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คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่ ๒๗๐/๕๖
เรื่อง มอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.

------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ บก.ทท. และ ศบท.บก.ทท. เปนไปดวยความเรียบรอย มีการกระจาย
อํานาจอยางเหมาะสม ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ใหสวนราชการใน บก.ทท. และ ศบท.บก.ทท. ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ยกเลิกคําสั่ง บก.ทท.(เฉพาะ) ที่ ๖๙๔/๕๒ ลง ๖ พ.ย.๕๒ เรื่อง มอบอํานาจสั่งการและ
ทําการแทนในนาม ผบ.ทสส. และใหใชคําสั่ง ฯ นี้แทน
๒. ใหขาราชการบางตําแหนงมีอํานาจหนาที่สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส. ตามที่
มอบหมายไวในผนวกทายคําสั่งนี้
๓. รอง ผบ.ทสส. มีอํานาจหนาที่พิจารณาสั่งการและทําการแทน ผบ.ทสส. ตามผนวกแนบทาย
คําสั่ง ที่ผานการพิจารณาของ รอง เสธ.ทหาร หรือ เสธ.ทหาร มาแลว รวมทั้งเรื่องที่ไมไดมอบหมายใหผูใด
โดยเฉพาะ และเปนเรื่อ งที่ไมมีปญหา หรือเปนเรื่องเรงดวน ซึ่งเปนนโยบายของ ผบ.ทสส. ให รอง ผบ.ทสส.
เป นผู สั่ ง การ หรื อ ลงนามทํ าการแทน ผบ.ทสส. สํ าหรั บ เรื่ อ งที่ มี ความสํ าคั ญ หรื อ เกี่ ยวกั บ นโยบาย ได แ ก
การปกครองบังคับบัญชา นโยบายทางทหาร และเรื่องที่ รมว.กห. มอบหมายเปนการเฉพาะ ใหนําเรียน ผบ.ทสส.
เพื่อพิจารณาสั่งการ
การสั่งการดังกลาวขางตน ให รอง ผบ.ทสส.(ทอ.) ที่รับผิดชอบในสายงานดานกําลังพลและธุรการ
รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) ที่รับผิดชอบในสายงานดานยุทธการการขาวและกิจการพลเรือน รอง ผบ.ทสส.(ทร.) ทีร่ บั ผิดชอบ
ในสายงานดานสงกําลังบํารุงและงบประมาณ พิจารณาสั่งการตรงตามสายงานของ รอง เสธ.ทหาร ที่รับผิดชอบ
ในสายงานนั้น
การกํากับดูแลสวนราชการใน บก.ทท. ให รอง ผบ.ทสส.(ทอ.) มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกํากับ
ดูแลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ สน.บก.บก.ทท สลก.บก.ทท. สจร.ทหาร สสก.ทหาร สธน.ทหาร
สบ.ทหาร และ สปท. รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ
นทพ. ศรภ. ศตก. ผท.ทหาร และ ชด.ทหาร รอง ผบ.ทสส.(ทร.) มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์
ของการปฏิบัติราชการของ สตน.ทหาร กง.ทหาร ยบ.ทหาร และ สยย.ทหาร
๔. เสธ.ทหาร มีอํานาจหนาที่พิจารณาสั่งการและทําการแทน ผบ.ทสส. ตามผนวกแนบทาย คําสั่ง
ที่ผานการพิจารณาของ รอง เสธ.ทหาร กับมีหนาที่พิจารณาเสนองานที่สวนราชการตาง ๆ เสนอ ผบ.ทสส.
หรือ รอง ผบ.ทสส. เพื่อ สั่งการ หรือ ลงนามทําการแทน รวมทั้งในเรื่องที่ไมไดม อบหมายใหผูใดโดยเฉพาะ
และเปนเรื่องที่ไมมีปญหา หรือเปนเรื่องเรงดวน ซึ่งเปนนโยบายของ ผบ.ทสส. ให เสธ.ทหาร เปนผูสั่งการ โดยรับคําสั่ง
หรือลงนามทําการแทน รวมทั้งรับผิดชอบกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ กรมฝายอํานวยการ
/๕. รอง เสธ.ทหาร …

-๒๕. รอง เสธ.ทหาร มีอํานาจหนาที่พิจ ารณาสั่งการและทําการแทน ผบ.ทสส. ตามผนวก
แนบทายคําสั่ง กับมีหนาที่ชวยเหลือ เสธ.ทหาร และ รอง ผบ.ทสส. ดังนี้
๕.๑ รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) รับผิดชอบในสายงานดานกําลังพลและธุรการ มีหนาที่พิจารณา
กลั่นกรองงานและเสนอความเห็นในราชการ ซึ่งเปนสายงานในดานการกําลังพล การสารบรรณ การเลขานุการ
การจเร และการศึกษาอบรม รวมทั้งรับผิดชอบกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ กพ.ทหาร
๕.๒ รอง เสธ.ทหาร (ทบ.) รับผิดชอบในสายงานดานยุทธการการขาวและกิจการพลเรือน
มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองงาน และเสนอความเห็นในราชการ ซึ่งเปนสายงานในดานการขาว การยุทธการ
งานดานกิจ การพลเรือ น งานหนวยบัญ ชาการทหารพัฒ นา การรัก ษาความปลอดภัย การวิจัยและพัฒ นา
งานการสนเทศ การปองกันประเทศ การแผนที่ การฝก การศึกษาอบรม การกิจการชายแดน การปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพ และการปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล รวมทั้งรับผิดชอบกํากับดูแลผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการของ ขว.ทหาร ยก.ทหาร และกร.ทหาร
๕.๓ รอง เสธ.ทหาร (ทร.) รับผิดชอบในสายงานดานสงกําลังบํารุงและงบประมาณ มีหนาที่
พิจ ารณากลั่ นกรองงานและเสนอความเห็ นในราชการ ซึ่ง เป นสายงานในดา นส ง กํ าลั ง บํ ารุ ง การสื่ อ สาร
การปลัดบัญชี การยุทธบริการ การเงิน การตรวจสอบภายใน และการศึกษาอบรม รวมทั้งรับผิดชอบกํากับดูแล
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการของ กบ.ทหาร สส.ทหาร และ ปช.ทหาร
๖. งานที่เกี่ยวของกับ สน.บก.บก.ทท. สสก.ทหาร สยย.ทหาร และ สธน.ทหาร หากมิไดมอบหมาย
ไวในทายผนวก ใหอยูในอํานาจของ รอง เสธ.ทหาร แตละสายงานพิจารณาสั่งการและทําการแทนได
๗. เรื่อ งที่ไมไดผานการพิจ ารณาของ เสธ.ทหาร เมื่อ ผบ.ทสส. หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ
สั่งการแลว หากเรื่องใดมีความสําคัญเปนพิเศษ ใหสรุปเรื่องรายงานใหทราบโดยดวน
๘. ขาราชการผูใดที่ไดรับ มอบหมายอํานาจหนาที่สั่งการหรือลงชื่อในนาม ผบ.ทสส. เมื่อได
ปฏิบัติไปแลว ใหทําบัญชีสรุปเรื่องราชการตาง ๆ โดยจัดทําเปน ๒ บัญชี ผนวก ก สรุปงานทั่วไป ผนวก ข สรุป
งานทางคดี รายงานให ผบ.ทสส. ทราบเดือ นละครั้ง เวนแตผูที่ ไดรับ มอบอํานาจพิจ ารณาเห็นวา เรื่อ งใด
มีความสําคัญ ใหรายงาน ผบ.ทสส. ทราบโดยดวน
๙. เรื่องที่มอบหมายให รอง ผบ.ทสส. แตละสายงานลงนามและสั่งการแทนในนาม ผบ.ทสส. หาก
รอง ผบ.ทสส. สายงานใดไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ให เสธ.ทหาร ปฏิบัติราชการแทน
๑๐. เรื่องที่มอบหมายให เสธ.ทหาร หากไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ให รอง เสธ.ทหาร
แตละสายงานปฏิบัติราชการแทนในสายงานที่เกี่ยวของ
๑๑. เรื่องที่มอบหมายให รอง เสธ.ทหาร แตละสายงานลงนามและสั่งการแทนในนาม ผบ.ทสส.
หาก รอง เสธ.ทหาร สายงานใดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ให เสธ.ทหาร ปฏิบัติราชการแทน หาก
เสธ.ทหาร ไมอยู ให รอง ผบ.ทสส. ในสายงานปฏิบัติราชการแทน
๑๒. คําแนะนําในการปฏิบัติ
๑๒.๑ ใหสวนราชการจัดทําแผนงานตาง ๆ ในรอบป และขออนุมัติห ลัก การ รวมทั้ง
การใชงบประมาณในคราวเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่ไมขัดกับหลักการ และใชงบประมาณ
ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ ให หน.สวนราชการ ที่จัดทําแผนงานนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได
/๑๒.๒ งานใดที…่

-๓๑๒.๒ งานใดที่ปฏิบัติเปนประจําตามวาระที่ตองปฏิบัติ เชน พิธีการตาง ๆ ใหสวนราชการ
ที่รับผิดชอบภารกิจนั้น จัดทําแผนงานหรือระเบียบปฏิบัติประจํา รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นขออนุมัติ ผบ.ทสส.
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเมื่ออนุมัติแลวการดําเนินการทางธุรการ ให รอง เสธ.ทหาร ที่รับผิดชอบ
ในสายงานพิจารณาสั่งการได
๑๒.๓ การจัดทําเอกสารเพื่อขออนุมัติ ผบ.ทสส. ในเรื่องเดียวกัน สวนราชการไมสมควร
รายงานขออนุมัติเ ปนราย ๆ หากไมเ รง ดวนควรรวบรวมจัดทําในหวงเวลาที่เ หมาะสม เชน การขออนุมัติ
ใหนายทหารชั้นนายพลชวยราชการ ควรดําเนินการเดือนละ ๑ ครั้ง เปนตน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ

วันที่

๙

เมษายน

พล.อ.
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ผบ.ทสส.
กพ.ทหาร

พ.ศ. ๒๕๕๖

สารบัญ
ผนวก
๑. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒. เรื่องที่มอบอํานาจให
๓. เรื่องที่มอบอํานาจให
๔. เรื่องที่มอบอํานาจให
๕. เรื่องที่มอบอํานาจให
๖. เรื่องที่มอบอํานาจให
๗. เรื่องที่มอบอํานาจให
๘. เรื่องที่มอบอํานาจให
๙. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๐. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๑. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๒. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๓. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๔. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๕. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๖. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๗. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๘. เรื่องที่มอบอํานาจให
๑๙. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๐. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๑. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๒. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๓. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๔. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๕. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๖. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๗. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๘. เรื่องที่มอบอํานาจให
๒๙. เรื่องอื่น ๆ

รอง ผบ.ทสส.(ทอ.)
รอง ผบ.ทสส.(ทบ.)
รอง ผบ.ทสส.(ทร.)
เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร (ทอ.)
รอง เสธ.ทหาร (ทบ.)
รอง เสธ.ทหาร (ทร.)
ลก.บก.ทท.
จร.ทหาร
จก.กพ.ทหาร
จก.ขว.ทหาร
จก.ยก.ทหาร
จก.กบ.ทหาร
จก.กร.ทหาร
จก.สส.ทหาร
ปช.ทหาร
ผบ.นทพ.
ผบ.ศรภ.
ผบ.ศตก.
จก.สบ.ทหาร
จก.กง.ทหาร
จก.ผท.ทหาร
จก.ชด.ทหาร
จก.ยบ.ทหาร
ผบ.สปท.
ผอ.สน.บก.บก.ทท.
ผอ.สสก.ทหาร
หน.นขต.บก.ทท. และ หน.นขต.สน.ผบ.ทสส.

