๗.๓ กำรอนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เข้ำร่วมเป็นกรรมกำร และเป็นที่ปรึกษำกับ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมำธิกำรชุดต่ำง ๆ ของรัฐสภำ 
  ๗.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับสำยงำนกิจกำรพลเรือนทั้งปวง เว้นเรื่องที่มอบหมำยให้ 
ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
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  ๗.๕ กำรอนุมัติให้ก ำลังพลไปร่วมประชุมหรือชี้แจงต่อกรรมำธิกำรต่ำง ๆ  
ทั้งวุฒิสภำ และสภำผู้แทนรำษฎรหรือคณะอนุกรรมกำรฯ คณะท ำงำนที่กรรมำธิกำรได้แต่งตั้งขึ้น  
  ๗.๖ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปศึกษำ อบรม ประชุม ดูงำน สัมมนำ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับสำยงำนกิจกำรพลเรือน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กรณีใช้งบประมำณ ทบ. เว้นนำยทหำร
ชั้นนำยพล 
  ๗.๗ เรื่องซึ่งระบุให้  ผช.ผบ.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน ) หรือ เสธ.ทบ. 
พิจำรณำสั่งกำรโดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ
หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ ผช.ผบ.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน) หรือ เสธ.ทบ. พิจำรณำเสนอ ผบ.ทบ. 
(ผ่ำน รอง ผบ.ทบ.)  เพื่อสั่งกำร 
 ๘. เสธ.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือท ำกำรแทน ผบ.ทบ. 
ดังนี้ 
  ๘.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ 
   ๘.๑.๑ พิจำรณำน ำเรียน เสนอแนะเรื่องในสำยงำนข่ำวและกิจกำร
ต่ำงประเทศ  แก่ ผบ.ทบ. 
   ๘.๑.๒ กำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรข่ำวและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ต่อจำกเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
   ๘.๑.๓ อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ 
เข้ำร่วมกำรประชุม กำรสัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรข่ำว ท่ีจัดขึ้น
ภำยในประเทศกับหน่วยเหนือ หน่วยข้ำงเคียง ส่วนรำชกำรอื่น รัฐวิสำหกิจ หรือภำคเอกชน ในกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรข่ำวโดยเฉพำะ เว้นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ขออนุมัติ
ต่อ ผบ.ทบ. หรือเรื่องที่มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๘.๑.๔ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยข้ำงเคียง และส่วน
รำชกำรอื่น เพ่ือกำรประสำนงำนและขออนุมัติในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์
ของ ทบ. หรือเพ่ือกำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณำอนุมัติหลักกำรหรือมอบนโยบำยไว้แล้ว 
  ๘.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนยุทธกำร และกำรฝึก 
   ๘.๒.๑ กำรอนุมัติแนวควำมคิดในกำรปฏิบัติตำมแผน 
   ๘.๒.๒ ผนวกประกอบแผนต่ำง ๆ 
   ๘.๒.๓ กำรประสำนงำนด้ำนแผน นโยบำย และโครงกำร ในเรื่องที่
มิใช่ เป็นนโยบำย และเป็นหนังสือภำยใน 
   ๘.๒.๔ กำรออกค ำสั่ง ทบ. เพ่ือประกำศใช้อัตรำใหม่หรือขอปรับปรุงแก้ไข 
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   ๘.๒.๕ กำรลงนำมในเอกสำรเรียน ผบ.ทหำรสูงสุด เพื่ อขออนุมัติ  
หรือขอแก้ไข ปรับปรุงอัตรำ (กรณีอัตรำเงินเดือน ไม่สูงกว่ำ พ.อ.(น.๕) และมีจ ำนวนไม่มำกนัก) 
   ๘.๒.๖ กำรออกค ำสั่ง ทบ. แต่งตั้งคณะกรรมกำร และอนุมัติหลักกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรกำรบิน และกิจกำรกำรบิน ทบ. รวมทั้งกำรสั่งใช้อำกำศยำนของหน่วย
ใน ทบ. ในภำรกิจกระโดดร่ม 
   ๘.๒.๗ กำรฝึกภำยในประเทศ และกิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ฝึกภำยในประเทศ 
   ๘.๒.๘ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง 
รมว.กห. เรื่อง กำรส่งข้ำรำชกำร ทบ. ไปฝึกตำมโครงกำรฝึกกับกองทัพมิตรประเทศประจ ำปี ซึ่ง รมว.กห. 
ได้อนุมัติไว้แล้ว และโครงกำรตำมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ได้รับควำมเห็นชอบในระดับ กห. แล้ว 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงกำรฯ ดังกล่ำว และกำรไปฝึก ณ ต่ำงประเทศ โดยไม่ใช้
งบประมำณของ ทบ. ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
   ๘.๒.๙ กำรอนุมั ติ ใน เรื่ อ งแผนนโยบำยสั่ งกำรและกำรชี้ แจง
แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติและแนวทำงเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำร 
   ๘.๒.๑๐ กำรอนุมัติหลักกำรโครงกำรวิจัยฯ เริ่มใหม่ รวมทั้งกำรสนับสนุน
งบประมำณประจ ำปี เกี่ยวกับโครงกำรวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรแล้ว 
   ๘.๒.๑๑ กำรอนุมัติเกี่ยวกับอำวุธยุทโธปกรณ์ ในเรื่องกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ และควำมต้องกำรยุทโธปกรณ์เพื่อพิจำรณำน ำมำใช้ใน ทบ. ให้กับหน่วยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งกำรเลือกแบบอำวุธยุทโธปกรณ์ใหม่  ตลอดจนกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภำพอำวุธ
ยุทโธปกรณ์ 
   ๘.๒.๑๒ กำรจัดก ำลังพลเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญของ
ประเทศ นอกพ้ืนที่ ทบ.  
   ๘.๒.๑๓ กำรด ำเนิ นกำรในรำยละเอี ยดต่ อจำกเรื่ องที่  ผบ .ทบ .  
ได้อนุมัติหลักกำรไว้แล้ว รวมถึงกำรอนุมัติใช้ก ำลังตำมแผนงำนดังกล่ำว 
   ๘.๒.๑๔ กำรด ำเนินกำรของ ทบ. เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยแก้ไข
ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยสำกลของรัฐบำล 
   ๘.๒.๑๕ อ ำนวยกำรและก ำกับดูแลกำรพัฒนำ และบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทบ. ในฐำนะผู้บริหำรสำรสนเทศสูงสุดของ ทบ. 
(Chief  Information Officer : CIO) 
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   ๘.๒.๑๖ กำรอนุมัติในเรื่องแผน นโยบำย สั่งกำร ค ำชี้แจง แนวควำมคิด 
ในกำรปฏิบัติ และแนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดท ำบทเรียนทำงกำรทหำร งำนประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหำร 
และห้องสมุด 
   ๘.๒.๑๗ อนุมัติตัวบุคคลเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ วทบ., 
วทร., วทอ., วสท., รร.สธ.ทบ. และ รร.สธ. ต่ำงเหล่ำทัพ 
   ๘.๒.๑๘ กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมของก ำลังพล ทบ. ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร หรือฝึกงำน ที่ใช้งบประมำณ ทบ. 
   ๘.๒.๑๙ อนุมัติจัดอบรม สัมมนำ ประชุม และเปิดหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมเพิ่มเติมจำกแผนงำนประจ ำปี 
   ๘.๒.๒๐ อนุมัติ เปิดหลักสูตรกำรฝึกอบรมเป็นกำรเฉพำะให้กับ 
หน่วยนอก ทบ. (สป., บก.ทท. และ หน่วย ทม.รอ.) 
   ๘.๒.๒๑ อนุมัติให้รำยงำนผลกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชุม เพ่ิมเติม
ระหว่ำงปี โดยใช้งบประมำณนอกแผนงำนประจ ำปี 
  ๘.๓ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปฝึกอบรม ประชุม ดูงำน สัมมนำ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำว กำรฝึก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กรณีใช้งบประมำณ ทบ. เว้นนำยทหำร
ชั้นนำยพล 
  ๘.๔ เรื่องเกี่ยวกับงำนปลัดบัญชี 
   ๘.๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับสำยงำนปลัดบัญชีในสำยงำนปกติ เว้นเรื่องที่ได้
มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๘.๔.๒ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนงบประมำณ 
   ๘.๔.๓ ลงนำมในเอกสำรเสนอส่วนรำชกำรอื่น เช่น ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ และกำรขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
   ๘.๔.๔ อนุมัติกำรพัฒนำ และปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคของ ทบ., 
อนุมัติแนวทำงในกำรลดกำรใช้สำธำรณูปโภคของ ทบ. และรำยงำนสถิติกำรใช้สำธำรณูปโภค ประจ ำเดือน 
(ไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์) ของ นขต.ทบ. 
   ๘.๔.๕ อนุมัติหลักกำรกำรด ำเนนิกำรตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร 
   ๘.๔.๖ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปศึกษำ อบรม ประชุม ดูงำน สัมมนำ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสำยงำนปลัดบญัชีและกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำลังพล ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ 
กรณีใช้งบประมำณ ทบ. เว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
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   ๘.๔.๗ อนุมัติโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่บรรจุในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ทบ. วงเงินไม่เกิน ๕ ล้ำนบำท  
   ๘.๔.๘ อนุมัติโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ที่ เป็นกำรจัดหำ
ทดแทนหรือเพ่ิมศักยภำพของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม วงเงินไม่เกิน ๕ ล้ำนบำท   
  ๘.๕ เรื่องเกี่ยวกับงำนกำรวิจัย และพัฒนำกำรทำงทหำรเว้นเรื่องที่ได้มอบหมำย
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
  ๘.๖ อนุมัติหลักกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำร  ทั้งทำงด้ำนหลักนิยม
และยุทโธปกรณ์  
  ๘.๗ อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำย กำรอ ำนวยกำร  กำรพัฒนำ  
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน ทบ. 
  ๘.๘ เรื่องซึ่งระบุให้ เสธ.ทบ. พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือลงนำมท ำกำร
แทน ผบ.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำย ให้ เสธ.ทบ. 
พิจำรณำเสนอ ผบ.ทบ. (ผ่ำน รอง ผบ.ทบ.)  เพื่อสั่งกำร 
 ๙. รอง เสธ.ทบ.(สายงานก าลังพล) มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๙.๑ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ.  และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห. 
ในเรื่องเกี่ยวกับงำนก ำลังพล งำนรำชกำรประจ ำทั่วไป และเรื่องกำรอนุมัติให้หน่วยทหำรในส่วนภูมิภำค
ยิงสลุต 
  ๙.๒ พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
   ๙.๒.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนก ำลังพล 
    ๙.๒.๑.๑ เรื่องกำรสัสดี เว้นกำรปรับย้ำยและกำรเปลี่ยนเหล่ำ 
    ๙.๒.๑.๒ กำรถอนทะเบียนออกจำกควำมเป็น นพท. และ นรพ. 
    ๙.๒.๑.๓ กำรบรรจุและแต่งตั้งยศ นชท. เป็นข้ำรำชกำรใน ทบ.  