๑. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง ผบ.ทสส.(ทอ.) สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การสัง่ การตามผลการสืบสวนสอบสวนของ สจร.ทหาร
๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

การสั่งการตามผลการตรวจราชการของ สจร.ทหาร กรณีปญหา
ขอบกพรองที่ไมสําคัญ
การโอน การปรับยายและออกคําสั่งนายทหารสัญญาบัตร ยศ
พ.ท., น.ท.ลงมา เวนการปรับยายในตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมา
ภายในสวนราชการขึ้นตรง บก.ทท.ที่มี ผบ.หนวยระดับ พล.ท.,
พล.ร.ท. และ พล.อ.ท.ขึ้นไป
การออกคําสั่งปรับยายนายทหารสัญญาบัตร ยศ พ.อ., น.อ.
(เมื่อไดรับอนุมัติตัวบุคคลแลว)
การอนุมัติตัวบุคคลและออกคําสั่งใหขาราชการเขารับการศึกษา
รร.สธ.เหลาทัพ
การอนุมัติตัวบุคคลและออกคําสั่งใหขาราชการเขารับการศึกษา
หลักสูตรทางทหารระดับสูง ไดแกหลักสูตร เสนาธิการทหาร,
วทบ., วทร., วทอ. และหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา
ฝายอํานวยการ ยกเวนหลักสูตร วปอ., ปรอ. และ วปม.
การกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล
การชวยราชการ และพนจากชวยราชการของขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตร และการเปลี่ยนเหลาของนายทหารสัญญาบัตร
ยศ พ.อ., น.อ.ลงมา
เรื่องความประพฤติของทหารที่ปรากฏขาวเผยแพรทางสื่อ
ยกเวนนายทหารสัญญาบัตร
การอนุมัติใหกําลังพลไดรับบําเหน็จพิเศษในเวลาปกติและเวลา
เหตุฉุกเฉิน
การขออนุมัติใหนายทหารจากมิตรประเทศเขารับการศึกษา
ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาของ กห.
การอนุมัติใหเจาหนาที่ในสํานักงานนายทหารติดตอประจํา
กรุงโซล ไดพักผอน ณ ประเทศญีป่ ุน
การอนุมัติใหเจาหนาที่ในสํานักงานนายทหารติดตอประจํา
กรุงโซล เดินทางไปราชการ
การสัง่ การในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวของกับสํานักงาน ป.ป.ช.
การสัง่ การในเรือ่ งรองทุกขรองเรียน
การตั้งชื่อคายทหารและชื่อเรือหลวง

หนวยดําเนินการ
สจร.ทหาร

กพ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

สจร.ทหาร

-๒ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑๗. การบรรจุทหารกองหนุนและแตงตัง้ ยศเปนนายทหารประทวน
กพ.ทหาร
๑๘. การจัดผูแทนชั้นยศนายพล เขารวมเปนกรรมการตาง ๆ
กพ.ทหาร
ในหนวยงานของ กห.
๑๙. การรายงานเหตุการณตามปกติประจําเดือนของสํานักงาน
กพ.ทหาร
นายทหารติดตอประจํากรุงโซล
๒๐. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีพระราชทานกระบีซ่ ึ่งจะตอง
กพ.ทหาร
มีหนังสือกราบบังคมทูลผานไปทาง กห.
๒๑. เอกสารการรับ - สงหนาที่ของ หน.สวนราชการใน บก.ทท.
กพ.ทหาร
กรณี ที่ไมมีปญ
 หา
๒๒. การลากิจ ลาพักผอน ลาปวยในประเทศของ หน.สวนราชการ
กพ.ทหาร
ใน บก.ทท. ทีเ่ ปนอํานาจ ผบ.ทสส.โดยตรง
๒๓. การรายงานดวนทางธุรการ
กพ.ทหาร
๒๔. การอนุมัติใหกําลังพลมีสิทธิไดรับเงินคาสินไหมทดแทนประกันชีวิต
กพ.ทหาร
๒๕. การอนุมัติใหเลื่อนชั้นเงินเดือนขาราชการเปนบําเหน็จประจําป
กพ.ทหาร
นอกวงรอบการพิจารณาบําเหน็จประจําป
๒๖. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและ
กพ.ทหาร
คูสมรส สังกัดเหลาทัพ
๒๗. การออกคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาปกติและเวลาเหตุ
สบ.ทหาร
ฉุกเฉินของขาราชการสังกัด บก.ทท.
๒๘. การขอพระราชทานยศใหแกผูที่ไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ
สบ.ทหาร
๒๙. การปฏิบัติตามขอบังคับทหาร วาดวยขาราชการกลาโหมพลเรือน
สบ.ทหาร
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

การบรรจุลกู จางประจํา และพนักงานราชการที่รบั คาจาง
เมือ่ คิดทั้งเดือน ตั้งแตกลุม ที่ ๒ หมวดฝมือพิเศษ ระดับกลาง
ชั้นที่ ๑ ขึ้นไป
การออกคําสั่งเลือ่ นชั้นเงินเดือนของขาราชการชั้นสัญญาบัตร
ที่ยายสังกัดมา บก.ทท.
การลงนามในคําสัง่ ใหเลื่อนชั้นเงินเดือนของขาราชการ
ชั้นสัญญาบัตรเปนบําเหน็จประจําปนอกวงรอบการพิจารณา
บําเหน็จประจําป
ใหลูกจางประจํา ที่รบั คาจางเมื่อคิดทั้งเดือน ตั้งแตกลุม ที่ ๒
หมวดฝมอื พิเศษ ระดับกลาง ชั้นที่ ๑ ขึ้นไป ออกจากงาน
การออกคําสั่งปรับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร
การออกคําสั่งแตงตัง้ ยศ และถอดยศขาราชการต่ํากวาชั้น
สัญญาบัตร

สบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร
สบ.ทหาร

-๓ลําดับ
เรื่อง
๓๖. การขอรับอนุมัติ รมว.กห. เกี่ยวกับการจางลูกจางประจํา
ที่รับคาจางเมื่อคิดทั้งเดือน ตั้งแตกลุมที่ ๒ หมวดฝมือพิเศษ
ระดับกลางชั้นที่ ๑ ขึ้นไป
๓๗. การขอรับอนุมัติ รมว.กห. เกี่ยวกับการใหลูกจางประจํา
ที่รับคาจางเมื่อคิดทั้งเดือน ตั้งแตกลุมที่ ๒ หมวดฝมือพิเศษ
ระดับกลางชั้นที่ ๑ ขึ้นไป ออกจากราชการ
๓๘. แจงรายชื่อผูแทน บก.ทท. ไปยัง สป. เพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการ
ของ กห.
๓๙. การออกคําสั่งจัดผลัดผูแทน ผบ.ทสส. และจัดผูแทน ผบ.ทสส.
ตามผลัด ไปในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีตาง ๆ
รวมทั้งการรับเสด็จและสงเสด็จ
๔๐. การลาไปประกอบพิธีฮัจยของขาราชการสังกัด บก.ทท.
๔๑. การขอพระราชทานแตงตัง้ นายทหารสัญญาบัตรสังกัด บก.ทท.
เปนราชองครักษเวร กรณีปกติ เวนกรณีพิเศษ
๔๒. การอนุมัตมิ อบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์

หนวยดําเนินการ
สบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สบ.ทหาร
สบ.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร

สปท.

๔๓.

การอนุมัตหิ ลักการเพื่อการเผยแพรวิทยาการ

สปท.

๔๔.

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขาราชการทีจ่ ะไปศึกษา
ตางประเทศโดยทุนรัฐบาลตางประเทศ
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด บก.ทท. เพื่อฝากเขาศึกษาใน รร.สธ.เหลาทัพ
การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการศึกษาในตางประเทศ
พ.ศ.๒๕๒๗
การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา
ในสถานศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗
การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการเขาสมาคม เขาศึกษา
หรือบอกความในราชการ (เฉพาะการศึกษา) พ.ศ.๒๕๑๐
การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการรับนิสิตและนักศึกษา
ที่ศึกษาวิชาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เขาเปนนักเรียนทุน
ของ กห. พ.ศ.๒๔๙๕
การขออนุญาตลาไปศึกษาในสถานศึกษานอก กห. โดยใชเวลา
นอกเวลาราชการของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด
สํานักงานผูบงั คับบัญชา และนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล
ที่ดํารงตําแหนง ปษ.พิเศษ บก.ทท., ปษ.บก.ทท.,
ผทค.พิเศษ บก.ทท., ผทค.บก.ทท. และ ผชก.บก.ทท.

สปท.

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สปท.
สลก.บก.ทท.

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
รอง เสธ.ทหาร

๒. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การกระจายขาวสารและขาวกรองใหแกสวนราชการนอก ทท.
๒. การอนุมัตหิ ลักการใชเอกสารขอมูลขาวกรองทางทหาร
๓. การอนุมัติแตงตัง้ เสมียนประจําสํานักงานผูชวยทูตทหาร
ในตางประเทศ
๔. การอนุมัติใหคูสมรส บุตร และผูติดตามขาราชการประจําสํานักงาน
ผูชวยทูตทหารไทย/ตางประเทศ เดินทางกลับประเทศไทย
๕. การสัมมนาเกี่ยวกับอากาศยานไมทราบฝาย
๖. รายงานสรุปสถานภาพของยุทโธปกรณหลักของ บก.ทท.
และเหลาทัพ
๗. บัญชีสรุปยอดเรือ เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอรของทหารตางชาติ
ที่บินผานและแวะจอดลงในประเทศไทย
๘. การแตงตั้งนักบินทําหนาที่ครูการบิน
๙. รายงานผลการปฏิบัตงิ านดานกิจการพลเรือนของเหลาทัพ
๑๐. การสัง่ การใหสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.และเหลาทัพ
ใหความรวมมือเกี่ยวกับการจัดแสดงหรือมหกรรม
ของสวนราชการหรือองคการทางพลเรือนตามที่ขอมา
๑๑. การชวยเหลือประชาชนโดยหนวยทหารของเหลาทัพ รอบ ๓ เดือน
๑๒. สรุปการดําเนินการดานจิตวิทยาของ บก.ทท.และเหลาทัพ
ในรอบ ๓ เดือน
๑๓. การอนุมัติให กร.ทหาร ใชสื่อทุกชนิดที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ บก.ทท. ใหการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสาร หรือกิจกรรมของหนวย
ที่รองขอมาตามความเหมาะสม
๑๔. การอนุมัติตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอหนวยทหาร
ที่ขึ้นตรง กห. โดยเสนอเรื่องถึง กห. เพื่อสัง่ การให ศรภ.
ดําเนินการเขาตรวจสอบได
๑๕. การอนุมัติตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอหนวยทหาร
ที่ขึ้นตรง ทท.
๑๖. การออกคําสั่งใหบุคคลไดรบั เครื่องหมายตนหนถายรูปทาง
อากาศกิตติมศักดิ์ การประดับเครือ่ งหมายแสดงความสามารถ

หนวยดําเนินการ
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

ขว.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

ยก.ทหาร
ยก.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

ยก.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

ยก.ทหาร
กร.ทหาร
กร.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

กร.ทหาร
กร.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

กร.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

ศรภ.

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

ศรภ.

กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

ผท.ทหาร

๓. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง ผบ.ทสส.(ทร.) สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การกําหนดความรับผิดชอบตอสิ่งอุปกรณที่ใชรวมกันระหวาง
กบ.ทหาร
บก.ทท. และเหลาทัพ
๒. การเบิก การจาย การยืม การโอนสิ่งอุปกรณระหวาง บก.ทท.
กบ.ทหาร
กับเหลาทัพ และระหวางเหลาทัพ
๓. การออกระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา และคําชี้แจงทางการ
กบ.ทหาร
สงกําลังบํารุง
๔. การจําหนายพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
กบ.ทหาร
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ของสวนราชการใน บก.ทท.
ที่อยูในอํานาจ ผบ.ทสส.
๕. การแลกเปลี่ยนวัสดุและครุภัณฑตามระเบียบสํานักนายก
กบ.ทหาร
รัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
๖. การเขารวมในการดําเนินงานตามแผนเตรียมพรอมแหงชาติ
กบ.ทหาร
๗. การกําหนดและแกไขอัตราสิ่งอุปกรณและอัตราพิกัดแก
กบ.ทหาร
สวนราชการใน บก.ทท.
๘. การใหการสนับสนุนรถยนตปฏิบัตกิ ารหุมเกราะ
กบ.ทหาร
ยี่หอ LAND ROVER รุน RANGE ROVER ของ ศรภ.
ใหแก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืมไวใชราชการ
๙. การอนุมัติใหใชจายเงินบํารุงหรือการกอหนีผ้ ูกพัน เงินบํารุง
สปช.ทหาร
ตามระเบียบ บก.ทท.วาดวยเงินบํารุง พ.ศ.๒๕๔๑
๑๐. การอนุมัตกิ ารจายเงินคารับรองชาวตางประเทศ ที่เดินทางมา
สปช.ทหาร
ประเทศไทย การอนุมัติ การจายเงินคาของขวัญมอบใหชาว
ตางประเทศ
๑๑. การอนุมัตจิ ายเงินสวัสดิการสงเคราะหขาราชการ บก.ทท.
สปช.ทหาร
ที่เปนกรณีพเิ ศษ ยกเวน กรณีเปนสวัสดิการสวนรวมของ บก.ทท.
๑๒. การสนับสนุนแผนที่ ซึง่ ผลิตโดยใชเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลิต
สปช.ทหาร
รูปถายทางอากาศ ซึ่งมีวงเงินเกินกวา ๒๐,๐๐๐.- บาท โดยไมคิด
คาใชจาย
๑๓. การเสนอความตองการรายจายประจําขั้นต่ํา
สปช.ทหาร
๑๔. การเสนอความตองการงบประมาณรายจายประจําป
สปช.ทหาร
เพื่อบูรณาการกับสวนราชการอื่น ๆ
๑๕. การรับทราบรายงานสถานภาพเงินนอกงบประมาณ ประเภท
สปช.ทหาร
ที่ ๒ ของ บก.ทท.ตามระเบียบตาง ๆ
๑๖. การรับทราบรายงานสถานภาพเงินบํารุงของ บก.ทท.
สปช.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร, เสธ.ทหาร

๔. เรื่องที่มอบอํานาจให เสธ.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การขออนุมัติใชหลักสูตรการศึกษา
๒. การอนุมัตหิ ลักการรับรองแขกตางประเทศ
๓. การกําหนดและประสาน การขาวลับ กับหนวยขาวใน และ
นอก กห.
๔. การกําหนดผูแทน ทท. เขารวมในกิจกรรมขาวกรองของชาติ
และระหวางชาติ
๕. การขาวกรอง การตอตานการขาวกรองและการรักษาความ
ปลอดภัย
๖. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกชาวตางประเทศ
๗. การอนุมัติใหการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย หลักสูตร
รักษาความปลอดภัย และเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัย
กับหนวยงานภายนอก กห. กรณีขออนุมัติผาน กห.
๘. การลงนามในผนวก อนุผนวก ใบแทรก และใบแนบประกอบ
แผนทางทหาร
๙. การลงนามในคําสัง่ แกไขอัตรารายละเอียดของ บก.ทท.
๑๐. การสัง่ การใหสวนราชการทีเ่ กีย่ วของกับงานดานกิจการพลเรือน
ของเหลาทัพ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
๑๑. การอนุมัตหิ ลักการและแนวทางในการดําเนินงานเรือ่ งการพัฒนา
ระบบงานและเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๒. การใชทรัพยากร เพือ่ เปนแนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ
บก.ทท. และเหลาทัพ
๑๓. การสรุปรายการตรวจ และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการของหนวยขึ้นตรง กห.
๑๔. การดําเนินการเกี่ยวกับโครงการแทรกแซงตลาดขาวเปลือก
ของ นทพ.
๑๕. รางแผนปฏิบัติราชการประจําป
๑๖. รางโครงสรางงบประมาณ
๑๗. การใหการสนับสนุนหรือการขอรับการบริการแผนที่ระวางชายแดน
๑๘.
๑๙.

การกําหนดจํานวนที่นั่งศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ สปท.
เวนหลักสูตร วปอ., ปรอ., วปม.ใหแก สป., เหลาทัพ
และสวนราชการนอก กห.
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ สปท. เวนหลักสูตร วปอ., ปรอ.
และ วปม.

หนวยดําเนินการ
กพ.ทหาร
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

ขว.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

ขว.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

ขว.ทหาร
ขว.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

ยก.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

ยก.ทหาร
กร.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

สปช.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สปช.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สปช.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สปช.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร

สปช.ทหาร
สปช.ทหาร
ผท.ทหาร

รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

สปท.
สปท.

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร

-๒ลําดับ
เรื่อง
๒๐. การลงนามในคําสัง่ ให รอง เสธ.ทหาร และคณะเดินทาง
ไปราชการทางธุรการภายในประเทศ
๒๑. การอนุมัติใหเปดการศึกษาและจัดสรรที่นงั่ ศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
ของ บก.ทท. (เวนหลักสูตร วปอ., ปรอ. และ วปม.)
๒๒. การประสาน แลกเปลี่ยนขาวสารและขอมูลทางดานการสือ่ สาร
อิเล็กทรอนิคสและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสวนราชการตาง ๆ
นอก กห. กรณีกําหนดชั้นความลับ

หนวยดําเนินการ
สลก.บก.ทท.
นขต.บก.ทท.
สส.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ,
รอง เสธ.ทหาร
รอง เสธ.ทหาร

๕. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทอ.) ทําการแทนในนาม ผบ.ทสส
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การสั่งการตามรายงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ
สจร.ทหาร
๒. การสัง่ การและรับทราบผลในเรื่องกวดขันวินัยทหาร
สจร.ทหาร
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
สจร.ทหาร
ยาเสพติดไปยังสวนราชการนอก บก.ทท.
๔. การรายงานผลการศึกษาและการอนุมัติใหบันทึกประวัติการศึกษา
กพ.ทหาร
ของขาราชการทีก่ ลับจากศึกษาในสถานศึกษานอก กห. ทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาระดับหลักสูตร
รร.สธ.เหลาทัพ, วิทยาลัยการทัพ ขึ้นไป เวนหลักสูตร
เสนาธิการทหาร, วปอ., ปรอ. และ วปม.
๕. การขออนุมัติขยายเวลาในการศึกษาในประเทศของขาราชการ
กพ.ทหาร
สังกัด บก.ทท. โดยใชเวลาราชการ
๖. การอนุมัติใหขาราชการสังกัด บก.ทท. ไปประชุม ดูงาน
กพ.ทหาร
หรือไปรวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาภายในประเทศ
๗. การยายและเปลี่ยนเหลานายทหารประทวน
กพ.ทหาร
๘. การอนุมัติตัวบุคคลและออกคําสัง่ ใหขาราชการกลาโหมพลเรือน
กพ.ทหาร
เขารับการฝกอบรมวิชาทหารเพื่อแตงตั้งยศเปนทหารประจําการ
๙. การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลือ่ น
กพ.ทหาร
และลดตําแหนงของขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร และชัน้
สัญญาบัตรหรือหลักเกณฑอื่นใดที่ กห.กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้
๑๐. การอนุมัติใหขาราชการเขาสมาคม
กพ.ทหาร
๑๑. ขอเสนอของคณะกรรมการญาติวีรชน
กพ.ทหาร
๑๒. พ.ร.บ.ยกเวนคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูที่ไดรบั เหรียญ
กพ.ทหาร
ชัยสมรภูมิ
๑๓. การอนุมัติใหหางรานจําหนายสินคา การบริการใหแกขาราชการ
กพ.ทหาร
เปนสวัสดิการ และการบริจาคเพือ่ ชวยเหลือทางราชการ
๑๔. การอนุมัติตัวบุคคลและออกคําสัง่ เพือ่ สงขาราชการ ลูกจาง และ
กพ.ทหาร
พนักงานราชการ ไปเขารับการศึกษา อบรม รวมทั้งการอนุมัติ
ตัวบุคคลไปสมัครสอบ ฝาก หรือระงับการเขารับการศึกษาอบรม
ในสถานศึกษาทั้งในและนอก กห. เวนหลักสูตร รร.สธ.เหลาทัพ
วิทยาลัยการทัพ, เสนาธิการทหาร, วปอ., ปรอ., วปม. และ
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ
๑๕. การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติ
กพ.ทหาร
และประสานงาน กรณีทหารถูกหาวากระทําความผิดอาญา
พ.ศ.๒๕๔๔

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียน

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

นําเรียน

-๒ลําดับ
เรื่อง
๑๖. การสัง่ การในเรือ่ งการจัดทหารกองเกียรติยศสําหรับศพทหาร
๑๗. การจัดผูแทน บก.ทท. สายงานดานกําลังพลและธุรการ ชั้นยศ
พ.อ., น.อ. ลงมา เขารวมเปนกรรมการ ตาง ๆ ในหนวยงานของ กห.
๑๘. การขออนุมัตปิ รับแกแผนการบรรจุกําลังพลประจําป ประเภท
นายทหารสัญญาบัตร ในกรณีที่มอี ัตราสูงขึ้นแตไมเกินอัตรา พ.ท.
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนตําแหนง ไมเพิม่ งบประมาณและไม
เปลี่ยนประเภทของกําลังพล
๑๙. การดําเนินการเกี่ยวกับพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกผทู ี่ครบ
เกษียณอายุ
๒๐. การรายงานการตองคดีของนายทหารสัญญาบัตร นายทหาร
ประทวน และขาราชการกลาโหมพลเรือน
๒๑. การรายงานการลงทัณฑตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร
๒๒. การสัง่ พักราชการ และการขอกลับเขารับราชการ
นายทหารสัญญาบัตร
๒๓. การรายงานปลดถอดยศนายทหารสัญญาบัตร
๒๔. การรายงานกวดขันวินัยทหาร
๒๕. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องอิสริยาภรณ เหรียญตรา
รวมทั้งเครื่องหมายพิเศษของตางประเทศ
๒๖. การขอหนังสือสําคัญยกเวนการเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียม
บางประเภทแกผูไดรบั พระราชทานเหรียญความดีความชอบ
ในราชการสําหรับกําลังพลเหลาทัพ
๒๗. การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศของขาราชการสังกัดเหลาทัพ
๒๘. ขอเหรียญกาชาดสมนาคุณ
๒๙. การกําหนดเครื่องหมายราชการ หรือสัญลักษณของสวนราชการ
๓๐. ขอตัวอยางลายมือชื่อ รมว.กห. สําหรับทําสมุดคูมอื ประจํา
ครอบครัวทหาร และเจาหนาทีก่ องทัพไทยในราชการสงคราม
๓๑. การหารือบําเหน็จตกทอดขาราชการสังกัดเหลาทัพ
๓๒. การขอพระราชทานอภัยโทษ
๓๓. การรายงานใหขาราชการสังกัดเหลาทัพเปนกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
๓๔. การเสนอชื่อบุคคลเขารับรางวัลเกียรติยศสาขาตาง ๆ
หรือประกาศเกียรติคุณ ซึ่งไดรับอนุมัติตัวบุคคลแลว
๓๕. การขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิของขาราชการชั้นสัญญาบัตร

หนวยดําเนินการ
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน
นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