    ๙.๒.๑.๔ แต่งตั้งยศนำยทหำรประทวน 
    ๙.๒.๑.๕ กำรถอดยศนำยทหำรประทวน 
    ๙.๒.๑.๖ อนุมัติตัวบุคคลของนำยทหำรสัญญำบัตรช่วยรำชกำร 
กอ.รมน. เว้นในระดับผู้บริหำรขึ้นไป (พ.อ.(พ.) ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กอง - นำยพล) 
    ๙.๒.๑.๗ กำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรทุพพลภำพ 
    ๙.๒.๑.๘ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ.  
ในส่วนที่รับผิดชอบในสำยงำนเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน, กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน, กำรพิจำรณำ 
ผู้มำช่วยรำชกำรในคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ., กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะท ำงำน หรือ
ส ำนักงำน ทบ. และกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
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    ๙.๒.๑.๙ เรื่องกำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 
สังกัด ทบ. เป็นกรรมกำร กรรมกำรที่ปรึกษำทำงด้ำนวิชำกำรหรือเพ่ือร่วมปฏิบัติงำนในสำยอำชีพที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนนอก กห. ขอมำ และต้นสังกัดได้พิจำรณำเห็นควำมจ ำเป็น (เว้นกรรมกำร  
และกรรมกำรที่ปรึกษำของรัฐวิสำหกิจ) 
   ๙.๒.๒ เรื่องเกี่ยวกับศำล กำรคดี และระเบียบวินัย 
    ๙.๒.๒.๑ กำรพิจำรณำเรื่องรำวร้องทุกข์ 
    ๙.๒.๒.๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติและประสำนงำนกรณีทหำรถูกหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    ๙.๒.๒.๓ กำรย้ ำยนั กโทษเด็ ดขำดจำกเรื อนจ ำทหำร 
ไปยังเรือนจ ำกลำงของกรมรำชทัณฑ์ 
    ๙.๒.๒.๔ เรื่องเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ เฉพำะเรื่องที่ไม่มี
ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ 
  ๙.๓ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และ 
ให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง  ให้แก่ 
   ๙.๓.๑ ผช.ผบ .ทบ .(สำยงำนก ำลังพล) เรื่องเกี่ยวกับกำรก ำลังพล  
ในสำยงำนปกติ และเรื่องอื่น ๆ  ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๙.๓.๒ เสธ.ทบ. เกี่ยวกับกำรก ำลังพลและกำรก ำลังส ำรองที่อยู่ใน
อ ำนำจของ เสธ.ทบ., รอง ผบ.ทบ., ผบ.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
  ๙.๔ มีอ ำนำจลงนำมและสั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับงำนในข้อ ๙.๓  ดังนี้ 
   ๙.๔.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วย
ข้ำงเคียงเพื่อกำรแจ้งให้ทรำบ กำรติดต่อประสำนงำน กำรขอควำมคิดเห็น และกำรขอควำมช่วยเหลือ 
   ๙.๔.๒ อนุมัติและสั่งกำรแก่ กรมฝ่ำยเสนำธิกำร หรือ ฝสธ. เกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ของ กรมฝ่ำยเสนำธิกำร หรือ ฝสธ. จะพึงปฏิบัติ 
   ๙.๔.๓ อนุมัติและสั่งกำรแก่หน่วยขึ้นตรง ทบ. ในเรื่องที่ ทบ. ก ำหนด
นโยบำย หลักกำร แผนและโครงกำร และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้ 
    ๙.๔.๓.๑ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ ยกเว้น
นำยทหำรสัญญำบัตรยศ พล.ท. ขึ้นไป 
    ๙.๔.๓.๒ กำรเยี่ยมทหำรป่วย 
   ๙.๔.๔ กำรสั่งกำรตำมหมำยก ำหนดกำรรำชพิธี และรัฐพิธีต่ำง ๆ 
   ๙.๔.๕ กำรย้ำยประเภท และกำรเปลี่ยนเหล่ำนำยทหำรสัญญำบัตร
กองหนุน และนำยทหำรสัญญำบัตรนอกรำชกำร 
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   ๙.๔.๖ กำรแต่งตั้งยศนักศึกษำวิชำทหำร เป็นนำยทหำรประทวน
กองหนุน และกำรเลื่อนยศนำยทหำรประทวนกองหนุน 
  ๙.๕ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห.  
เรื่อง เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ยกเว้น กำรไปศึกษำ อบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร หรือ 
ฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำรจำกมิตรประเทศ ดังนี้ 
   ๙.๕.๑ กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร นักเรียนทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ที่ทำงรำชกำรส่งไปศึกษำ ณ  ต่ำงประเทศ ย้ำยสถำนศึกษำ 
ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
    ๙.๕.๑.๑ กำรย้ำยสถำนศึกษำนั้ น  ต้องไม่ เปลี่ยนแผน 
กำรศึกษำระยะเวลำศึกษำ และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
    ๙.๕.๑.๒ สถำนศึกษำใหม่ที่ย้ำยไปศึกษำ ต้องได้รับกำร
รับรองจำกส ำนักงำน ก.พ. แล้ว และเฉพำะกำรศึกษำวิชำแพทย์  เมื่อสอบเป็นแพทย์ผู้ เชี่ยวชำญ 
เฉพำะโรค ต้องได้รับควำมเห็นชอบ หรือกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคของประเทศ 
ที่ไปศึกษำด้วย 
   ๙.๕.๒ กำรอนุมัติใหก้ ำลังพลฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร 
หรือฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรศึกษำ ดูงำน ฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี ในสำยงำนก ำลังพล 
ตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงกำรไว้แล้ว รวมทั้งกำรด ำเนินกำรนอกโครงกำร  
โดยไม่ใช้งบประมำณของ กห. และกรณีที่บุคคล บริษัทห้ำงร้ำน เอกชน เชิญไปต่ำงประเทศ โดยไม่ใช้
งบประมำณของ กห. และรำยงำนผลกำรศึกษำกรณีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ยกเว้นกรณีของนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๙.๖ ช่วยเหลือ ผช.ผบ.ทบ.(สำยงำนก ำลังพล)  ในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม  ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกิจกำรศึกษำในข้อ ๙.๕ 
  ๙.๗ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำม ผบ.ทสส. ในเรื่องงำนธุรกำร 
ด้ำนก ำลังพลของ ทบ. ที่จะต้องเสนอ สป. เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๙.๗.๑ เรื่องกำรบรรจุนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๙.๗.๒ เรื่องกำรโอนข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรของแต่ละเหล่ำทัพ 
   ๙.๗.๓ กำรเสนอเรือ่งกำรปรับระดับเงินเดือนของนำยทหำรสัญญำบัตรให้
สอดคล้องกับคุณวุฒิและกฎกระทรวงฯ 
   ๙.๗.๔ เรื่องกำรแต่งตั้งยศนักศึกษำวิชำทหำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
กองหนุน และกำรเลื่อนยศนำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุน 
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   ๙.๗.๕ เรื่องกำรเลื่ อนก ำหนดกำรปลดพลทหำรกองประจ ำกำร 
(อำสำสมัคร) ออกจำกกองประจ ำกำร 
   ๙.๗.๖ กำรปลดพิกำรทุพพลภำพนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๙.๗.๗ กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรที่พิกำรทุพพลภำพ 
   ๙.๗.๘ กำรขอสิทธิก ำลังพลให้แก่ผู้ที่ถูกปลดพิกำรทุพพลภำพและ 
ผู้ที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
   ๙.๗.๙ กำรขอพระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดน 
 ๑๐. รอง เสธ.ทบ.(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ 
สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
  ๑๐.๑ ให้ข้อเสนอแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญของประเทศในพื้นที่
หน่วยทหำรของ ทบ. ตลอดจนกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรกำรต่อต้ำนข่ำวกรอง 
  ๑๐.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนข่ำว และกิจกำรต่ำงประเทศ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดโดยเฉพำะ 
  ๑๐.๓ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ . ในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับ  
ให้ข้อเสนอแนะ กิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรข่ำวและกำรต่ำงประเทศ 
  ๑๐.๔ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำร ในนำม ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห.  
เรื่อง กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร นักเรียนทหำร ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร 
ไปรำชกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ดูงำน สัมมนำ และประชุมในต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรควำม
ช่วยเหลือทำงทหำรจำกมิตรประเทศ หรือโครงกำรตำมแผนงำนประจ ำปี ในสำยงำนกำรข่ำวและกิจกำร
ต่ำงประเทศ ซึ่ง รมว.กห. อนุมัติโครงกำรฯ ไว้แล้ว หรือโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณของ ทบ. ยกเว้น 
กรณีของนำยทหำรชั้นนำยพล  
  ๑๐.๕ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เสนอแนะในเรื่องต่ำง ๆ ในสำยงำนข่ำวและ
กิจกำรต่ำงประเทศแก่ผู้บังคับบัญชำในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ ำนวยกำร ก ำกับดูแลและควบคุม
กำรปฏิบัติในกิจกรรมของหน่วยข่ำว และฝ่ำยอ ำนวยกำรด้ำนกำรข่ำวของ ทบ. (ขว.ทบ., ขกท., นสศ.  
(เฉพำะในสำยงำนข่ำว), พล.ป. (เฉพำะในสำยงำนข่ำว)) ให้เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บังคับบัญชำและ
หน่วยเหนือ  
  ๑๐.๖ อนุมัติ และสั่งกำรแก่ นขต.ทบ. ตำมที่ ผบ.ทบ. มอบหมำยให้ เสธ.ทบ.  
ในเรื่องท่ี ทบ. ก ำหนดนโยบำยหลักกำร หลักนิยม แผนและโครงกำร และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้ 
   ๑๐.๖.๑ ควบคุม ก ำกับดูแล กำรบูรณำกำรด้ำนกำรข่ำว ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยในกำรบูรณำกำรด้ำนกำรข่ำวของ ทบ.  
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   ๑๐.๖.๒ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแลในเชิงบูรณำกำร 
กรณีที่ก ำลังพลไปช่วยรำชกำรนอก กห. แล้วอำจมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล 
   ๑๐.๖.๓ กำรตรวจสอบข่ำวสำรกับแหล่งข่ำวอื่น ๆ เพ่ือให้ได้ข่ำวกรอง 
ที่ถูกต้อง 
   ๑๐.๖.๔ กำรกระจำยข่ำวสำร และข่ำวกรองแก่หน่วยทหำรต่ำง ๆ  
ซึ่งจะน ำไป ใช้ประโยชน์ได้ทันเวลำ 
   ๑๐.๖.๕ กำรก ำหนด หขส. เพ่ิมเติมให้กับหน่วยรอง เพ่ือประกอบ
ฐำนข่ำวเดิมที่มีอยู่ให้สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น 
  ๑๐.๗ อนุมัติและสั่งกำรแก่ นขต.ทบ. ในเรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรข่ำวของ คณะท ำงำน ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนข่ำว และคณะท ำงำนหรือคณะกรรมกำร
พิเศษที่ ทบ. จัดตั้งขึ้นมำปฏิบัติภำรกิจในด้ำนกำรข่ำว ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตรยศ พล.ท. ขึ้นไป  
  ๑๐.๘ อนุมัติและสั่งกำรแก่ นขต.ทบ. ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่
คณะบุคคลจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่ต้องกำรเดินทำงไปประสำนงำนข่ำวในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วย 
  ๑๐.๙ อนุมัติให้ชำวต่ำงประเทศเข้ำหน่วยทหำรในพ้ืนที่ ทภ. เพ่ือกำรศึกษำ  
ดูงำน ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวและกำรพัฒนำสัมพันธ์ตำมแผนงำนโครงกำร หรือก ำหนดกำรที่ได้รับ
อนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
 ๑๑. รอง เสธ.ทบ.(สายงานยุทธการ) มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน 
ผบ.ทบ. ดังนี้ 
  ๑๑.๑ อนุมัติและสั่งกำรแก่ นขต.ทบ. แทน เสธ.ทบ. ตำมที่ ผบ.ทบ. มอบหมำย
ให้ เสธ.ทบ. ในเรื่องที่ ทบ. ก ำหนดนโยบำย หลักกำร แผนและโครงกำร และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้ 
   ๑๑.๑.๑ กำรให้หน่วยต่ำง ๆ ให้ควำมร่วมมือในกำรทดลองใช้งำน
ยุทโธปกรณ ์หรือสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำร 
   ๑๑.๑.๒ กำรติดตำมเร่งรัดหน่วยขึ้นตรงของ ทบ. ในเรื่องกำรท ำแผน
โครงกำร ในสำยงำนด้ำนยุทธกำรและกำรฝึกตำมที่ ทบ. ได้มอบหมำยไว้แล้ว 
  ๑๑.๒ กำรจัดก ำลังพลเพ่ือรักษำควำมปลอดภัยบุคคลส ำคัญของประเทศในพ้ืนที ่
บก.ทบ. หรือ พ้ืนที่อื่น ๆ ของ ทบ. 
  ๑๑.๓ อนุมัติหลักกำรเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย และพัฒนำกำรทำงทหำรในเรื่อง
กำรขยำยเวลำ หรือเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำร กำรทดสอบประเมินค่ำผลงำนวิจัย และกำรน ำ
ผลกำรวิจัยไปทดลองใช้งำน 
  ๑๑.๔ อนุมัติหลักกำรเกี่ ยวกับกำรใช้อำวุธยุทโธปกรณ์  ในเรื่องกำรบรรยำย 
สรุปกำรสำธิต  กำรทดลองใช้งำนยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีใช้งำนใน ทบ. รวมทั้งกำรรำยงำนผล 
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  ๑๑.๕ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำร ในนำม ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห.  
เรื่อง กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร นักเรียนทหำร ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร 
ไปรำชกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรฝึกอบรม/ศึกษำวิชำกำรทหำร ดูงำน สัมมนำ และประชุมในต่ำงประเทศ 
ตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงทหำรจำกมิตรประเทศ หรือโครงกำรตำมแผนงำนประจ ำปี  ในสำยงำน
ยุทธกำรและกำรฝึก ซึ่ง รมว.กห. อนุมัติโครงกำรฯ ไว้แล้ว หรือโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณของ ทบ. 
ยกเว้น กรณีของนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๑๑.๖ เป็นผู้แทนตำมต ำแหน่งของคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมโครงกำร
ควำมร่วมมือทำงทหำรกับมิตรประเทศในงำนด้ำนกำรฝึกที่ ผบ.ทบ. ได้รับกำรแต่งตั้งจำก บก.ทท. และ กห. 
(รับมอบเป็นรำยกรณี)  
  ๑๑.๗ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ. ในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับ  
ให้ข้อเสนอแนะ กิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึก กำรวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำร แผนยุทธกำร 
ตลอดจนกำรศึกษำภำยนอกประเทศตำมโครงกำรช่วยเหลือทำงทหำรจำกมิตรประเทศ 
  ๑๑.๘ อ ำนวยกำร ควบคุม และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติของหน่วยในสำยงำน
ยุทธกำร กำรฝึก กำรฝึกอบรม กำรวิจัยพัฒนำ ระบบก ำลังส ำรอง งำนด้ำนไซเบอร์ งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรไปฝึกอบรม/ศึกษำวิชำกำรทหำร ประชุม สัมมนำ ดูงำน และ
กำรฝึกงำนภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และกำรฝึกงำนตำมโครงกำรช่วยเหลือทำงทหำรจำกมิตร
ประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ดังกล่ำวแก่ เสธ.ทบ. 
  ๑๑.๙ มีอ ำนำจลงนำมและสั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนในข้อ ๑๑.๙ ดังนี้ 
   ๑๑.๙.๑ กำรใช้อำกำศยำนของหน่วยใน ทบ. เว้นภำรกิจกำรสั่งใช้
อำกำศยำนในอ ำนำจกำรสั่งใช้ของ ผบ.ทบ. และสั่งใช้อำกำศยำนในภำรกิจกระโดดร่ม กำรฝึก อบรม 
สัมมนำด้ำนยุทธกำรและกำรฝึก กำรวิจัยพัฒนำและกำรก ำลังส ำรองที่ใช้งบประมำณนอกแผนงำน
ประจ ำปี 
   ๑๑.๙.๒ อนุมัติกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดที่ต่อเนื่องจำกกำรปรับ
กำรจัดหน่วย/แปรสภำพหน่วยทหำรซึ่งอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 
   ๑๑.๙.๓ อนุมัติกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยหน่วย
ทหำรเข้ำที่ตั้งปกติถำวร ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
   ๑๑.๙.๔ อนุมัติในกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดที่ต่อเนื่องกำรก ำหนด
ควำมพร้อมรบ กำรด ำเนินกำรในแนวทำงพัฒนำเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบ ซึ่งได้รับอนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
   ๑๑.๙.๕ อนุมัติจัดผู้แทน ทบ. ไปร่วมประชุมกับหน่วยงำนนอก ทบ.  
เว้นเรื่องที่มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๑๑.๙.๖ กำรขอรับกำรสนับสนุนอำกำศยำน ทอ. หรือเหล่ำทัพอื่น ๆ 
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   ๑๑.๙.๗ กำรฝึก , อบรม , ประชุม และกำรสัมมนำเกี่ยวกับงำน 
ด้ำนยุทธกำรและกำรฝึก กำรวิจัยพัฒนำ และก ำลังส ำรองที่ใช้งบประมำณจำกกลุ่มงบงำนด้ำนยุทธกำร  
กำรฝึก และวิจัย งบงำนฝึก ดูงำน และฝึกงำนนอกแผน 
   ๑๑.๙.๘ กำรฝึก , อบรม , ประชุม และกำรสัมมนำเกี่ยวกับงำน 
ด้ำนยุทธกำรและกำรฝึก กำรวิจัยพัฒนำ และก ำลังส ำรองที่ใช้งบประมำณจำกกลุ่มงบงำนกำรศึกษำทำงทหำร  
งบงำนกำรศึกษำดูงำนนอกแผน กำรศึกษำดูงำนนอกแผน 
   ๑๑.๙.๙ อนุมัติกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดที่ต่อเนื่องจำกกำรปรับ
กำรจัดหน่วย/แปรสภำพหน่วยทหำร ซึ่งอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว 
   ๑๑.๙.๑๐ อนุมัติกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำย
หน่วยทหำรเข้ำที่ตั้งปกติถำวรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
   ๑๑.๙.๑๑ อนุมัติกำรด ำเนินกำรในรำยละเอียดที่ต่อเนื่องจำกกำร
ก ำหนด ควำมพร้อมรบ  กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมพร้อมรบ ซึ่งได้อนุมัติใน
หลักกำรไว้แล้ว 
   ๑๑.๙.๑๒ อนุมัติกำรจัดผู้แทน ทบ. ไปร่วมประชุมกับหน่วยงำนนอก ทบ. 
เว้นเรื่องที่มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๑๑.๙.๑๓ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตร 
ยศ พล.ท. ขึ้นไป 
   ๑๑.๙.๑๔ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรนอก ทบ. และ นอก กห. เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
   ๑๑.๙.๑๕ อนุมัติจัดอบรม สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร ที่ได้รับอนุมัติ
ไว้ในแผนงำนประจ ำปี 
   ๑๑.๙.๑๖ อนุ มั ติ สนับสนุ นงบประมำณ เพ่ิม เติม ให้ กับกำรเปิ ด 
หลักสูตรต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุมัติไว้ในแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี 
  ๑๑.๑๐ มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
   ๑๑.๑๐.๑ กำรผลัดเปลี่ยนเสมียนประจ ำส ำนักงำน และเจ้ำหน้ำที่
หน่วยแยก ทบ. ไทย ประจ ำ บก.สหประชำชำติ (เกำหลีใต้) 
   ๑๑.๑๐.๒ กำรมอบหมำยให้ก ำลังพลไปประชุมนอก ทบ. กรณีเร่งด่วน  
เช่น กำรประชุมกำรถวำยควำมปลอดภัยพระบรมวงศำนุวงศ์ และกำรประชุมอื่นที่มอบหมำยให้ กรม ฝสธ. 
และหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุม 
   ๑๑.๑๐.๓ กำรพิจำรณำคัดเลือกก ำลังพลเพ่ือเดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจ
รักษำสันติภำพในกรอบของสหประชำชำติหรือในกองก ำลังนำนำชำติ  
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   ๑๑.๑๐.๔ กำรผลัดเปลี่ยนหน้ำที่ของก ำลังพล ทบ. ในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจรักษำสันติภำพร่วมกับสหประชำชำติที่ได้รับอนุมัติหลักกำรจำก ผบ.ทบ. ไว้แล้ว  
  ๑๑.๑๑ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสำย
งำนเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กำรพิจำรณำผู้มำช่วยรำชกำรใน
คณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. 
และกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  ๑๑.๑๒ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห. 
เรื่อง เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรฝึกอบรม กำรไปฝึกอบรม/ศึกษำวิชำกำรทหำร ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำง
วิชำกำร หรือฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรช่วยเหลือทำงกำรทหำรจำกมิตรประเทศ  ในกำร
อนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร (เว้นนำยทหำรชั้นนำยพล) นักเรียนทหำร ทหำร กองประจ ำกำร ลูกจ้ำงและ
พนักงำนรำชกำร ที่ทำงรำชกำรส่งไปฝึกอบรม/ศึกษำวิชำกำรทหำร ณ ต่ำงประเทศ ย้ำยสถำนศึกษำ
ฝึกอบรมภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    ๑๑.๑๒.๑ กำรย้ำยสถำนศึกษำฝึกอบรมนั้น  ต้องไม่ เปลี่ยนแผน 
กำรศึกษำฝึกอบรมระยะเวลำศึกษำฝึกอบรม และงบประมำณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
   ๑๑.๑๒.๒ สถำนศึกษำใหม่ที่ย้ำยไปศึกษำ ต้องได้รับกำรรับรองจำก
ส ำนักงำน ก.พ. แล้ว และเฉพำะกำรศึกษำวิชำแพทย์ เพ่ือสอบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค  
ต้องได้รับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรองจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรคของประเทศที่ไปศึกษำด้วย 
  ๑๑.๑๓ กำรถอนทะเบียนออกจำกควำมเป็น นนร. 
 ๑๒. รอง เสธ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑๒.๑ พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องข้ำรำชกำรกระทรวง-
กลำโหม สังกัด ทบ. เดินทำงไปต่ำงประเทศ เพ่ือตรวจสอบและรับรองสิ่งอุปกรณ์ ณ โรงงำน หรือ
สถำนที่ซ่อมบ ำรุงของผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ ก่อนส่งของลงเรือ/เครื่องบิน หรือน ำกลับประเทศ
ตำมสัญญำซื้อขำยโดยไม่ใช้งบประมำณของกลำโหม ยกเว้นกรณีนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๑๒.๒ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้
ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ให้แก่ ผช.ผบ.ทบ.(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) เรื่อง เกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง
ในสำยงำนปกติ และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ โดยให้มีอ ำนำจลงนำมและ  