-๓ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๓๖. การรายงานตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรบั อันตรายหรือ
กพ.ทหาร
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัตริ าชการ พ.ศ.๒๕๔๖
๓๗. การโอน การชวยราชการ และการพนจากชวยราชการของ
กพ.ทหาร
ขาราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดเหลาทัพ
๓๘. การรายงานแตงตั้งผูรกั ษาราชการแทน ซึง่ อยูในอํานาจ รมว.กห.
กพ.ทหาร
เวน ผบ.เหลาทัพ
๓๙. การอนุมัตจิ ัดสรรยอดทหารกองเกินเขากองประจําการในสวนของ
กพ.ทหาร
บก.ทท.
๔๐. การอนุมัติใหกําลังพลไปปฏิบัตงิ านที่ศูนยกลางติดตอประสานงาน
กพ.ทหาร
ชวยเหลือผูเกษียณอายุราชการของ บก.ทท.
๔๑. การอนุมัตทิ ี่เกี่ยวของกับงานการสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนา
กพ.ทหาร
คุณภาพชีวิตขาราชการทหาร
๔๒. การสัง่ การที่เกี่ยวของกับงานปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส
กพ.ทหาร
๔๓. การออกคําสั่งใหนายทหารประทวนทําหนาที่ในตําแหนงนายทหาร
กพ.ทหาร
สัญญาบัตรของขาราชการสังกัด สน.ผบ.ทสส.
๔๔. การขอยกเลิก กําหนดใหม การแกไขชื่อตําแหนง และแกไขจํานวน
กพ.ทหาร
ตําแหนงขาราชการที่มสี ิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ทท. บก.ทท. และเหลาทัพ
๔๕. การขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
กพ.ทหาร
ของเหลาทัพ
๔๖. การสัง่ การในเรือ่ งรองทุกขรองเรียนของเหลาทัพ
กพ.ทหาร
๔๗. การอนุมัตเิ กี่ยวกับการเบิกจายเงินจากบัญชี “เงินฝาก
กพ.ทหาร
คาธรรมเนียมการสอบแขงขัน) และบัญชีเงินกองทุนพัฒนาการ
สอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับราชการ
๔๘. การรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน และสังเกตการณ
กพ.ทหาร
ณ ตางประเทศ
๔๙. การอนุมัติใหจัดชุดตรวจเยี่ยม ประสานงาน กํากับดูแล การ
กพ.ทหาร
ดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาของขาราชการ บก.ทท.
๕๐. การอนุมัติและออกคําสั่งใหขาราชการรับและงดรับเงินประจํา
สบ.ทหาร
ตําแหนง ประเภทบริหาร, เชี่ยวชาญเฉพาะ, วิชาชีพเฉพาะ และ
เงินตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการผูม ีสิทธิ
และไมมสี ิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
๕๑. การจัดขาราชการไปในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการตาง ๆ
สบ.ทหาร
การรับเสด็จและสงเสด็จ
๕๒. การแจงใหเหลาทัพทราบเรือ่ งการรับ - สงเสด็จ
สบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียนโดยตรง

นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง

-๔ลําดับ
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

เรื่อง
หนวยดําเนินการ
การออกหนังสือเชิญผูแทนหรือบุคคลภายนอกเขารวม
สบ.ทหาร
งานพิธี บก.ทท.
การออกคําสั่งใหขาราชการรับหรืองดรับเงินเพิม่ พิเศษ
สบ.ทหาร
และเงินคาฝาอันตราย
การอนุญาตใหขาราชการลาพักเพื่อรอการปลด
สบ.ทหาร
การออกคําสั่งเลื่อนและปรับเงินเดือนขาราชการต่ํากวาชั้น
สบ.ทหาร
สัญญาบัตรของขาราชการสังกัด สน.บก.บก.ทท. สสก.ทหาร
และสธน.ทหาร และเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราว
การแตงตั้งยศสิบตรีกองประจําการ
สบ.ทหาร
การลงนามรับรองรูปถายในบัตรเหรียญชัยสมรภูมิของขาราชการ
สบ.ทหาร
ชั้นยศนายพล
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและ
สบ.ทหาร
คูสมรส สังกัด บก.ทท.
เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
แตงตั้งยศขาราชการกลาโหมพลเรือนเปนนายทหารสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
การบรรจุกลับเขารับราชการและแตงตั้งยศเปนนายทหารสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
การบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
การอนุมัติใหขาราชการชั้นสัญญาบัตร ยศ พ.อ., น.อ. ลงมา
สบ.ทหาร
ลาออกจากราชการ
การโอนขาราชการชั้นสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
การประกาศเรื่องขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรและลูกจาง
สบ.ทหาร
ถึงแกกรรม
การดําเนินการชมเชย การชวยเหลือราชการ
สบ.ทหาร
การลาติดตามคูสมรสไปตางประเทศของขาราชการสังกัด บก.ทท.
สบ.ทหาร
การเสนอเรื่องออกประกาศ กห. กรณีขาราชการชั้นสัญญาบัตร
สบ.ทหาร
สังกัด บก.ทท. ถึงแกกรรม
ขออนุมัติใชคํายอชื่อสวนราชการ และหมายเลขประจํากรมกอง
สบ.ทหาร
ของสวนราชการ รวมทั้งการอนุมัติใชคํายอชื่อสวนราชการระดับ
แผนกของสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.
การดําเนินการเกี่ยวกับบัตรประจําตัว ผูไดรับพระราชทานเหรียญ
สบ.ทหาร
พิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดนนายทหารชั้นนายพล
การอนุมัตกิ ารเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศหลักสูตรตาง ๆ
สปท.
ของ สปท.(เวนหลักสูตร วปอ., ปรอ. และ วปม.)
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก จ.ส.อ., พ.จ.อ. และ พ.อ.อ.
สปท.
ประเภทอายุราชการ ๑๕ ป และประเภทเลื่อนฐานะ
ในสายงานเหลา สบ. เพื่อเลื่อนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
นําเรียนโดยตรง
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียนโดยตรง
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ

-๕ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๗๔. การลงชื่อในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน นชท.
สปท.
๗๕. การอนุมตั ิดําเนินการสอบคัดเลือก นชท. และการแตงตั้งกรรมการ
สปท.
๗๖. การอนุมตั ิอัตราคาตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงกรรมการสอบคัดเลือก
สปท.
นตท.
๗๗. การรับบุคคลซึ่งสังกัดนอกสวนราชการ กห. เขาศึกษาใน รร.ชท.
สปท.
๗๘. การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการศึกษาในตางประเทศ
สปท.
พ.ศ.๒๕๒๗ และการปฏิบัติตามคําสั่ง กห.ที่ ๒๔๑/๑๓
ลง ๔ มิ.ย.๑๓ เรื่อง การสงขาราชการไปศึกษาในสถานศึกษา
ในประเทศนอกสังกัด กห.
๗๙. การขออนุมัติโครงการศึกษาของ บก.ทท. และเหลาทัพ
สปท.
๘๐. การขอกรรมการสอบความรู นตท. และการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
สปท.
เปน นตท.
๘๑. การออกคําสั่งใหขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด สน.ผบ.ทสส.
สลก.บก.ทท.
และตําแหนง ประจํา บก.ทท. รับเงินรางวัลประจําป
๘๒. การขออนุมัตจิ ัดประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน และสังเกตการณ
กรม สธร.ฯ
ภายในประเทศ และการรายงานผลการประชุม สัมมนา อบรม
ดูงาน และสังเกตการณ ภายในประเทศ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับงานดาน
กําลังพลและธุรการ
๘๓. เรื่องนําเรียนเพื่อทราบ ซึ่งมิไดเปนเรื่องสําคัญหรือเปนนโยบายของ
กรม สธร.ฯ
ผบ.ทสส.
๘๔. เอกสารเวียนทราบในสายงานที่เกี่ยวของ
กรม สธร.ฯ
๘๕. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ทางดานธุรการ
กรม สธร.ฯ

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ
นําเรียน
นําเรียน

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

เรื่องที่ ผบ.ทสส. ไดมอบอํานาจชวงให รอง เสธ.ทหาร (ทอ.)
มีอํานาจทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
แลวแตกรณีได โดยยกเวนในกรณีของนายทหารชัน้ นายพล
ลําดับ
เรื่อง
๑. การใหทหารประดับแผนติดไหลและกําหนดรูปสัญลักษณของแผน
ติดไหล ตามความในขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยการใชเสื้อครุย เสื้อปริญญา และ
เครื่องหมายพิเศษบางอยาง
๒. ขาราชการกลาโหมขออนุมัติไปประชุม ดูงาน หรือแขงขันกีฬา
ณ ตางประเทศ โดยไมถือเปนวันลา ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง
๓. ขาราชการกลาโหมที่ไปทํางานทางองคการหรือรัฐวิสาหกิจ
ขออนุมัติไปตางประเทศในกิจการขององคการรัฐวิสาหกิจนัน้
๔. ขาราชการกลาโหมลากิจหรือพักผอนไปตางประเทศ
๕. การไปตางประเทศกรณีตามลําดับ ๒ ถึง ๔ ของนักเรียนทหาร
ทหารกองประจําการ และลูกจาง

หนวยดําเนินการ
กพ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร

นําเรียน

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน

๖. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทบ.) สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การอนุมัติจายแผนที่ ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
ใหสวนราชการพลเรือน เอกชน และตางชาติเพื่อใชในการศึกษา
๒. การอนุมัตปิ ระกาศใชแผนที่ระวางและมาตราสวนตาง ๆ
๓. การอนุมัตผิ ังการจอดรถในพื้นทีล่ านจอดรถ บก.ทท.
๔. การฝกอบรมในดานการขาวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๕. การอนุมัตเิ ปดหลักสูตรการฝกและอบรมดานการขาว
๖. การอนุมัตเิ ปดอบรมหนาที่นายทหารเวรรักษาความปลอดภัย
บก.ทท.
๗. การดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการสรรพกําลังเพื่อการทหารทีเ่ กี่ยวของในดานยุทธการ
๘. การแจกจายแผนทางทหารใหแก สป, ทบ., ทร., ทอ. และ
สวนราชการนอก กห.
๙. การแจงผลการรายงานขอแกไขอัตราของสวนราชการใน บก.ทท.
ทบ. ทร. และ ทอ. ที่ไดรับอนุมัตจิ าก กห. ใหกองทัพทราบ
แลวสงคืน สป. เพื่อเก็บเรื่อง
๑๐. การฝกตามวงรอบประจําปของ บก.ทท.
๑๑. การอนุมัติให นตท.ฝกภาคสนาม
๑๒. การสัง่ การใหสวนราชการ บก.ทท. ที่เกี่ยวของกับงานดาน
กิจการพลเรือนดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
๑๓. สรุปทัศนะของผูบงั คับบัญชาจากหนังสือพิมพรายวัน
๑๔. การอนุญาตใหสวนราชการหรือขาราชการไปรวมกํากับดูแลการ
ถายทําภาพยนต หรือภาพยนตรโฆษณา ตามที่ไดรับการประสาน
จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๑๕. การเคลื่อนยายกําลังเพื่อการฝกของ สส.ทหาร
๑๖. การอนุมัติใหชาวตางประเทศและชาวไทย เขาเยี่ยมชม
กิจการของหนวย
๑๗. การอนุมัติตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยตอหนวยทหาร
นขต.บก.ทท.
๑๘. การเคลื่อนยายกําลังเพื่อการฝกนอกพื้นที่กรุงเทพ ฯ ของ ศรภ.
๑๙. การแจงใหเหลาทัพทราบเกี่ยวกับนโยบายดานระบบควบคุม
บังคับบัญชา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการทั่วไป
๒๐. การสัง่ การในเรือ่ งเกี่ยวกับประวัติศาสตรโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑทหาร
๒๑. การลงชื่อในหนังสือตอบขอบคุณหนวยตาง ๆ

หนวยดําเนินการ
ขว.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน

ขว.ทหาร
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร
ขว.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

ยก.ทหาร

นําเรียน

ยก.ทหาร

นําเรียน

ยก.ทหาร

นําเรียน

ยก.ทหาร
ยก.ทหาร
กร.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

กร.ทหาร
กร.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน

สส.ทหาร
นขต.บก.ทท.

นําเรียน
กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ

ศรภ.

กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ

ศรภ.
สส.ทหาร

กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียน

สปท.

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ

สปท.