สั่งกำรดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วย
ข้ำงเคียง เพื่อกำรแจ้งให้ทรำบ กำรติดต่อประสำนงำน กำรขอควำมคิดเห็น และกำรขอควำมช่วยเหลือ 
   ๑๒.๒.๒ อนุมัติและสั่งกำรแก่ กรมฝ่ำยเสนำธิกำร หรือ ฝสธ. เกี่ยวกับ
งำนในหน้ำที่ของ กรมฝ่ำยเสนำธิกำร หรือ ฝสธ. จะพึงปฏิบัติ 
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  ๑๒.๓ อนุมัติและสั่งกำรแก่หน่วยขึ้นตรง ทบ. ในเรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศ เพื่อปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตรยศ พล.ท. ขึ้นไป  
  ๑๒.๔ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห.  
ในเรื่อง กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ไปศึกษำ 
อบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำร หรือฝึกงำน ณ ต่ำงประเทศ ตำมโครงกำรศึกษำ ดูงำน ฝึกงำน 
ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปี ในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง ซึ่ง รมว.กห. ได้อนุมัติโครงกำรไว้แล้ว รวมทั้ง  
กำรด ำเนินกำรนอกโครงกำรโดยไม่ใช้งบประมำณของ กห. และกรณีที่บุคคล บริษัท ห้ำงร้ำน เอกชน
เชิญไปต่ำงประเทศ โดยไม่ใช้งบประมำณของ กห. ยกเว้นกรณีของนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๑๒.๕ กำรบรรยำย กำรประชุม สัมมนำ ภำยใน ทบ. ในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
  ๑๒.๖ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสำยงำน
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน, กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน, กำรพิจำรณำผู้มำช่วยรำชกำรในคณะท ำงำน
หรือส ำนักงำน ทบ., กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. และกำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ  
 ๑๓. รอง เสธ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำ สั่งกำร หรือ 
ลงนำมแทน ผบ.ทบ. ดังนี้ 
  ๑๓.๑ กำรอนุมัติแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมด้ำนกิจกำรพลเรือนตำมแผนงำน
ประจ ำปี และมีงบประมำณสนับสนุนแล้ว 
  ๑๓.๒ กำรลงนำมในเอกสำรเกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน เสนอหน่วยนอก ทบ.  
ส่วนรำชกำรพลเรือน รัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน เพื่อประสำนงำน ขอควำมคิดเห็น  ขอควำมช่วยเหลือ
และขอรับกำรสนับสนุน 
  ๑๓.๓ กำรอนุมัติให้กำรสนับสนุนยำนพำหนะให้แก่ส ำนักพระรำชวัง กองงำน/
กิจกำรในพระองค์ของพระบรมวงศำนุวงศ์ ส่วนรำชกำรพลเรือน รัฐวิสำหกิจ , องค์กรภำคเอกชน และ
ประชำชน เว้นเรื่องที่มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ  
  ๑๓.๔ กำรอนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เข้ำร่วมกำรประชุม อบรม สัมมนำ เป็นวิทยำกร 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกิจกำรพลเรือน ให้กับหน่วยนอก ทบ. ส่วนรำชกำรพลเรือน รัฐวิสำหกิจ 
และภำคเอกชน ในเรื่องงำนกิจกำรพลเรือน 
  ๑๓.๕ ช่วยเหลือ เสธ.ทบ. ในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับ  
ให้ขอ้เสนอแนะ กิจกำรทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับงำนกิจกำรพลเรือนของ ทบ.     
  ๑๓.๖ ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และสั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. รับค ำสั่ง รมว.กห. เรื่อง
กำรอนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. ไปรำชกำร ณ ต่ำงประเทศ เกี่ยวกับงำนด้ำนสำยงำนกิจกำรพลเรือน โดยไม่
ใช้งบประมำณ ทบ. ยกเว้น กรณีนำยทหำรชั้นนำยพล 
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  ๑๓.๗ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสำย
งำนเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน, กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน, กำรพิจำรณำผู้มำช่วยรำชกำรใน
คณะท ำงำนหรือส ำนักงำน ทบ., กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. และ
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  
  ๑๓.๘ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตรยศ 
พล.ท. ขึ้นไป   
 ๑๔. รอง เสธ.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ สั่งกำร 
หรือลงนำมแทน ผบ.ทบ. กำรอนุมัติแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเกี่ยวกับงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย 
 ๑๕. เรื่องที่มอบหมำยให้ รอง เสธ.ทบ.  ลงนำม และสั่งกำร ตำมข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑  
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ หำกเรื่องใดที่พิจำรณำเหน็ว่ำสมควรให้ เสธ.ทบ. ทรำบด้วย ให้เสนอเรื่องให้ 
เสธ.ทบ. ทรำบในโอกำสอันควร 
 ๑๖. ในกรณี เสธ.ทบ.ไม่อยู่ และมิได้สั่งกำรเป็นอย่ำงอื่น ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่ง รอง เสธ.ทบ.
(สำยงำนก ำลังพล), รอง เสธ.ทบ.(สำยงำนกำรข่ำว), รอง เสธ.ทบ.(สำยงำนยุทธกำร), รอง เสธ.ทบ.(สำยงำน
ส่งก ำลังบ ำรุง), รอง เสธ.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน), ปช.ทบ. ตำมล ำดับ ท ำกำรแทน เสธ.ทบ. และให้
รำยงำนสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ เสธ.ทบ. ทรำบในโอกำสแรกที่สำมำรถท ำได้  
 ๑๗. ปช.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑๗.๑ กำรพิจำรณำน ำเรียนเสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ ในสำยงำนปลัดบัญชีแก่  
ผบ.ทบ., รอง ผบ.ทบ., ผช.ผบ.ทบ. และ เสธ.ทบ. อ ำนวยกำร ประสำนงำน  ก ำกับดูแล  และควบคุม 
กำรปฏิบัติในกิจกรรมของ สปช.ทบ., กง.ทบ. และ สตน.ทบ.  
  ๑๗.๒ มีอ ำนำจลงนำมและสั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ ๑๗.๑ ดังนี้ 
   ๑๗.๒.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วย
ข้ำงเคียง เพื่อรำยงำนให้ทรำบ ติดต่อ ประสำนงำน ขอควำมคิดเห็น และควำมช่วยเหลือ 
   ๑๗.๒.๒ ลงนำมในเอกสำรเสนอส่วนรำชกำรอื่น เช่น ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ  หรือประสำนเกี่ยวกับกำรขอรับ 
กำรสนับสนุนงบประมำณ ส ำหรับรำยกำรที่มีอนุมัติหลักกำรแล้ว  
   ๑๗.๒.๓ ลงนำมในเอกสำรเสนอกระทรวงกำรคลัง หรือกรมบัญชีกลำง 
หรือส ำนักงบประมำณ เพ่ือขอท ำควำมตกลง หรือหำรือเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำรบัญชี กำรงบประมำณ 
และข้อกฎหมำย   
   ๑๗.๒.๔ อนุมัติและสั่งกำรให้หน่วยถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนปลัดบัญชี 
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   ๑๗.๒.๕ อนุมัติเงินประจ ำงวด/สั่งจ่ำยงบประมำณที่ ทบ. จัดสรรแล้ว 
ตำมเอกสำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณของกองทัพบก 
     ๑๗.๒.๕.๑ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณกลุ่มงบงำนกำรบริหำรงำน 
และบริหำรหน่วยงบงำนกำรช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ   
     ๑๗.๒.๕.๒ อนุมัติสั่ งจ่ำยงบประมำณที่ตั้ งไว้เป็นยอดรวม 
ตำมที่ ผบ.ทบ. อนุมัติหลักกำรให้ด ำเนินกำร 
     ๑๗.๒.๕.๓ อนุมัติสั่ งจ่ำยงบประมำณที่  ทบ. ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกงบกลำง เพ่ิมเติมระหว่ำงปีงบประมำณ หรือที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง
จำกส ำนักงบประมำณ 
   ๑๗.๒.๖ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณที่ได้รับโอนเบิกจ่ำยแทนจำกส่วน
รำชกำรอื่น  
   ๑๗.๒.๗ อนุมัติและโอนเงินประจ ำงวดให้แก่หน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ.  
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงวงเงินประจ ำงวด โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ประจ ำปี     
   ๑๗.๒.๘ อนุมัติกำรโอนสับเปลี่ยนงบประมำณในหมวดรำยจ่ำยหรือ 
ที่ส ำนักงบประมำณให้ถัวจ่ำยได้ 
   ๑๗.๒.๙ อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยตำมแผน หรือโครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว อันไม่เป็นกำรเพิ่มเติมงบประมำณในรำยกำรนั้น ๆ  และถ้ำเป็นกำรเพิ่มเติมงบประมำณให้
อนุมัติได้ในวงเงินที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
   ๑๗.๒.๑๐ ลงนำมเอกสำรเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต และกำรโอนเงิน 
ไปต่ำงประเทศ  
   ๑๗.๒.๑๑ ลงนำมเอกสำรหลักฐำนแจ้งกำรเปิดและปิดบัญชีเงินฝำก
ธนำคำร 
   ๑๗.๒.๑๒ ลงนำมเอกสำรในกำรติดต่อประสำนงำน ที่ปฏิบัติเป็นปกติ
ประจ ำกับกระทรวงกำรคลังหรือกรมบัญชีกลำง 
   ๑๗.๒.๑๓ ลงนำมเอกสำรหลักฐำนใบแจ้งกำรเบิกเงินงบประมำณแทน
กัน และใบแจ้งกำรโอนกลับเงินงบประมำณเบิกแทนกัน    
   ๑๗.๒.๑๔ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และอัตรำกำรเบิกจ่ำย
ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และระเบียบกระทรวงกำรคลังที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๗.๒.๑๕ อนุ มั ติหลักกำรใช้ เงิน เพ่ิม พิ เศษ  ส ำหรับข้ ำรำชกำร  
ซึ่งมีต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำอยู่ในต่ำงประเทศ (พ.ข.ต.)     
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   ๑๗.๒.๑๖ อนุมัติหลักกำรใช้เงินค่ำเบี้ยเลี้ยงพิเศษ ให้กับข้ำรำชกำรที่
ปฏิบัติงำนประจ ำ จัสแมกไทย 
   ๑๗.๒.๑๗ อนุมัติประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำยประจ ำปี และกำรใช้
จ่ำยเงินรำยรับของสถำนพยำบำล  สถำนศึกษำ และสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
   ๑๗.๒.๑๘ อนุมัติ โอนเงินที่หำรำยละเอียดไม่ ได้  หรือค้ำงนำนเป็น 
เงินบ ำรุง ทบ. 
   ๑๗.๒.๑๙ ลงนำมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ 
เพื่อใช้ในรำชกำร ทบ. เว้น ค่ำใช้จ่ำยของ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่ำงประเทศและค่ำใช้จ่ำยของ นร. ทุน ทบ. 
ศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ 
   ๑๗.๒.๒๐ อนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง และค่ำเช่ำที่ พัก  
ส่วนที่เกิน ๑๒๐ วัน 
   ๑๗.๒.๒๑ มีอ ำนำจในกำรตรวจกำรบริหำรเงินนอกงบประมำณของหน่วย  
เพื่อรองรับกำรตรวจจำกหน่วยตรวจสอบภำยนอก ทบ. 
   ๑๗.๒.๒๒ มีอ ำนำจในกำรเร่งรัด ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยต่ำง ๆ ใน ทบ. ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
   ๑๗.๒.๒๓ ลงนำมเอกสำรในกำรติดต่อประสำนงำนกับรัฐวิสำหกิจ  