กรม สธร.ฯ ที่รบั ผิดชอบ

-๒ลําดับ
เรื่อง
๒๒. การจัดผูแทน บก.ทท. สายงานดานยุทธการการขาวและ
กิจการพลเรือน ชั้นยศตั้งแต พ.อ., น.อ.ลงมา
เขารวมเปนกรรมการตาง ๆ ในหนวยงานของ กห.
๒๓. การขออนุมัตจิ ัดประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน และ
สังเกตการณ ภายในประเทศ และการรายงานผลการประชุม
สัมมนา อบรม ดูงาน และสังเกตการณภายในประเทศ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับงานดานยุทธการ การขาว และกิจการพลเรือน
๒๔. เอกสารเวียนทราบในสายงานที่เกี่ยวของ
๒๕. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ทางดานธุรการ
๒๖. การอนุมัติใหการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย หลักสูตร
รักษาความปลอดภัย และเครื่องมือในการรักษาความ
ปลอดภัย กับหนวยงานใน กห. กรณีไมใชงบประมาณ
๒๗. การอนุมัติใหการสนับสนุนเจาหนาที่ลามกับหนวยงานภายใน
และภายนอก กห.
๒๘. การอนุมัติใหชาวตางประเทศเขามาในหนวยทหาร

หนวยดําเนินการ
กรม สธร.ฯ

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน

กรม สธร.ฯ

นําเรียน

กรม สธร.ฯ
กรม สธร.ฯ
ขว.ทหาร

นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

ขว.ทหาร

นําเรียน

ขว.ทหาร

นําเรียน

๗. เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทร.) สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การสัง่ การตามผลการตรวจบัญชี และขอทักทวงตาง ๆ ของ
สตน.ทหาร
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง และ กห.
๒. การอนุมัตหิ ลักการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่
สตน.ทหาร
สตน.ทหาร เสนอแนะ เพือ่ ใหหนวยใน บก.ทท. ยึดถือปฏิบตั ิ
๓. แจงการดําเนินการตามผลการตรวจบัญชีและขอทักทวงตาง ๆ
สตน.ทหาร
ของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๔. แจงการเขาตรวจทุกประเภทการตรวจของสํานักงานการตรวจ
สตน.ทหาร
เงินแผนดิน
๕. การประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการตรวจสอบภายใน
สตน.ทหาร
กับสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๖. การเสนอเรื่องใหเหลาทัพดําเนินการตามผลการตรวจของ
สตน.ทหาร
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินในการเขาตรวจสํานักงาน
ผูชวยทูตทหารในตางประเทศ
๗. การรายงานการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สตน.ทหาร
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
๘. การเก็บรักษาและการซอมบํารุงอาวุธยุทธภัณฑและสิ่งอุปกรณ
กบ.ทหาร
๙. การดําเนินการตอของเหลือใช
กบ.ทหาร
๑๐. การแบงมอบความรับผิดชอบปกครองที่ดินและอสังหาริมทรัพยของ
กบ.ทหาร
สวนราชการ
๑๑. การประสานการขนสงรวม
กบ.ทหาร
๑๒. การปฏิบัติตามระเบียบ บก.ทท.วาดวยการรับ – สงสิ่งอุปกรณ
กบ.ทหาร
ที่ไดรับการชวยเหลือทางทหารจากตางประเทศ พ.ศ.๒๕๑๗
๑๓. การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสายสงกําลังบํารุง
กบ.ทหาร
๑๔. การขออนุญาตสงอาวุธผานแดน และการขออนุญาตใหผลิต
กบ.ทหาร
เฉพาะสวนประกอบของอาวุธเปนการเฉพาะคราว
๑๕. การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการใช
กบ.ทหาร
การดูแล และการขนถายยุทโธปกรณ
๑๖. การปฏิบัตงิ านตามโครงการแพทย ของเหลาทัพ
กบ.ทหาร
๑๗. การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
กบ.ทหาร
พ.ศ.๒๕๓๕ เวนการสั่งซื้อและสัง่ จางการจําหนาย
การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแกไขสัญญา
การตออายุทอี่ ยูในอํานาจของ ผบ.ทสส.
๑๘. การควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ
กบ.ทหาร
และสิง่ ที่ใชในราชการสงคราม ตามกฎหมาย วาดวยการควบคุม
การสงออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑและสิง่ ที่ใช
ในการสงคราม

สายงานทีผ่ าน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน

นําเรียน

-๒ลําดับ
เรื่อง
๑๙. การโอนพัสดุทเี่ กินอํานาจ ผบ.ทสส.
๒๐. การกําหนดมาตรฐานยุทโธปกรณรวมระหวางทหาร
และตํารวจ
๒๑. การรายงานผลการตรวจสังเกตการณการจัดซื้อ/จัดจาง
ของ สตน.ทหาร
๒๒. การจัดหา สป. และการบริการ โดยวิธี FMS กับ กห.สหรัฐ ฯ
ที่ไดรับอนุมัติหลักการแลว
๒๓. การเสนอเรื่องขออนุมัติแตงตัง้ ให ผบ.เหลาทัพ หรือผูแทน
เปนผูลงนามในขอตกลงซือ้ ขายในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย
สําหรับการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีรัฐตอรัฐ (GTOG)
๒๔. การดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสรรพกําลังเพื่อการทหารที่เกี่ยวของใน
ดานการสงกําลังบํารุง
๒๕. แตงตั้งผูแทนในนาม ผบ.ทสส. เขารวมประชุม หรือใหขอมูล
ในสายงานสงกําลังบํารุงตอหนวยงานของรัฐ ที่ไมเกี่ยวกับ
นโยบาย
๒๖. การอนุมัติใหสวนราชการ บก.ทท. ปฏิบัติตามมาตรการใน
การเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป
๒๗. การรายงานขอมูลทางสถิติครุภัณฑ ๑๐ ประเภท ของหนวยขึน้
ตรง บก.ทท.
๒๘. การสัง่ การและการดําเนินการเกี่ยวกับเงินราชการหรือ
ทรัพยสินราชการสูญหาย หรือเสียหาย หรือขาดบัญชี หรือ
เกิดการทุจริต
๒๙. อนุมัติใหสวนราชการใน บก.ทท. ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ แต
มิไดเบิกเงินตรงจากคลังหรือกรมบัญชีกลาง จัดทําบัญชีตาม
ระบบบัญชีสําหรับสวนราชการยอย และใหสวนราชการที่ไมได
รับจัดสรรงบประมาณแตมีการเบิกจายเงินราชการเปนจํานวน
มาก จัดทําบัญชีตามระบบบัญชีสําหรับสวนราชการ
๓๐. อนุมัติใหสวนราชการใน บก.ทท. เปดบัญชีเงินรายรับ
สถานพยาบาล และเงินรายรับสถานศึกษา
๓๑. อนุมัติใหสวนราชการใน บก.ทท.และเหลาทัพ ทราบ และถือ
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุที่ไม
เกี่ยวกับนโยบาย
๓๒. การประสานขอขอมูลเพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากร
ของ บก.ทท. ไปยังสวนราชการนอก กห.รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรภาคเอกชน

หนวยดําเนินการ
กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน
นําเรียน

กบ.ทหาร

นําเรียน

กบ.ทหาร

นําเรียน

กบ.ทหาร

นําเรียน

กบ.ทหาร

นําเรียน

กบ.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

สปช.ทหาร

นําเรียน

-๓ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๓๓. แจงใหเหลาทัพทราบเกี่ยวกับงานในสายงานปลัดบัญชีที่ไมเกี่ยวกับ
สปช.ทหาร
นโยบาย
๓๔. การรายงานเงินรายไดแผนดินใหสํานักนายกรัฐมนตรี
สปช.ทหาร
๓๕. สถิติการงบประมาณและกําลังพล เสนอ สป.ตามคําสัง่ กห.(เฉพาะ)
สปช.ทหาร
ที่ ๑/๓๘ ลง ๓ ม.ค.๓๘ เรื่อง รายงานสถิติทางงบประมาณและ
กําลังพล
๓๖. การรายงานแผนและผลการปฏิบัตงิ านประจําปงบประมาณของ
สปช.ทหาร
บก.ทท. เสนอ สป. และ สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี
๓๗. ขออนุมัตเิ บิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางในสวนทีเ่ กิน ๑๒๐ วัน คาใชจาย
สปช.ทหาร
เนื่องในการเดินทางในประเทศ ซึ่งอยูในอํานาจ รมว.กห. หรือ
ปล.กห.
๓๘. เสนอใหเหลาทัพทราบผลการอนุมัติการเบิกเบี้ยเลี้ยงในสวนที่เกิน
สปช.ทหาร
๑๒๐ วัน คาใชจายเนื่องในการเดินทางในประเทศ ซึ่งอยู
ในอํานาจ รมว.กห. หรือ ปล.กห.
๓๙. เรื่องที่ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ
สปช.ทหาร
และสวนราชการนอก กห.อื่น ๆ ซึ่งตองดําเนินการผาน กห.
๔๐. เสนอใหเหลาทัพทราบการขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
สปช.ทหาร
สํานักงบประมาณ และสวนราชการนอก กห.อื่น ๆ
๔๑. การรายงานสถานภาพงบประมาณไปยัง กห. และ สํานักงาน
สปช.ทหาร
การตรวจเงินแผนดิน
๔๒. การรายงานสถานภาพเงินนอกงบประมาณ ไปยังสวนราชการ
สปช.ทหาร
นอก บก.ทท.
๔๓. การสงขอมูลในสายงานการงบประมาณ และการควบคุม
สปช.ทหาร
งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ที่ไมเกี่ยวกับนโยบายไปยังสวน
ราชการนอก กห. รัฐวิสาหกิจ และองคกรภาคเอกชน
๔๔. การจัดผูแทนไปรวมประชุมนอก บก.ทท. ในเรือ่ งที่ไมเกี่ยวกับ
สปช.ทหาร
นโยบาย
๔๕. การขอติดตั้งโทรศัพทพื้นฐาน ที่เกินจํานวนที่กําหนดไวในระเบียบ
สส.ทหาร
บก.ทหารสูงสุด วาดวยการควบคุมการเชาโทรศัพท พ.ศ.๒๕๕๐
๔๖. การตรวจสอบแนวเขตที่ดินและลงนามรับรองเขตที่ดนิ ของ บก.ทท.
สยย.ทหาร
๔๗. การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการจัดสรรที่ดินและอาคาร
สยย.ทหาร
สงเคราะห พ.ศ.๒๔๙๖
๔๘. การจัดผูแทน บก.ทท. สายงานดานสงกําลังบํารุงและงบประมาณ
กรม สธร.ฯ
ชั้นยศ พ.อ., น.อ.ลงมา เขารวมเปนกรรมการตาง ๆ ในหนวยงาน
ของ กห.

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
นําเรียน
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
กรม สธร.ฯ ที่รับผิดชอบ
นําเรียน

-๔ลําดับ
เรื่อง
๔๙. การขออนุมัตจิ ัดประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน และสังเกตการณ
ภายในประเทศ และการรายงานผลการประชุม สัมมนา อบรม
ดูงาน และสังเกตการณภายในประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ดานสงกําลังบํารุง การสือ่ สารอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณ
๕๐. เอกสารเวียนทราบในสายงานที่เกี่ยวของ
๕๑. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ทางธุรการ

หนวยดําเนินการ
กรม สธร.ฯ

สายงานทีผ่ าน
นําเรียน

กรม สธร.ฯ
กรม สธร.ฯ

นําเรียน
นําเรียน

๘. เรื่องที่มอบอํานาจให ลก.บก.ทท. สัง่ การและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การออกคําสั่งเลื่อนและปรับชั้นเงินเดือนนายทหารประทวน
ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่สงั กัด สน.ผบ.ทสส. และ
ตําแหนงประจํา บก.ทท. และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๒. การออกคําสั่งใหนายทหารประทวน และลูกจางประจํา
สังกัด สน.ผบ.ทสส. และตําแหนงประจํา บก.ทท.
รับเงินรางวัลประจําป

หนวยดําเนินการ
ลก.บก.ทท

สายงานทีผ่ าน
-

ลก.บก.ทท

-

๙. เรื่องที่มอบอํานาจให จร.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การสืบสวนสอบสวนในหนาที่ของ สจร.ทหาร
๒. การตรวจราชการในหนาที่ของ สจร.ทหาร
๓. การขอรับการสนับสนุนขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
จากหนวยงานนอก บก.ทท.
๔. การสัง่ การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานของ สจร.ทหาร
๕. การตรวจวินัยกําลังพล
๖. การใชมาตรการเชิงรุกในการสืบสวน
๗. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค - เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
สจร.ทหาร
สจร.ทหาร
สจร.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