เพ่ือแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับงบประมำณค่ำสำธำรณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้ำ ประปำ และโทรศัพท์ 
   ๑๗.๒.๒๔ มีอ ำนำจอนุมัติบัญชีถือจ่ำยอัตรำเงินเดือนและเงินที่เพ่ิมพิเศษ
รำยเดือนประจ ำปีงบประมำณ และเพ่ิมเติมระหว่ำงปีของข้ำรำชกำร ทบ. ภำยใน ทบ. ก่อนเสนอกรมบัญชีกลำง
   ๑๗.๒.๒๕ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หรือส่วนรำชกำรอื่น 
เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
   ๑๗.๒.๒๖ อนุมัติให้ก ำลังพลเดินทำงไปศึกษำ อบรม ประชุม ดูงำน 
สัมมนำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสำยงำนปลัดบัญชีและกำรพัฒนำระบบรำชกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ  
กรณีไม่ใช้งบประมำณ ทบ. เว้นนำยทหำรชั้นนำยพล  
   ๑๗.๒.๒๗ อนุมัติเงินสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติภำรกิจพิเศษในต่ำงประเทศ    
เช่น ภำรกิจกำรปฏิบัติเพื่อสันติภำพ เป็นต้น 
   ๑๗.๒.๒๘ ลงนำมเอกสำรในกำรติดต่อประสำนงำนกับส ำนักงำนก ำกับ
และบริหำรระบบกำรบริหำรเงินภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 
ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
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   ๑๗.๒.๒๙ อนุมัติและสั่งกำรในกำรจัดท ำปฏิทินงบประมำณของ ทบ.  
   ๑๗.๒.๓๐ อนุมัติ สั่งกำร และลงนำมในเอกสำรเกี่ยวกับสำยงำนปลัด
บัญชีอันเนื่องมำจำกควำมรับผิดทำงละเมิดในกำรรำยงำนตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  
กรณีเงินหรือทรัพย์สินของทำงรำชกำรสูญหำย เสียหำย ขำดบัญชี หรือเกิดกำรทุจริต  
   ๑๗.๒.๓๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
เพื่อชี้แจงกำรปฏิบัติต่อข้อทักท้วงของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ ใน ทบ. 
   ๑๗.๒.๓๒ กำรลงนำมในเอกสำรกำรติดต่อประสำนงำนกับรัฐสภำ และ
ส่วนรำชกำรอื่น เกี่ยวกับข้อมูลด้ำนงบประมำณในกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี และชี้แจงข้อมูลให้
คณะกรรมำธิกำรต่ำง ๆ เฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ 
   ๑๗.๒.๓๓ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณจำกเงินรำยรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินนั้น เพื่อน ำไปช ำระหนี้ตำมที่รัฐวิสำหกิจเรียกเก็บในรำยกำร
ค่ำกระแสไฟฟ้ำ และค่ำน้ ำประปำ   
   ๑๗.๒.๓๔ อนุมัติ ให้น ำงบประมำณเหลือส่งคืน ทบ. เข้ ำไว้ในรหัส
งบประมำณที่ก ำหนด เพื่อน ำไปใช้จ่ำยต่อไป  
   ๑๗.๒.๓๕ อนุมัติจัดสรรเงินรำงวัลประจ ำปีของ ทบ. ให้กับข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจ ำของ ทบ. เพิ่มเติมจำกที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณำอนุมัติไว้แล้ว 
   ๑๗.๒.๓๖ อนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง รำยละเอียดในผนวกประกอบ
ค ำสั่ง ทบ. เกี่ยวกับกำรก ำหนดหน่วยในกำรจัดท ำบัญชีตำมระบบบัญชีส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ กห. ว่ำด้วยกำรบัญชีเงินรำชกำร และก ำหนดหน่วยสนับสนุนกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับหน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทบ. 
   ๑๗.๒.๓๗ ขอท ำควำมตกลงกับ กค. ผ่ำน กห.(กง.กห.) กรณีที่ ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง ส ำหรับ
หน่วยงำนในสังกัด กห. ผ่ำน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ กค. ก ำหนด 
   ๑๗.๒.๓๘ อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขผนวกประกอบหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรส่งเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยที่ไม่ได้เบิกเงินตรง
จำกคลัง ระดับที่ ๒ และระดับที่ ๓ 
  ๑๗.๓ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ ยกเว้นนำยทหำรสัญญำบัตรยศ 
พล.ท. ขึ้นไป   
 สายงาน ศปก.ทบ. ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในสำยงำน ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำ 
เสนอแนะ และสั่งกำร ตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
โดยเทียบเคียงอ ำนำจหน้ำที่ในสำยงำนปกติ ดังนี้ 
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 ๑๘. ผบ.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำสั่งกำร หรือลงนำม ในเรื่องนโยบำยที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ ศปก.ทบ. ซึ่งมิได้มอบหมำยให้ผู้ใดโดยเฉพำะ 
 ๑๙. รอง ผบ.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๑๙.๑ พิจำรณำเสนอแนะเรื่องที่จะเสนอถึง ผบ.ศปก.ทบ. ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
  ๑๙.๒ อนุมัติให้ก ำลังพลพ้นจำกช่วยรำชกำร เปลี่ยนต ำแหน่งช่วยรำชกำร และ
ช่วยรำชกำร ศปก.ทบ. ของนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๑๙.๓ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ.  
ในเรื่องที่มิได้มอบหมำยให้ผู้ใดโดยเฉพำะ และเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหำ  หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนถูกต้อง 
ตำมนโยบำยของ ผบ.ศปก.ทบ. อยู่แล้ว 
  ๑๙.๔ เรื่องที่มีควำมส ำคัญ  หรือเกี่ยวกับนโยบำยให้น ำเรียน  ผบ.ศปก.ทบ.  
เพ่ือสั่งกำร หรือขอรับนโยบำยก่อน 
 ๒๐. ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) มีอ ำนำจหน้ำที่เสนอเรื่องสำยงำนก ำลังพล 
ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่ำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และด ำเนินกำรในเรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สำยงำนก ำลังพล) 
พิจำรณำสั่งกำรโดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สำยงำนก ำลังพล) พิจำรณำเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. 
โดยเสนอผ่ำนตำมสำยงำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งกำร 
  ๒๐.๑ อนุมัติแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณของโครงกำรประกอบ
อำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้แก่ก ำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกำรทุพพลภำพและครอบครัว 
  ๒๐.๒ อนุมัติและสั่งกำรให้หน่วยถือปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือแนวทำง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนช่วยเหลือก ำลังพลที่ปลดพิกำรทุพพลภำพและ
ครอบครัว 
  ๒๐.๓ อนุมัติสินไหมพิทักษ์พล กห. และสินไหมภัยสงครำมของ ทบ.  
  ๒๐.๔ กำรขอพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
 ๒๑. ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) มีอ ำนำจหน้ำที่เสนอเรื่อง สำยงำน 
ส่งก ำลังบ ำรุง ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่ำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และด ำเนินกำรในเรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.  
(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง ) พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน  ผบ .ศปก.ทบ .  
ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ  หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.  
(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) พิจำรณำเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่ำนตำมสำยงำน รอง ผบ.ศปก.ทบ.  
เพ่ือสั่งกำร 
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 ๒๒. ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่
เสนอเรื่องสำยงำนกิจกำรพลเรือน ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่ำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และด ำเนินกำรในเรื่อง 
ซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจำรณำสั่งกำรโดยรับค ำสั่ง 
หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบำยให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน)  หรือ เสธ.ศปก.ทบ. พิจำรณำเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. 
โดยเสนอผ่ำนตำมสำยงำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งกำร 
 ๒๓. ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจ
หน้ำที่เสนอเรื่อง สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย ถึง ผบ.ศปก.ทบ. ผ่ำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. และด ำเนินกำร 
ในเรื่องซึ่งระบุให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ.  พิจำรณำสั่งกำร 
โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยให้ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. 
พิจำรณำเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่ำนตำมสำยงำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งกำร 
 ๒๔. เสธ.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือท ำกำรแทน  
ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้   
  ๒๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ  
   ๒๔.๑.๑ พิจำรณำน ำเรียน เสนอแนะเรื่องในสำยงำนข่ำวและกิจกำร
ต่ำงประเทศแก่ ผบ.ศปก.ทบ. ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
   ๒๔.๑.๒ อนุมัติให้ก ำลังพล ศปก.ทบ. เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือ
เข้ำร่วมกำรประชุมกับหน่วยเหนือ หน่วยข้ำงเคียง ส่วนรำชกำรอื่น รัฐวิสำหกิจ หรือภำคเอกชน  
ในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรข่ำวโดยเฉพำะ เว้นเรื่องที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนหรือเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบำยให้ขออนุมัติต่อ ผบ.ศปก.ทบ. หรือเรื่องที่มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ  
   ๒๔.๑.๓ ลงนำมในเอกสำรเสนอหนว่ยเหนือ หน่วยข้ำงเคียง และส่วน
รำชกำรอื่น เพื่อกำรประสำนงำนในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของ ทบ. หรือ
เพื่อกำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องที่ ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณำอนุมัติหลักกำร หรือมอบนโยบำยไว้แล้ว 
   ๒๔.๑.๔ อนุมัติแผนงำน โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ 
ด้ำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ  ในสำยงำน ศปก.ทบ. ตำมแนวควำมคิด หรือแนวทำงปฏิบัติที่ 
ผบ.ศปก.ทบ.ได้กรุณำอนุมัติหลักกำรหรือมอบนโยบำยไว้แล้ว 
   ๒๔.๑.๕ อนุมัติแนวทำงปฏิบัติ หรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย 
ในพ้ืนที่ ศปก.ทบ. 
 