สจร.ทหาร

-

สจร.ทหาร
สจร.ทหาร
สจร.ทหาร

-

๑๐. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.กพ.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การบรรจุ ปลดลูกจางชั่วคราว ซึ่งทําหนาที่พนักงานรักษาสถานที่
และพนักงานขับรถประจําสํานักงานจั๊สแม็ก
๒. การอนุมัตกิ ารลาออกของนายทหารประทวน ซึง่ ตามมติ
สภากลาโหมไดมอบใหอยูในดุลยพินจิ ของ หน.สวนราชการ
ขึ้นตรงตอ กห.
๓. การโอน การชวยราชการและพนจากชวยราชการของขาราชการ
ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร และการเปลี่ยนเหลาของนายทหารประทวน
๔. การแกคําสัง่ บก.ทท. ในเรื่องการบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ยาย
กรณีคลาดเคลื่อนทางธุรการ
๕. การแกไขคําสั่ง บก.ทท.ในเรื่องการศึกษาซึ่งคลาดเคลื่อนทางธุรการ
๖. การเสนอเรื่องขอแก ยศ ชื่อ ตําแหนง สังกัด หมายเลขประจําตัว
ชั้นเงินเดือน และเงินเพิ่มตาง ๆ ใหถูกตองตามขอเท็จจริง หรือ
เปลี่ยนชื่อตัว หรือการใหเปลี่ยน หรือแกชื่อสกุลของขาราชการ
สังกัดเหลาทัพ
๗. การขอแกคําสัง่ กห. เพื่อใหตรงกัน หรือการแกทะเบียนประวัติ
หรือการชี้ประวัติขาราชการถึงแกกรรมของขาราชการสังกัดเหลาทัพ
๘. การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา เฉพาะเรื่องการลา
ไปประกอบพิธีฮัจยของขาราชการสังกัดเหลาทัพ
๙. การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการขอพระราชทาน
เหรียญกลาหาญและเหรียญชัยสมรภูมิ หรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
สิทธิของผูไดรับพระราชทานและการเรียกเหรียญและ
บัตรเหรียญราชการชายแดนคืน
๑๐. การสัง่ ใหนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนกลับเขารับราชการ
ชั่วคราว
๑๑. การควบคุมผูตอ งหาและนักโทษทหาร รวมทั้งการสงนักโทษ
ระหวางเรือนจําทหาร และเรือนจําพลเรือน
๑๒. การยายประเภทนายทหารนอกประจําการของขาราชการ
สังกัดเหลาทัพ
๑๓. การใหนายทหารสัญญาบัตรออกจากประจําการเนื่องจาก
เกษียณอายุ (เพิ่มเติม)
๑๔. การปฏิบัติตามขอบังคับ กห.วาดวยการบรรจุ ปลด ยาย เลือ่ น
และลดตําแหนงของขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร หรือ
หลักเกณฑอื่นใดที่ กห.กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้
๑๕. การดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหารและ
กฎหมาย วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร

หนวยดําเนินการ
กพ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร
กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

-๒ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑๖. การแจงเรื่องทหารกองหนุนลาไปตางประเทศ
กพ.ทหาร
๑๗. การเสนอความตองการทหารกองเกินเขากองประจําการ
กพ.ทหาร
ในสวนของ บก.ทท.
๑๘. การขอแกไขราชกิจจานุเบกษา ชื่อตัว ชื่อสกุล และยศ
กพ.ทหาร
ของขาราชการสังกัดเหลาทัพ
๑๙. การฟงพระธรรมเทศนา
กพ.ทหาร
๒๐. การรับรองเวลาราชการเปนทวีคูณใหแกขาราชการในสวนที่
กพ.ทหาร
บก.ทท. เปนหนวยดําเนินการ
๒๑. การขออนุมัตปิ รับแกแผนการบรรจุกําลังพลประจําป ประเภท
กพ.ทหาร
นายทหารสัญญาบัตร ในกรณีที่ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงจํานวน
ตําแหนงและอัตราสูงขึ้น ไมเพิ่มงบประมาณ และไมเปลี่ยน
ประเภทของกําลังพล
๒๒. การขออนุมัตปิ รับแกแผนการบรรจุกําลังพลประจําป ประเภท
กพ.ทหาร
นายทหารประทวน และพลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร)
ในกรณีที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนตําแหนง ไมเพิ่มงบประมาณ
และไมเปลี่ยนประเภทของกําลังพล
๒๓. การอนุมัติใหปรับแกแผนการจางพนักงานราชการ ในกรณีทไี่ มมี
กพ.ทหาร
การเปลี่ยนแปลงจํานวนตําแหนงและอัตราคาตอบแทนสูงขึน้
๒๔. การอนุมัติใหจางพนักงานราชการทดแทน กรณีมกี าร
กพ.ทหาร
สูญเสียพนักงานราชการเนื่องจากการลาออก การใหออกจาก
ราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ในระหวางหวงสัญญาจาง
๒๕. การออกคําสั่งบรรจุขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
กพ.ทหาร
สังกัด สน.ผบ.ทสส.(เวน นขต.สน.ผบ.ทสส.)
๒๖. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
กพ.ทหาร
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานกําลังพล กรณีไมใชงบประมาณ
๒๗. การบรรจุ ปลด ยาย เลื่อน หรือลดตําแหนงลูกจางประจํา
กพ.ทหาร
และพนักงานราชการ
๒๘. การรายงานผลการศึกษา และอนุมัติใหบันทึกประวัติการศึกษา
กพ.ทหาร
ของขาราชการทีก่ ลับจากการศึกษาในสถานศึกษาของ กห.
ภายในประเทศ ตั้งแตระดับต่ํากวาหลักสูตร รร.สธ.เหลาทัพ ลงมา
๒๙. การอนุมัติและออกคําสั่ง บก.ทท.ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการสัมมนา
กพ.ทหาร
หรือการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารภายในประเทศสายงานดานกําลังพล
และธุรการ เฉพาะกรณีที่ไดรบั การสั่งจายงบประมาณ
หรือไดรบั อนุมัติหลักการดานงบประมาณแลว

สายงานทีผ่ าน
-

-

-

-๓ลําดับ
เรื่อง
๓๐. การประสานงานและลงนามในเอกสารที่มีถงึ สวนราชการ
หรือหนวยงานภายนอก กห. และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการเบิกจายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาล(GFMIS) ตามความเหมาะสม
๓๑. การแตงตั้ง ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อนายทะเบียน
หนวยเบิกยอยในระบบจายตรงคารักษาพยาบาล ของสวนราชการ
ใน บก.ทท. ตามระบบGFMIS
๓๒. การใหขอมูลดานกําลังพลแกสวนราชการ หรือหนวยงาน
ภายนอก กห.ทีเ่ ปนงานธุรการและไมเกี่ยวกับนโยบาย
๓๓. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมพิธีเปด - ปด หลักสูตรการศึกษา
อบรม สัมมนา นอก บก.ทท.ในระดับตั้งแตวิทยาลัยการทัพ ลงมา
๓๔. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา
และการปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๓๕. การอนุมัติออกคําสัง่ ฝกอบรมขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ พื้นที่ บก.ทท. แจงวัฒนะ

หนวยดําเนินการ
กพ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

กพ.ทหาร

-

๑๑. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ขว.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การกําหนดความตองการและการแจกจายแผนที่ทหาร
ขว.ทหาร
๒. การขาวสารทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับกิจการทหาร
ขว.ทหาร
๓. การกําหนดใหกองทัพที่เกี่ยวของปฏิบัติและดําเนินการเกี่ยวกับ
ขว.ทหาร
การรับรองแขกตางประเทศ ซึ่งกระทําในนามของ บก.ทท.
๔. การกําหนดใหกองทัพที่เกี่ยวของปฏิบัติและดําเนินการเกี่ยวกับ
ขว.ทหาร
การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัตหิ นาที่ของทูตฝายทหาร หรือ
เจาหนาที่ตางประเทศทีป่ ระจําอยูในประเทศไทย หรือมาเยีย่ ม
ประเทศไทยตามทีท่ ูตฝายทหารหรือเจาหนาที่ตางประเทศขอรอง
ซึ่งไดพิจารณาเห็นสมควร
๕. การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการทําพิธีมอบเครื่องราช
ขว.ทหาร
อิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ พ.ศ.๒๔๙๓
๖. เรื่องที่เกี่ยวกับประสานงานทางพิธีการทูต การเยี่ยมเยียน และ
ขว.ทหาร
การเลี้ยงรับรองชาวตางประเทศ
๗. การทําหนังสือหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราของขาราชการ
ขว.ทหาร
บก.ทท. ในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
๘. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
ขว.ทหาร
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานการขาว กรณีไมใชงบประมาณ
๙. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมา
ขว.ทหาร
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๑๐. การอนุมัติและออกคําสั่ง บก.ทท. ที่เกี่ยวของกับการจัดการสัมมนา
ขว.ทหาร
หรือการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารภายในประเทศสายงานดานการขาว
เฉพาะกรณีที่ไดรับการสั่งจายงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติ
หลักการดานงบประมาณแลว
๑๑. การขออนุมัตหิ ลักการ และการออกคําสัง่ บก.ทท. ทีเ่ กี่ยวกับ
ขว.ทหาร
การศึกษาอบรมดานการขาว ในเรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการ
ศึกษาอบรม วิทยากรผูบ รรยาย และควบคุมการฝกปฏิบัติ สัมมนา
กรณี การศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรูภายในหนวยงาน

สายงานทีผ่ าน
-

-

-

๑๒. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ยก.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การแจกจายแผนทางทหารที่ไดรับอนุมัติแลว รวมทั้งแผนทาง
ยุทธการของเหลาทัพใหแกสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
๒. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานยุทธการ กรณีไมใชงบประมาณ
๓. การขอเอกสารเพิม่ เติมจากสวนราชการดานความมั่นคงนอก กห.
๔. การแจงใหฝายพลเรือนทราบเรื่องการฝกยิงปนของสวนราชการ
ใน บก.ทท. และเหลาทัพ
๕. ชี้แจงใหเหลาทัพทราบและดําเนินการ
๖. การขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการขอแกไขอัตรา หรือ
แกไขเอกสารเพิม่ เติมจากเหลาทัพ
๗. การชี้แจงและสงขอมูลดานยุทธการใหกบั สวนราชการนอก กห.
๘. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค - เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๙. การฝกยิงปนประจําป การฝกภาคกองพัน การฝกภาคกองรอย
และการฝกอื่น ๆ ของ สน.บก.บก.ทท.

หนวยดําเนินการ
ยก.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

ยก.ทหาร

-

ยก.ทหาร
ยก.ทหาร

-

ยก.ทหาร
ยก.ทหาร

-

ยก.ทหาร
ยก.ทหาร

-

ยก.ทหาร

-

๑๓. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.กบ.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การปฏิบัติตามขอบังคับทหาร วาดวยการใชรถยนตทหาร
พ.ศ.๒๔๘๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. การสั่งการในเรื่องการรายงานความตองการและขีดความสามารถ
ทางการสงกําลังบํารุงของเหลาทัพ
๓. การสัง่ การในเรือ่ งการจัดเจาหนาที่ประสานงานกับหนวย
สงกําลังบํารุงและการติดตอประสานงานกับแหลงสงกําลังบํารุง
พลเรือน รวมทั้งจัดเจาหนาที่ไปรวมประชุมกับสวนราชการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับงานสายสงกําลังบํารุง
๔. การสัง่ การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการ
สงกําลังบํารุงที่ ผบ.ทสส. ไดกําหนดนโยบายไวแลว
๕. การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
๖. การปฏิบัติตามขอบังคับทหาร วาดวยยานพาหนะในยามปกติ
พ.ศ.๒๔๗๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗. การปฏิบัติตามขอบังคับทหาร วาดวยลอเลื่อน พ.ศ.๒๔๗๙
และที่แกไขเพิม่ เติม
๘. การแตงตั้งเจาหนาที่ กห. เปนผูแทนกระทรวงการคลัง
หรือแตงตัง้ ผูแทน กห. ดําเนินการเรื่องอสังหาริมทรัพย
๙. การขออนุญาตเรื่องที่ดินตามที่กฎหมาย และ/หรือระเบียบ กห.
ใหอํานาจผูขอไวแตเดิม
๑๐. การขอยกเวนการเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแกบุคคล
ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตามสัญญาวาดวยความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
๑๑. การแลกเปลี่ยนพัสดุ และครุภัณฑที่มิไดอยูใ นอํานาจของ ผบ.ทสส.
๑๒. การขอยกเวนการเก็บภาษีอากรขาเขาแกของใชราชการ
ที่ทางราชการทหารสั่งซื้อหรือนําเขามาในราชอาณาจักร
๑๓. การตรวจสอบเขตที่ดินของสวนราชการทหาร
๑๔. การขอรับการสนับสนุนการบริการขนสงจากหนวยทหารชาติ
พันธมิตรที่ตั้งอยูในประเทศไทย
๑๕. การแตงตั้งเจาหนาที่ใน กบ.ทหาร เปนผูแทน บก.ทท.
ในการรวมพิจารณาทางการสงกําลังบํารุงกับสวนราชการที่
เกี่ยวของในเรื่องที่ไมเกี่ยวกับนโยบาย
๑๖. เรื่องการขอนโยบายในระหวางการปฏิบัติงานดานสังหาริมทรัพย
ของสวนราชการทหาร
๑๗. เรื่องในระหวางดําเนินการจัดหา แลกเปลี่ยน จําหนาย ขอใช และ
ใหใชที่ดินของสวนราชการทหาร