 
 



- ๓๒ - 

 

  ๒๔.๒ เรื่องเกี่ยวกับงำนยุทธกำรและกำรฝึก 
   ๒๔.๒.๑ กำรอนุมัติแนวควำมคิดในกำรปฏิบัติตำมแผน 
   ๒๔.๒.๒ ผนวกประกอบแผนต่ำง ๆ 
  ๒๔.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนปลัดบัญชี  
   ๒๔.๓.๑ เรื่องเกี่ยวกับสำยงำนปลัดบัญชีในสำยงำน  ศปก .ทบ .  
เว้นเรื่องที่ได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๒๔.๓.๒ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณสำยงำน ศปก.ทบ. ทั้งงบประจ ำและ
งบพิเศษ 
  ๒๔.๔ เรื่องเกี่ยวกับงำนส่งก ำลังบ ำรุงก ำหนดให้ 
   ๒๔.๔.๑ เรื่องเกี่ยวกับงำนส่งก ำลังบ ำรุงในสำยงำน ศปก.ทบ.  
เว้นเรื่องที่ได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๒๔.๔.๒ มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำม 
ท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ในเรื่องกำรอนุมัติซื้อหรืออนุมัติจ้ำงตำมวงเงินในอ ำนำจอนุมัติของ ผบ.ศปก.ทบ. 
  ๒๔.๕ เรื่องซึ่งระบุให้ เสธ.ศปก.ทบ. พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือลงนำม 
ท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ถ้ำหำกพิจำรณำเห็นเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบำย 
ให้ เสธ.ศปก.ทบ. พิจำรณำเสนอ ผบ.ศปก.ทบ. โดยเสนอผ่ำนตำมสำยงำน รอง ผบ.ศปก.ทบ. เพื่อสั่งกำร 
 ๒๕. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๒๕.๑ ท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. และสั่งกำรในนำมของ ผบ.ศปก.ทบ. รับค ำสั่ง 
รมว.กห. ในเรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศในกำรประสำนงำนกำรประชุมหำรือ กำรแก้ไข
ปัญหำและกำรเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน ตำมควำมตกลงเกี่ยวกับควำมร่วมมือในปัญหำชำยแดนระหว่ำง
ประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ตำมอนุมัติหลักกำรตำมมติ ครม. ตำมแผนงำนประจ ำปีของเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรชำยแดนส่วนภูมิภำค (สน.กชภ) ชั้นยศ พ.อ.(น.๕) ลงมำ 
  ๒๕.๒ พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
   ๒๕.๒.๑ อนุมัติให้ก ำลังพลพ้นจำกช่วยรำชกำร เปลี่ยนต ำแหน่ง  
ช่วยรำชกำร และช่วยรำชกำร ศปก.ทบ.  รวมทั้งกำรให้ก ำลังพลปฏิบัติหน้ำที่ และพ้นจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ก ำลังป้องกันชำยแดนประจ ำปีของก ำลังพลชั้นยศ พ.อ.(น.๕) ลงมำ เว้นเรื่องที่ได้มอบหมำย 
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๒๕.๒.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศที่ ใช้ งบประมำณ 
นอกแผนงำนประจ ำปีของหน่วยใน ศปก.ทบ.(สำยงำนก ำลังพล) และกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศของคณะผู้บังคับบัญชำชั้นสูง ทั้งนี้ในส่วนของกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ  
ตำมแผนงำนประจ ำปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนก ำลังพล ให้หน่วยออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรของหน่วย 
และ/หรือข้ำรำชกำร ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีได้ 
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   ๒๕.๒.๓ อนุมัติ สั่งกำร ก ำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรประกอบอำชีพเสริม เพ่ิมรำยได้แก่ก ำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกำร
ทุพพลภำพและครอบครัว 
   ๒๕.๒.๔ อนุมัติให้หน่วยต่ำง ๆ จัดผู้แทน ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.  
ท ำกำรตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำม 
  ๒๕.๓ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้
ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ให้แก่ 
   ๒๕.๓.๑  ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สำยงำนก ำลังพล) เรื่อง เกี่ยวกับกำรก ำลังพล
ในสำยงำน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้รับมอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๒๕.๓.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับกำรก ำลังพล ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
 ๒๖. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๒๖.๑ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้
ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับสำยงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ แก่  เสธ.ศปก.ทบ. และ
พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
   ๒๖.๑.๑ อนุมัติและสั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ตำมที่  
ผบ.ศปก.ทบ. มอบหมำยให้ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ ในเรื่องที่  
ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำยไว้โดยแน่ชัดแล้ว  
   ๒๖.๑.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศที่ใช้งบประมำณนอก
แผนงำนประจ ำปีของหน่วยในควำมควบคุม ศปก.ทบ.(สำยงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ) และกำร
เดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศของคณะผู้บังคับบัญชำชั้นสูง ส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนกำรข่ำวและกิจกำร
ต่ำงประเทศ ให้หน่วยออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรของหน่วย และ/หรือข้ำรำชกำร ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทำง
ไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีได้ 
  ๒๖.๒ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เสนอแนะในเรื่องต่ำง ๆ ในสำยงำนข่ำว และ
กิจกำรต่ำงประเทศแก่ผู้บังคับบัญชำในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ ำนวยกำร ก ำกับดูแล และควบคุมกำร
ปฏิบัติในกิจกรรมของ ฝขว.ศปก.ทบ., ศปพ.ศปก.ทบ. และหน่วยปฏิบัติงำนข่ำวในอัตรำของ ศปก.ทบ.  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บังคับบัญชำและหน่วยเหนือ 
  ๒๖.๓ อนุมัติและสั่งกำรให้หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ให้กำรตอบรับและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะบุคคลจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่ต้องกำรเดินทำงไปประสำนงำนข่ำวในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วย 
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 ๒๗. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานยุทธการ) มีอ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร 
ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับสำยงำนยุทธกำร  แก่  
เสธ.ศปก.ทบ. และพิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
  ๒๗.๑ อนุมัติสั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ตำมที่  ผบ.ศปก.ทบ. 
มอบหมำยให้ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับ สำยงำนยุทธกำร ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำย หลักกำร 
หลักนิยม แผน และโครงกำร และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว  
  ๒๗.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศที่ใช้งบประมำณนอกแผนงำน
ประจ ำปีของหน่วยในควำมควบคุม ศปก.ทบ.(สำยงำนยุทธกำร)และกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศของคณะผู้บังคับบัญชำชั้นสูง ส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำน
ประจ ำปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนยุทธกำร ให้หน่วยออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรของหน่วย และ/
หรือข้ำรำชกำร ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีได้  
 ๒๘. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) มีอ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือใน 
กำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงำน  
ส่งก ำลังบ ำรุง แก่ เสธ.ศปก.ทบ. และ พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
  ๒๘.๑ กำรแจกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์แก่ส ำนักงำนผู้บังคับบัญชำ หน่วย/
ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ ศปก.ทบ.(ส่วนกลำง) และหน่วยที่ปฏิบัติภำรกิจในสำยงำน ศปก .ทบ. ตำมรำยงำนที่
ได้รับอนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
  ๒๘.๒ กำรแจกจ่ำย สป.๑ (เสบียง ข., เสบียง ค.(MRE)) สป.สิ้นเปลือง และ สป. 
๒ - ๔ ที่ไม่ใช่ สป.หลัก/สป.ส ำคัญ ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภำรกิจในสำยงำน ศปก.ทบ. หรือหน่วยต่ำง ๆ  
ที่ได้รับอนุมัติหลักกำรไว้แล้ว  
  ๒๘.๓ กำรด ำเนินกรรมวิธีต่อซำกสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหำ โดยงบประมำณของ ศปก.ทบ. 
ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ ำหน่ำยแล้ว 
  ๒๘.๔ กำรสนับสนุนยำนพำหนะให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภำรกิจในสำยงำน ศปก.ทบ. 
(เว้นหน่วย/ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ ศปก.ทบ. ส่วนกลำง) 
  ๒๘.๕ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศที่ใช้งบประมำณนอกแผนงำน
ประจ ำปีของหน่วยใน ศปก.ทบ.(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) และกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศของ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูง   
  ๒๘.๖ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้
ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ให้แก่  
   ๒๘.๖.๑ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) เกี่ยวกับกำรส่ง
ก ำลังบ ำรุง ในสำยงำน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
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   ๒๘.๖.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุง ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ  
  ๒๘.๗ อนุมัติ สั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ในฐำนะท ำกำรแทน เสธ.ศปก.ทบ. 
เกี่ยวกับงำนส่งก ำลังบ ำรุง ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำย หลักกำร หลักนิยม แผน และโครงกำร 
และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว 
 ๒๙. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานกิจการพลเรือน) มีอ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือในกำร
อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน 
แก่ เสธ.ศปก.ทบ. และ พิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
  ๒๙.๑ อนุมัติ สั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ในฐำนะท ำกำรแทน เสธ.ศปก.ทบ. 
เกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำย หลักกำร หลักนิยม แผนและโครงกำร 
และอัตรำไว้โดยแน่ชัดแล้ว 
  ๒๙.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศที่ใช้งบประมำณ นอกแผนงำน
ประจ ำปีของหนว่ยใน ศปก.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน) และกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศของ
คณะผู้บังคับบัญชำชั้นสูง ทั้งนี้ในส่วนของกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีของ 
นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนกิจกำรพลเรือน ให้หน่วยออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรของหน่วย และ/หรือ 
ข้ำรำชกำร ทบ.  ใน ศปก.ทบ. เดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีได้  
  ๒๙.๓ ช่วยเหลือในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้
ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวง ให้แก่ 
   ๒๙.๓.๑ ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน) เรื่อง เกี่ยวกับงำน
กิจกำรพลเรือน ในสำยงำน ศปก.ทบ. และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
   ๒๙.๓.๒ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงำนกิจกำรพลเรือน ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
และเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้มอบหมำยให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ  
 ๓๐. รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สายงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย) มีอ ำนำจหน้ำที่ช่วยเหลือ
ในกำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับงำน
พิเศษที่ ทบ. มอบหมำย แก่ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. 
และพิจำรณำ สั่งกำร หรือลงนำมแทน ผบ.ศปก.ทบ. ดังนี้ 
  ๓๐.๑ อนุมัติ  สั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ในฐำนะท ำกำรแทน  
ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย) หรือ เสธ.ศปก.ทบ. เกี่ยวกับงำนพิเศษที่ ทบ. 
มอบหมำย ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำย หลักกำร หลักนิยม แผน และโครงกำร และอัตรำไว้โดย
แน่ชัดแล้ว  
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  ๓๐.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศที่ใช้งบประมำณนอกแผนงำน
ประจ ำปีของหน่วยใน ศปก.ทบ.(สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย)  และกำรเดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศของผู้บังคับบัญชำชั้นสูง  ส ำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศตำมแผนงำน
ประจ ำปีของ นขต.ศปก.ทบ. ที่อยู่ในสำยงำนกิจกำรพลเรือน และกลุ่มงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย ให้
หน่วยออกค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรของหน่วย  และ/หรือข้ำรำชกำร ทบ. ใน ศปก.ทบ. เดินทำงไปรำชกำร
ภำยในประเทศตำมแผนงำนประจ ำปีได้   
 ๓๑. เรื่องที่มอบหมำยให้ รอง เสธ.ศปก.ทบ.  ลงนำม และสั่งกำร ตำม ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ 
ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ หำกเรื่องใดที่พิจำรณำเห็นว่ำสมควรให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทรำบด้วย 
ให้เสนอเรื่องให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทรำบในโอกำสอันควร 
 ๓๒. ในกรณี เสธ.ศปก.ทบ. ไม่อยู่ และมิได้สั่งกำรเป็นอย่ำงอื่น ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สำยงำนก ำลังพล), รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สำยงำนกำรข่ำวและกิจกำรต่ำงประเทศ), รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สำยงำนยุทธกำรและกำรฝึก), รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง), รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สำยงำนกิจกำรพลเรือน), 
รอง เสธ.ศปก.ทบ.(สำยงำนพิเศษที่ ทบ. มอบหมำย), ปช.ศปก.ทบ. ตำมล ำดับ ท ำกำรแทน เสธ.ศปก.ทบ. 
และให้รำยงำนสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้ เสธ.ศปก.ทบ. ทรำบในโอกำสแรกที่สำมำรถท ำได้ 
 ๓๓. ปช.ศปก.ทบ. มีอ ำนำจหน้ำที่  
  ๓๓.๑ กำรพิจำรณำน ำเรียนเสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ   ในงำนปลัดบัญชีแก่  ผบ.ศปก.ทบ. 
และ เสธ.ศปก.ทบ. อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแล และควบคุมกำรปฏิบัติในกิจกรรมของ ฝปช.ศปก.ทบ. 
และ ส่วนกำรเงิน ศปก.ทบ.  
  ๓๓.๒ มีอ ำนำจลงนำมและสั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อ ๓๓.๑ ดังนี้ 
   ๓๓.๒.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วย
ข้ำงเคียง  เพื่อแจ้งให้ทรำบ ติดต่อ ประสำนงำน ขอควำมคิดเห็น และควำมช่วยเหลือ 
   ๓๓.๒.๒ ลงนำมในเอกสำรเสนอส่วนรำชกำรอื่น เช่น ส ำนักงบประมำณ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ฯลฯ เพ่ือด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ ยกเว้นกรณีกำรขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณต้องได้รับอนุมัติหลักกำรไว้แล้ว ในสำยงำน ศปก.ทบ.  
   ๓๓.๒.๓ อนุมัติและสั่งกำรเกี่ยวกับงำนปลัดบัญชีสำยงำน ศปก.ทบ. 
   ๓๓.๒.๔ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณที่ได้รับโอนเบิกจ่ำยแทนจำกส่วน
รำชกำรอื่นๆ ในสำยงำน ศปก.ทบ. 
   ๓๓.๒.๕ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณที่ ศปก.ทบ. ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกงบกลำงเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ หรือที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงจำกส ำนัก
งบประมำณ 
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   ๓๓.๒.๖ อนุมัติสั่งจ่ำยงบประมำณกำรปฏิบัติงำนตำมแผนป้องกัน
ชำยแดนของ ศปก.ทบ.  ซึ่งได้รับอนุมัติหลักกำรหรือแผนจัดหำแล้ว โดยตั้งวงเงินไว้ปีละ 
    ๓๓.๒.๖.๑ งบ ป ระ จ ำ  ย อ ด ว ง เงิ น ร ว ม  จ ำน วน เงิ น
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
    ๓๓.๒.๖.๒ งบ พิ เศ ษ  ย อ ด ว ง เงิ น ร ว ม  จ ำ น ว น เงิ น 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท  
   ๓๓.๒.๗ อนุมัติกำรโอนสับเปลี่ยนงบประมำณในหมวดรำยจ่ำย หรือ
ส ำนักงบประมำณให้ถัวจ่ำยได้ ในสำยงำน ศปก.ทบ.  
   ๓๓.๒.๘ อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยตำมแผน หรือโครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว อันไม่เป็นกำรเพ่ิมเติมงบประมำณในรำยกำรนั้น ๆ ในสำยงำน ศปก.ทบ. และถ้ำเป็นกำร
เพิ่มเติมงบประมำณให้อนุมัติได้ในวงเงินที่ได้รับมอบอ ำนำจ  
   ๓๓.๒.๙ อนุมัติโอนเงินประจ ำงวดไปใช้ในงวดงบประมำณถัดไป 
   ๓๓.๒.๑๐ อนุมัติรับเงินเหลือส่งคืนของ ศปก.ทบ. และอนุมัติสั่งจ่ำย
งบประมำณ เงินเหลือส่งคืนของ ศปก.ทบ. ในเรื่องที่ได้รับอนุมัติหลักกำรไว้แล้ว 
   ๓๓.๒.๑๑ อนุมัติเงินบริจำคกองทุนบรรเทำสำธำรณภัย สนับสนุนหน่วย 
เมื่อได้รับอนุมัติหลักกำรจำก เสธ.ศปก.ทบ. แล้ว    
   ๓๓.๒.๑๒ อนุมัติเงิน “บัญชีกองทุนพระบำรมีปกเกล้ำ” ตำมค ำสั่ง ทบ.  
ท่ี ๔๐๖/๒๕๔๔ ลง ๑๘ ส.ค. ๔๔ เรื่อง กำรช่วยเหลือทหำร อำสำสมัครทหำรพรำน ผู้ป่วยเจ็บ หรือเสียชีวิต 
เนื่องจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำมและครอบครัว    
   ๓๓.๒.๑๓ สั่งกำรในเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรก ำลังพล ประเภท
เบี้ยเลี้ยงทหำรกองประจ ำกำรที่ปฏิบัติภำรกิจป้องกันชำยแดน และรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพ่ือแก้ไข
ปัญหำและอุปสรรคที่อำจมีให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
 ๓๔. กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเอกสำร  สำยกำรสั่งกำร และสำยงำนให้
ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม ผนวก ที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 ๓๕. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือ
ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ตำมข้อ ๔ ถึงข้อ ๑๗  มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปรำชกำร และ/หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ผู้มีอำวุโสรองลงมำ หรือผู้ที่ ผบ.ทบ. จะมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร 
โดยรับค ำสั่ง หรือท ำกำรแทน ผบ.ทบ. และในกรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจให้มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร 
โดยรับค ำสั่งหรือท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ตำมข้อ ๑๘ ถึงข้อ ๓๓ มีควำมจ ำเป็นต้องเดินทำงไปรำชกำร
และ/หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้ผู้มีอำวุโสรองลงมำ หรือผู้ที่ ผบ.ศปก.ทบ. จะมอบหมำยมีอ ำนำจ
หน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. 
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 ๓๖. ให้ กรมฝ่ำยเสนำธิกำร, ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ ศปก.ทบ. และ สบ .ทบ. รับผิดชอบ
ด ำเนินกรรมวิธีต่อเอกสำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง    ณ    วนัที่     ๒๖     มีนำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                          (ลงชื่อ)   พล.อ. อภิรัชต ์  คงสมพงษ์ 

            ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ )  
              ผบ.ทบ. 
กพ.ทบ. 
 ส ำเนำถูกต้อง 

 (ลงชื่อ)  พ.อ. สชุิน  ตรงด ี
                ( สุชนิ  ตรงด ี) 
               ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                 ๒๖ มี.ค. ๖๓ 

พ.อ.                                 รำ่ง/ตรวจ       มี.ค. ๖๓  พล.ต.                             ตรวจ       มี.ค. ๖๓ 
ร.ท.หญิง กำนดำ เพ่ิมำพำนชิ   พิมพ์/ทำน       มี.ค. ๖๓  พล.ท.                             ตรวจ       มี.ค. ๖๓ 
พ.อ.                                      ตรวจ       มี.ค. ๖๓  พล.ท.                              ตรวจ      มี.ค. ๖๓ 
พ.อ.                                      ตรวจ       มี.ค. ๖๓  พล.อ.                              ตรวจ       ม.ีค. ๖๓ 
พ.อ.                                      ตรวจ       มี.ค. ๖๓  พล.อ.                              ตรวจ       ม.ีค. ๖๓ 
พล.ต.                                    ตรวจ       มี.ค. ๖๓  พล.อ.                              ตรวจ       ม.ีค. ๖๓ 
            
   



ผนวก ก ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและก าลังพล เสนอ ผบ.ทบ. หรือ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

      
       เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ. 
 
 
                    
             เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./ สบ.ทบ. 
       
 
 
                    
 
    
 
                     
                          
 
 
 
                          
                         
 
 
   
                                             
                                          
                
 
      
หมายเหต ุ
 ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 

๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงานด าเนนิการ โดยเจา้หน้าที ่กพ.ทบ/สบ.ทบ.  

ผบ.ทบ. 

ผช.ผบ.ทบ. (สายงานก าลงัพล) 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

       สง.รอง ผบ.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ทบ.(สายงานก าลังพล) 

             เสธ.ทบ. 

            สง.เสธ.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

) สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

กพ.ทบ./ สบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ. 

 เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ทบ. (สายงานก าลังพล) 

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

) 

 เจ้าหนา้ที ่ กพ.ทบ./ สบ.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่ กพ.ทบ./ สบ.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                  ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙  มี.ค. ๖๓ 



อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ก ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและก าลังพล เสนอ 
 ผ่าน  ผช.ผบ.ทบ. หรือ รอง เสธ.ทบ.  พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
        
 
 
         
                                             
                                                                    
            
                      
               
       
 
                    
                  
 
 
 
               
         
 
 
   
 
 
            
หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
          ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ.  
  

เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ. 

ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

สง.ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานก าลังพล) 

สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

กพ.ทบ./สบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ทบ.(สายงานก าลังพล) 
 

เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่กพ.ทบ./สบ.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                  ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙  มี.ค. ๖๓ 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานการข่าวและกิจการ

ต่างประเทศ) 

เจ้าหนา้ที ่ขว.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ขว.ทบ. 
เจา้หนา้ท่ี สง.รอง เสธ.
ทบ.    

ผนวก ข  ทางเดินเอกสารสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ  
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
             เจ้าหน้าที ่ขว.ทบ. 
 
 
                 
               
                     เจ้าหนา้ที ่ขว.ทบ. 
 
 
       
    
                       
        
 
        
                  
                                                
         
 
 
             
                                                                             
                                                                          
                    
  
 
                  
หมายเหต ุ
          ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
           ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ขว.ทบ.   

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ทบ. 

สง.เสธ.ทบ. 

เสธ.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) 

ขว.ทบ 

สง.รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ.    

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ทบ.    

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                           ๑๙ มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ขว.ทบ. 

เจ้าหนา้ที่ ขว.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานยุทธการ) 

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ. 

ผนวก ค  ทางเดินเอกสารสายงานยุทธการ  
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
 

             
 
 
                 
              
                      
 
       
               
               
             
 
 
       
                    
                                                                                                                   
 
 
 
                         
 
 
                                                                                           
                    
       
หมายเหต ุ
          ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
           ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ยก.ทบ.  

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ. 

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ทบ. 

สง.เสธ.ทบ. 

เสธ.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานยุทธการ)                                     

ยก.ทบ. 

สง.รอง รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานยุทธการ)                                     

 
 

สง.รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานยุทธการและการฝกึ) 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ.    

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ยก.ทบ.    

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙  มี.ค. ๖๓ 



ผนวก ง  ทางเดินเอกสารสายงานส่งก าลังบ ารุง เสนอ ผบ.ทบ. 
หรือ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
            เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ. 
 
 
                
                  
                      
 
 
              
 
 
       
 
       
 
 
 
 
               
                              
 
 
 
            
                                                                                         
 
หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
         ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่กบ.ทบ. 

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

สง.เสธ.ทบ. 

เสธ.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

กบ.ทบ. 

สง.รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

  เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ.  

เจ้าหนา้ที่ กบ.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่กบ.ทบ.  

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

  เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ทบ.  

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 



อนุผนวก ๑  ประกอบผนวก ง  ทางเดินเอกสารสายงานส่งก าลังบ ารุง เสนอ ผ่าน ผช.ผบ.ทบ. 
หรือ รอง เสธ.ทบ.  พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
 
            เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ. 
 
 
         
                                             
       
                       
               
       
 
 
               
                
                   
        
 
            
   
                    
         
              
 
 
 
หมายเหต ุ
          ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
         ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่กบ.ทบ.   

เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ.  

ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

สง.ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

กบ.ทบ. 

สง.รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่กบ.ทบ.  

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที่ สง รอง เสธ.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 



 เจ้าหน้าที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่สง.เสธ.ทบ. 

ผนวก จ  ทางเดินเอกสารสายงานกิจการพลเรือน เสนอ ผบ.ทบ.  
หรือ รอง ผบ.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
            เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 
 
 
                
                    
                      
 
       
 
 
 
 
               
               
 
             
 
 
                                                                                                 
 
 
 
        
            
  
หมายเหต ุ
           ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสั่งการตามล าดบัชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบญัชา ตามล าดบั 
           ๒. เอกสารไป,กลบั เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่กร.ทบ.  

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ทบ. 

ผช.ผบ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

กร.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

สง.รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ทบ. 
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 

เสธ.ทบ. 

สง.เสธ.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙ มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 



 เจ้าหน้าที ่สง.รอง เสธ.ทบ. 

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก จ  ทางเดินเอกสารสายงานกิจการพลเรือน เสนอ  
ผช.ผบ.ทบ.(สายงานกิจการพลเรอืน) หรือ เสธ.ทบ. หรือ รอง เสธ.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
 
               
                     
 
             
 
 
                                                                                                 
 
 
 
        
            
  
        
                              
        
        
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
           ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสั่งการตามล าดบัชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบญัชา ตามล าดบั 
           ๒. เอกสารไป,กลบั เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่กร.ทบ.  

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 

ผช.ผบ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

หรือ เสธ.ทบ. 

กร.ทบ. 

รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

สง.รอง เสธ.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่กร.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                  ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที่ กร.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ทบ. 
 

 เจ้าหน้าที ่สปช.ทบ. 
 

เจ้าหนา้ที ่สปช.ทบ. 
 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ทบ. 
เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ทบ. 

    เจ้าหน้าที ่สปช.ทบ. 
 

  เจ้าหนา้ที ่สปช.ทบ. 
 

ผนวก ฉ  ทางเดินเอกสารสายงานปลัดบัญชี 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
                  
 
 
          
                 เจ้าหน้าที ่สปช.ทบ. 
 
       
              
                
 
               
       
      
            
            
     
          
          
           
               
 
            
        
 
  
  
หมายเหต ุ
           ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสั่งการตามล าดบัชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคับบญัชา ตามล าดบั 
           ๒. เอกสารไป,กลบั เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่สปช.ทบ. 

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

รอง ผบ.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ทบ. 

ผช.ผบ.ทบ.(สายงานก าลังพล) 

สง.ผช.ผบ.ทบ.(สายงานก าลังพล) 

ผช.ผบ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) 

สง.ผช.ผบ.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) 

เสธ.ทบ. 

สง.เสธ.ทบ. 

ปช.ทบ. 

สง.ปช.ทบ. 

สปช.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                  ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่สปช.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สปช.ทบ. 



อนุผนวก ๑  ประกอบผนวก ฉ  ทางเดินเอกสารสายงานการตรวจสอบภายใน 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
 
             เจ้าหน้าที ่ สตน.ทบ. 
 
 
         
                                             
       
                
          
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                     
 
หมายเหต ุ
 ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้น ด าเนนิการสง่โดย สง.ผู้บังคับบญัชา ตามล าดับ 
 ๒. เอกสารไป, กลับ เข้าตามสายงาน  ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที ่สตน.ทบ. 

ผบ.ทบ. 

สง.ผบ.ทบ. 

สตน.ทบ. 
เจ้าหนา้ที ่สตน.ทบ.  

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                       ๑๙  มี.ค. ๖๓ 



เจ้าหนา้ที่ ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานก าลังพล) 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

เจ้าหนา้ที่ สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที่ สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. 

ผนวก ช ทางเดินเอกสารสายงานธุรการและก าลังพล เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. 
หรือ รอง ผบ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 

      
        เจ้าหน้าที ่ฝกพ.ศปก.ทบ. 
 
 
                    
                เจ้าหนา้ที ่ฝกพ.ศปก.ทบ. 
       
 
 
            
 
    
 
     
             
 
 
 
 
 
                            
                            
 
 
 
   
หมายเหต ุ
 ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
 ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกพ.ศปก.ทบ  

ผบ.ศปก.ทบ. 

ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานก าลังพล) 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. (สายงานก าลังพล) 

เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

ฝกพ.ศปก.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                     ๑๙  มี.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. 



เจ้าหนา้ที่ สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที่ ฝกพ.ศปก.ทบ. 

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ช  ทางเดินเอกสารสายงานธรุการและก าลงัพล เสนอผ่าน เสธ.ศปก.ทบ. 
หรือ รอง เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
 
           เจ้าหน้าที ่ฝกพ.ศปก.ทบ. 
 
 
         
                                             
              
               
                      
               
       
                  
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
          ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกพ.ศปก.ทบ.   

เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานก าลังพล) 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานก าลังพล) 

ฝกพ.ศปก.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙ มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝกพ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝกพ.ศปก.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ  

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ศปก.ทบ  

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 

  เจ้าหนา้ที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 

ผนวก ซ  ทางเดินเอกสารสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ สายงาน ศปก.ทบ. 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
 
            เจ้าหนา้ที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 
 
 
                 
                  
                     เจ้าหนา้ที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 
 
 
                    
                     
        
 
        
                 
                                               
 
           
 
 
             
                                                                                                        
                                
  
 
 
หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
          ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝขว.ศปก.ทบ.  

ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) 

ฝขว.ศปก.ทบ 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ) 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                  ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                        ๑๙   มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝขว.ศปก.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ศปก.  

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  

เจ้าหนา้ที ่ฝยก.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝยก.ศปก.ทบ.
  

ผนวก ฌ  ทางเดินเอกสารสายงานยุทธการ สายงาน ศปก.ทบ. 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
                                                
          เจ้าหน้าที ่ฝยก.ศปก.ทบ. 
 
 
                 
              
                   
 
       
               
              
           
 
 
       
                   
                                                                                                                     
 
 
 
                         
 
 
                                                                                          
                     
          
หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
         ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝยก.ศปก.ทบ.   

ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานยุทธการ)                                     

ฝยก.ศปก.ทบ. 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานยุทธการ) 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙   มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝยก.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝยก.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝยก.ศปก.ทบ.
  



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ..ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 

   เจา้หน้าที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 

ผนวก ญ  ทางเดินเอกสารสายงานส่งก าลังบ ารุง เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. หรือ รอง ผบ.ศปก.ทบ.  
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
         เจ้าหนา้ที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 
 
 
                
           
                เจ้าหนา้ที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 
 
 
       
      
 
 
 
       
 
                
 
 
 
 
                                             
 
 
 
            
                                                                                         
 
หมายเหต ุ
          ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
          ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกบ.ศปก.ทบ.  

ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ฝกบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                           ๑๙  มี.ค. ๖๓ 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 

อนุผนวก ๑   ประกอบผนวก ญ  ทางเดินเอกสารสายงานส่งก าลังบ ารุง เสนอ ผ่าน เสธ.ศปก.ทบ., 
หรือ รอง เสธ.ศปก.ทบ. พิจารณาสั่งการ 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 

 
        เจ้าหน้าที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 
 
 
         
                                             
               
                  
                                                                                         
       
 
 
 
 
               
            
       
 
 
 
            
       
 
 
 
หมายเหต ุ
          ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
         ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกบ.ศปก.ทบ.   

เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ฝกบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานสง่ก าลงับ ารุง) 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝกบ.ศปก.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 
(สายงานกิจการพลเรือน)  

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

 เจ้าหน้าที ่สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

ผนวก ฎ  ทางเดินเอกสารสายงานกิจการพลเรือนและงานพิเศษที่ ทบ. มอบหมาย สายงาน ศปก.ทบ. 
เสนอ ผบ.ศปก.ทบ. หรือ รอง ผบ.ศปก.ทบ.  

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 
 

         เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 
 
 
                
           
                  
       
               
       
 
 
 
         
 
 
                                                                                                        
                                                                          
 
 
 
          
        
         
             
               
หมายเหต ุ
        ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
           ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกร.ศปก.ทบ.  

ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

ฝกร.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
            นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙ มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

ผช.ผบ.ศปก.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 



เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ. 
(สายงานกิจการพลเรือน) 

อนุผนวก ๑ ประกอบผนวก ฎ  ทางเดินเอกสารสายงานกิจการพลเรือนและงานพิเศษที่ ทบ. 
มอบหมาย สายงาน ศปก.ทบ. เสนอ เสธ.ศปก.ทบ. หรือ รอง เสธ.ศปก.ทบ. 

( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 
 

           
                  
 
       
               
       
 
 
 
         
 
 
 
                                                                                                        
                                                                          
 
 
        
           
         
             
               
  
 
หมายเหต ุ
        ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
           ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝกร.ศปก.ทบ.  
 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

เสธ.ศปก.ทบ. 

ฝกร.ศปก.ทบ. 

รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

สง.รอง เสธ.ศปก.ทบ.  
(สายงานกิจการพลเรือน) 

เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่ฝกร.ศปก.ทบ. 

ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                            ๑๙ มี.ค. ๖๓ 



เจ้าหนา้ที ่สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. เจ้าหนา้ที ่สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 

เจ้าหนา้ที ่
สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ. 

 ผนวก ฏ  ทางเดินเอกสารสายงานปลัดบัญชี  สายงาน ศปก.ทบ. 
( ประกอบค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๓  ลง  ๒๖  มี.ค. ๖๓ ) 

 
           เจ้าหน้าที ่ฝปช.ศปก.ทบ. 
 
 
        
  
          เจ้าหนา้ที ่ฝปช.ศปก.ทบ. 
 
       
              
                 
 
 
                        
                 
                   
     
        
  
                         
        
   
               
 
                          
           
 
หมายเหต ุ
         ๑. เอกสารเสนอเพ่ือสัง่การตามล าดับชั้นด าเนินการส่งโดย สง.ผู้บังคบับญัชา ตามล าดับ 
          ๒. เอกสารไป,กลับ เข้าตามสายงานด าเนินการ โดยเจ้าหน้าที ่ฝปช.ศปก.ทบ. 

ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.ผบ.ศปก.ทบ. 

รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

สง.รอง ผบ.ศปก.ทบ. 

ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) 

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานก าลังพล) 

ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานสง่ก าลังบ ารงุ) 

สง.ผช.ผบ.ศปก.ทบ.(สายงานส่งก าลังบ ารุง) 

เสธ.ศปก.ทบ. 

สง.เสธ.ศปก.ทบ. 

ปช.ศปก.ทบ. 

สง.ปช.ศปก.ทบ. 

ฝปช.ศปก.ทบ. 
ตรวจถูกต้อง 
     (ลงช่ือ) พ.อ. ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ 
                   ( ธราทร  ชาญแก่นจันทร์ )  
             นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทบ. 
                         ๑๙  มี.ค. ๖๓ 

เจ้าหนา้ที ่ฝปช.ศปก.ทบ. 
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