หนวยดําเนินการ
กบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

-๒ลําดับ
เรื่อง
๑๘. การนําที่ดินทุกประเภทขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ
๑๙. การดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๒๐. การกําหนด ตรวจสอบ หรือผอนผันชนิด และปริมาณการสํารอง
น้ํามันเชื้อเพลิง
๒๑. การประสานเกี่ยวกับผลิตภัณฑปโตรเลียม
๒๒. การจําหนายพัสดุออกจากบัญชีเปนสูญที่เกินอํานาจ ผบ.ทสส.
๒๓. การปฏิบัติตามขอบังคับทหาร วาดวยการขายพัสดุของหลวง
พ.ศ.๒๔๙๔
๒๔. การขอรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี กรณีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศที่ไมตรงตามหลักเกณฑการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ สําหรับสวนราชการในสังกัด กห.
๒๕. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิง่ ปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
๒๖. การสํารวจปริมาณงานและการตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
ดานการสงกําลังบํารุง
๒๗. เรื่องการรายงานสถานภาพหรือขอมูลทางการสงกําลังบํารุง
รวมทั้งการขอรับและแจกจายเอกสาร ขาวสาร สถานภาพ
การสงกําลังบํารุงตาง ๆ
๒๘. การปฏิบัติตามระเบียบ บก.ทท. วาดวยการใชใบแลกการขนสง
ในการเคลือ่ นยาย พ.ศ.๒๕๑๑
๒๙. การประสานงาน การใหความชวยเหลือและคุมครองความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับการสํารวจและการขุดเจาะน้ํามันปโตรเลียม
๓๐. การรายงานการใชสาธารณูปโภคและน้ํามันเชื้อเพลิง
๓๑. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานการสงกําลังบํารุง กรณีไมใช
งบประมาณ
๓๒. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค - เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
กบ.ทหาร
กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

กบ.ทหาร
กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร
กบ.ทหาร

-

กบ.ทหาร

-

๑๔. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.กร.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. ขอเอกสารเพิ่มเติมจากหนวยงานทัง้ ในและนอก กห. ทีเ่ กี่ยวของ
กับงานดานกิจการพลเรือน
๒. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม
ดูงาน สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทัง้ ในและ
นอก กห. ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานกิจการพลเรือน
กรณีไมใชงบประมาณ
๓. การเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและนอก กห. ตลอดจน
สื่อมวลชน รวมทั้งฝาย พลเรือน ประชุม สัมมนา ศึกษา
ภูมิประเทศ ในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวของกับดานกิจการพลเรือน เพื่อสราง
ความรวมมือ และความสัมพันธอันดี
๔. การทําหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอสื่อมวลชนกรณีที่
ไมใชเรื่องนโยบาย
๕. การทําขาวประชาสัมพันธตอสื่อมวลชน
๖. การทําหนังสือเชิญสื่อมวลชนรวมรับฟงการแถลงขาว
๗. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๘. การแจกจายวารสารกองทัพไทยใหกบั สวนราชการ และ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ
๙. การอนุมัติให กร.ทหาร พิจารณาเนื้อหาบทความ และ
การปรับเปลี่ยนรูปเลมวารสาร

หนวยดําเนินการ
กร.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

กร.ทหาร

-

กร.ทหาร

-

กร.ทหาร

-

กร.ทหาร
กร.ทหาร
กร.ทหาร

-

กร.ทหาร

-

กร.ทหาร

-

๑๕. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.สส.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การปฏิบัติตามระเบียบ กห.วาดวยการติดตั้งและยายโทรศัพท
สส.ทหาร
๒. การสัง่ การในการใชความถี่วิทยุในกิจการทหาร
สส.ทหาร
๓. การสัง่ การในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและ
สส.ทหาร
อิเล็กทรอนิกส
๔. การสัง่ การเกี่ยวกับการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติ
สส.ทหาร
การสือ่ สาร และการโทรคมนาคม ที่ไดรบั อนุมัติแผนแลว
๕. การสั่งการในการดําเนินการใชชองการสื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร
สส.ทหาร
สําหรับหนวยนอก บก.ทท.
๖. การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
สส.ทหาร
แจงขาวและสื่อสารรวม พ.ศ.๒๕๐๔
๗. การติดตั้งและการยายโทรศัพท ตามระเบียบ กห.
สส.ทหาร
วาดวยการติดตั้งและยายโทรศัพท
๘. เรื่องประสานการใชชองการสื่อสารและการใชระบบโทรคมนาคมทหาร
สส.ทหาร
๙. เรื่องการประสานการใชวิทยุคมนาคม วิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่และ
สส.ทหาร
ระบบการสื่อสารอื่น ๆ
๑๐. เรื่องการสื่อสารของสวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
สส.ทหาร
๑๑. เรื่องการสื่อสารหรือเทคนิคของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส หรือ
สส.ทหาร
การสือ่ สารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสวนราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน
๑๒. การอนุมัตเิ บิกยืมโทรศัพทเคลื่อนที่ชนิดมือถือไปใชในการ
สส.ทหาร
ปฏิบัติงานพิเศษตาง ๆ เปนการชั่วคราว ในระยะเวลาสั้น ๆ
โดยมีกําหนดสงคืน
๑๓. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
สส.ทหาร
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีไมใชงบประมาณ
๑๔. การใหความเห็นชอบในการจัดบรรจุกําลังพล ลงในตําแหนง
สส.ทหาร
สายงานดานการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ บก.ทท.
๑๕. การประกาศใหสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.ทราบถึง
สส.ทหาร
แนวทางการพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
๑๖. การประสานทางเทคนิคดานการสื่อสาร กรรมวิธีขอมูล การจัดการ
สส.ทหาร
ฐานขอมูล และการเชื่อมโยงระบบควบคุมบังคับบัญชา และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการทั่วไป
เพื่อการแลกเปลี่ยนขาวสารและขอมูลระหวางสวนราชการตาง ๆ
ใน บก.ทท.

สายงานทีผ่ าน
-

-

-๒ลําดับ
เรื่อง
๑๗. การใหความเห็นชอบเรื่องการสงกําลังบํารุงและงบประมาณ
ดานการจัดหาสิ่งอุปกรณสายสื่อสาร (ครอบคลุมทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบชุด) ของสวนราชการ
ตาง ๆ ใน บก.ทท.
๑๘. การประสานทางเทคนิคดานการสื่อสาร กรรมวิธีขอมูล
การจัดการฐานขอมูล และการเชื่อมโยงในการเรียกใชขอมูล
ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ
ใน บก.ทท. เพื่อตอบสนองความตองการของผูบงั คับบัญชา
ระดับสูง และสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.
๑๙. การดําเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนโปรแกรมระบบงานระหวาง
สส.ทหาร กับสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.
๒๐. การเผยแพรวทิ ยาการดานการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส และ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกสวนราชการตาง ๆ ใน บก.ทท.
๒๑. การประสาน แลกเปลี่ยนขาวสารและขอมูลทางดานการสือ่ สาร
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสวนราชการตาง ๆ
นอก กห. กรณีไมกําหนดชั้นความลับ
๒๒. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค - เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
สส.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

สส.ทหาร

-

สส.ทหาร

-

สส.ทหาร

-

สส.ทหาร

-

สส.ทหาร

-

๑๖. เรื่องที่มอบอํานาจให ปช.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การออกคําสั่ง บก.ทท. ที่เกี่ยวกับการศึกษาอบรม การประชุมเชิง
สปช.ทหาร
ปฏิบัติการ การสัมมนา ที่ สปช.ทหาร ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ในเรื่องแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการศึกษาอบรม กรรมการคุมสอบ
วิทยากรผูบ รรยายและควบคุมการฝกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ
และสัมมนา
๒. การออกคําสั่ง บก.ทท. ใหผรู ับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
สปช.ทหาร
ระบบราชการ ผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการ และผูเขารวมการสัมมนา ที่ สปช.ทหาร
เปนผูรบั ผิดชอบดําเนินการและเดินทางไปศึกษาภูมิประเทศ
การสัมมนา ดูงาน และประชุมเชิงปฏิบัติการ ในกรุงเทพ
และตางจังหวัด
๓. การอนุมัตงิ บประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการเขารับการศึกษา
สปช.ทหาร
อบรม ประชุม และสัมมนาภายใน กห. ซึ่ง ผบ.ทสส. ไดอนุมัติ
หรือมีคําสั่ง บก.ทท. แลว
๔. การอนุมัตงิ บประมาณคาธรรมเนียมศาล
สปช.ทหาร
๕. การสัง่ จายเงินประจํางวดใหสวนราชการใน บก.ทท. และเหลาทัพ
สปช.ทหาร
ตามที่ ผบ.ทสส. ไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหแลว
๖. การสงขอมูล การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานสายงาน
สปช.ทหาร
งบประมาณที่ไมเกี่ยวกับนโยบายไปยังสวนราชการใน กห.
๗. เรื่องที่ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ
สปช.ทหาร
และสวนราชการนอก กห.อื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับนโยบาย
๘. เสนอใหสวนราชการใน บก.ทท. ทราบผลการขอทําความตกลงกับ
สปช.ทหาร
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสวนราชการ
นอก กห.อื่น ๆ
๙. การขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
สปช.ทหาร
งบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อขอรับกพาร
จัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ตามระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิม่ เติม
๑๐. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ไปยังสํานักงาน
สปช.ทหาร
การตรวจเงินแผนดิน
๑๑. เสนอใหสวนราชการใน บก.ทท. ทราบผลการขออนุมัติการเบิกเบี้ย
สปช.ทหาร
เลี้ยงเดินทางในสวนทีเ่ กิน ๑๒๐ วัน คาใชจายเนื่องในการเดินทาง
ไปตางประเทศ ซึ่งอยูในอํานาจ รมว.กห.หรือ ปล.กห.

สายงานที่ผาน
-

-

-

-

-๒ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑๒. การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูม ีอํานาจลงนามสั่งจายเงิน
สปช.ทหาร
ในบัญชี เงินฝาก
๑๓. เสนอใหสวนราชการใน บก.ทท. ทราบผลการขออนุมัติการจายเงิน
สปช.ทหาร
คารับรองชาวตางประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย
การอนุมัตกิ ารจายเงินคาของขวัญมอบใหชาวตางประเทศ
๑๔. ประสานงานและลงนามในเอกสารทีม่ ีถึงสวนราชการหรือ
สปช.ทหาร
หนวยงานภายนอก กห. และเรื่องอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับระบบงาน
GFMIS ตามความเหมาะสม
๑๕. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร
สปช.ทหาร
๑๖. การรายงานความกาวหนาโครงการตามระเบียบ กห.
สปช.ทหาร
วาดวยการงบประมาณเสนอ สป.
๑๗. การรายงานผลการกอหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจายเงิน
สปช.ทหาร
งบประมาณรายจายประจําป
๑๘. แจงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให สํานักงบประมาณ
สปช.ทหาร
กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในแบบ ง.๒๔๑
๑๙. การโอนเปลี่ยนแปลงสํานักเบิก
สปช.ทหาร
๒๐. การอนุมัตหิ ลักการทีเ่ กี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแทนกัน
สปช.ทหาร
๒๑. การดําเนินการดานงบประมาณใหเหลาทัพ ซึง่ ไดขอยุติและ กห.
สปช.ทหาร
แจงใหเหลาทัพทราบโดยตรงแลว
๒๒. การรับโอนงบประมาณเบิกแทนกันจากสวนราชการอื่นให บก.ทท.
สปช.ทหาร
เบิกแทน กรณีไดรับอนุมัตหิ ลักการรับโอนงบประมาณจาก
ผบ.ทสส. แลว
๒๓. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา ฝกซอม ดูงาน
สปช.ทหาร
สังเกตการณ บรรยาย หรือเปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสายงานดานปลัดบัญชี และการพัฒนา
ระบบราชการ กรณีไมใชงบประมาณ
๒๔. การขออนุมัตหิ ลักการและการออกคําสั่ง บก.ทท. ที่เกี่ยวกับ
สปช.ทหาร
การศึกษาอบรมในเรื่องแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการศึกษาอบรม
วิทยากรผูบ รรยายและควบคุมการฝกปฏิบัติสมั มนา
กรณี การศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรูภายในหนวยงาน
๒๕. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
สปช.ทหาร
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค - เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๒๖. การอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
สปช.ทหาร
ตามระเบียบ บก.ทท. วาดวยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔

สายงานทีผ่ าน
-

-

-

-๓ลําดับ
เรื่อง
๒๗. แจงสงคืนงบประมาณที่ไดรบั การจัดสรรจากงบประมาณรายจาย
งบกลาง ทีเ่ หลือจายและ หมดความจําเปน
๒๘. การอนุมัตงิ บประมาณ คาเคลื่อนยายกรณีมีคําสั่งปรับยายแลว
๒๙. การสัง่ จายงบประมาณในการจัดซื้อ/จาง ที่อยูในอํานาจ
ผบ.ทสส. กรณีที่ไดรับอนุมัติหลักการ จาก ผบ.ทสส. แลว

หนวยดําเนินการ
สปช.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

สปช.ทหาร
สปช.ทหาร

-

๑๗. เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.นทพ. สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
นทพ.

สายงานทีผ่ าน
-

๑๘. เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ศรภ. สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การออกคําสั่งใหขาราชการ ศรภ. เปนเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่
บนอากาศยานของ กห.ชั่วคราว
๒. การใหคําแนะนําในงานขาวกรองทางการสื่อสาร และ
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสือ่ สาร
๓. การใหคําแนะนํา และกํากับดูแล เรื่องการรักษาความปลอดภัย
๔. การแจงเตือนการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การสือ่ สาร
๕. การออกคําสั่งใหขาราชการ ศรภ. ไปปฏิบัตงิ านในพื้นที่ จชต.
๖. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
ศรภ.

สายงานทีผ่ าน
-

ศรภ.

-

ศรภ.
ศรภ.

-

ศรภ.
ศรภ.

-

๑๙. เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.ศตก. สัง่ การและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การใหคําแนะนํา และกํากับดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ตอตานการกอการรายสากล
๒. ขอเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับงานการปองกันและตอตาน
การกอการรายสากลจากหนวยงานในภาครัฐและเอกชน
๓. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม บรรยาย หรือเปนวิทยากร
กับฝายทหาร หรือฝายพลเรือนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ตอตานการกอการรายสากล
๔. การแจงใหฝายพลเรือนทราบเรื่องการฝกการตอตาน
การกอการรายสากล
๕. การอนุมัติใหแขกชาวตางประเทศเขาพบปะ หารือ
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปองกันและตอตานการกอการรายสากล
๖. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจํา หรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
ศตก.

สายงานทีผ่ าน
-

ศตก.

-

ศตก.

-

ศตก.

-

ศตก.

-

ศตก.

-

๒๐. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.สบ.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การอนุมัตเิ ปลี่ยนเวรและแทนเวรราชองครักษ
๒. การออกคําสั่งจัดเวรประจํา บก.ทท. ในสวนราชการซึง่
ตั้งอยูใน บก.ทท.
๓. รายการประวัตบิ ุคคลตามที่ สป.ขอตรวจสอบ หรือตามที่จะตอง
แจงตอ สป.
๔. การขอหนังสือสําคัญยกเวนการเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียม
บางประเภทแกผูไดรบั พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ในสังกัด
บก.ทท. (เวนเหลาทัพ) ตามกฎหมายวาดวยการเก็บภาษีอากร
และคาธรรมเนียมบางประเภทใหแกผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญ
ชัยสมรภูมิ
๕. การเสนอเรื่องออกประกาศของขาราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด
บก.ทท. ขอแกหรือเปลี่ยนชื่อสกุล
๖. การขอแกไข วัน เดือน ปเกิด และหลักฐานทางทหารในทะเบียน
ประวัติของขาราชการและลูกจางประจํา สังกัด บก.ทท.
๗. การขอพระราชทานยศและวาที่ยศใหแกนายทหารสัญญาบัตร
สังกัด บก.ทท.
๘. การออกประกาศ บก.ทท. เรื่องการแกหรือเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
ของขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ลูกจาง พนักงานราชการ
และนักเรียนทหารสังกัด บก.ทท.
๙. การขอพระราชทานเพลิงหลวงใหแกนายทหารสัญญาบัตร สังกัด
บก.ทท. ถึงแกกรรม
๑๐. การขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จ
ตกทอด และการขอรับเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๑๑. การเสนอเรื่องลาออกของขาราชการชั้นสัญญาบัตรไป สป.
๑๒. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ.ลงมาภายใน
หนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และการปรับยาย
เขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ
๑๓. เอกสารเวียนทราบทางดานธุรการ ซึ่งไมเกี่ยวของในสายงานใด

หนวยดําเนินการ
สบ.ทหาร
สบ.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร
สบ.ทหาร

-

สบ.ทหาร

-

๒๑. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.กง.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

เรื่อง
หนวยดําเนินการ
อนุมัติการยืมเงินคาใชจายตาง ๆ เมื่อไดรบั อนุมัตหิ ลักการแลว
กง.ทหาร
อนุมัติการยืมเงินเดือนและคาจาง
กง.ทหาร
อนุมัตริ องจายเงินตามฎีกาตาง ๆ ที่สวนราชการใน บก.ทท. ขอเบิก
กง.ทหาร
สั่งจายเงินในหลักฐานการรับเงิน ซึง่ ผบ.ทสส. หรือ
กง.ทหาร
ผูที่ไดรบั อํานาจจาก ผบ.ทสส. ไดอนุมัติหลักการใชเงินแลว
การลงชื่อในสมุดนําเงินเขาออกในหนาที่ของผูมอี ํานาจสั่งจายเงิน
กง.ทหาร
อนุมัติใชใบเสร็จรับเงิน (กง.๑)
กง.ทหาร
อนุมัติเงินทุกประเภทที่ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
กง.ทหาร
และผูร ับเบี้ยหวัด บํานาญ พึงไดรบั กรณีออกจากราชการหรือ
ถึงแกกรรม
การซื้อขายเงินตราตางประเทศของทางราชการตามหนังสือ กห.
กง.ทหาร
ที่ ๑๒๖๓๒/๐๓ ลง ๒๐ มิ.ย.๐๓ (เวนแตกรณีเกี่ยวกับการไปศึกษา
ดูงาน และฝกงานตางประเทศ)
การสงเงินตราตางประเทศใหผูชวยทูตทหารบก ประจําสํานักงาน
กง.ทหาร
ทูตทหาร ณ ประเทศตาง ๆ (เวนกรณีเกี่ยวกับไปศึกษา)
การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเงินถึงสวนราชการและหนวยงานอื่น
กง.ทหาร
ที่เกี่ยวของที่ไมเปนงานนโยบาย
การประสานการปฏิบัติกบั สวนราชการและหนวยงานอื่นภายนอก
กง.ทหาร
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับดานการเงิน
อํานวยการและสั่งการเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีเงินราชการ
กง.ทหาร
ของ บก.กองทัพไทย ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ถือกุญแจกําปนเก็บเงิน ในหนาที่ของผูม ีอํานาจสั่งจายเงิน
กง.ทหาร
เปนผูเบิกเงินจากคลัง และแตงตั้งผูเบิกแทนไดอีกไมเกิน ๓ คน
กง.ทหาร
ลงลายมือชื่อสัง่ จายเงินในเช็คของ บก.ทท.รวมกับ ผอ.กบช.กง.ทหาร
กง.ทหาร
หรือ รอง ผอ.กบช.กง.ทหาร
เก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน และสมุดคูมอื วางฎีกาที่ยังไมไดใช
กง.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

๒๒. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ผท.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การสัง่ บรรจุบุคคลเขาเปน นนส.ผท. การปลด การไล
การถอนทะเบียน ซึง่ ไมเกี่ยวกับนโยบายและงบประมาณ
๒. การสัง่ ใหผูมสี ิทธิประดับเครื่องหมายตนหนถายรูปทางอากาศ
กิตติมศักดิ์
๓. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม สัมมนา บรรยาย หรือ
เปนวิทยากร ทั้งในและนอก กห. ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับงานสาย
วิทยาการดานแผนที่ ในกรณีไมใชงบประมาณของ บก.ทท.
ยกเวนเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับนโยบายหรือความมั่นคงของชาติ
๔. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
ผท.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

ผท.ทหาร

-

ผท.ทหาร

-

ผท.ทหาร

-

๒๓. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ชด.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การอนุมัติใหขาราชการไปรวมประชุม บรรยาย หรือเปนวิทยากร
กับฝายทหารและพลเรือนในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงชายแดน
ไทยกับประเทศเพือ่ นบาน
๒. การประสานงานสวนราชการทีเ่ กี่ยวของทั้งในและนอก กห.
เพื่อขอรับการสนับสนุนขอมูล และความรวมมือ เกี่ยวกับ
ความมั่นคงชายแดนของไทยและประเทศเพือ่ นบาน
๓. การแจงหรือแจกจายเอกสารใหสวนราชการที่เกี่ยวของทัง้ ในและ
นอก กห. เพือ่ รับทราบและการดําเนินการตามผลการประชุม
ตามกลไกคณะกรรมการรวมมือเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน กอ.นชท.และ อปป.
๔. การเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งในและนอก กห.ประชุม
เพื่อประสิทธิภาพในการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน รวมทั้ง
เพื่อสรางความรวมมือและความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน
๕. การลงชื่อในสัญญาจาง และสัญญาค้ําประกันสําหรับบุคคลที่บรรจุ
เขารับราชการเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ
๖. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจํา หรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
ชด.ทหาร

สายงานทีผ่ าน
-

ชด.ทหาร

-

ชด.ทหาร

-

ชด.ทหาร

-

ชด.ทหาร

-

ชด.ทหาร

-

๒๔. เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ยบ.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และคําสัง่ กห. (เฉพาะ) ที่ ๘๔/๓๕ ลง ๒๕ มิ.ย.๓๕
เรื่อง การพัสดุ เฉพาะการสัง่ ซื้อหรือการสั่งจาง และการอนุมัติ
จําหนายพัสดุและยุทธภัณฑ ตลอดจนการตั้งกรรมการ
ตามระเบียบดังกลาวแลว ภายในวงเงินตามอํานาจ
ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพ
๒. การจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เวนกรณีที่เกี่ยวกับการไปศึกษา
ดูงานและฝกงานตางประเทศ)
๓. การอนุมัตจิ ายน้ํามันเชื้อเพลิง ใหสวนราชการ บก.ทท.
ตามที่ ผบ.ทสส. ไดอนุมัติหลักการไวแลว
๔. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

หนวยดําเนินการ
ยบ.ทหาร

สายงานที่ผาน
-

ยบ.ทหาร

-

ยบ.ทหาร

-

ยบ.ทหาร

-

๒๕. เรื่องที่มอบอํานาจให ผบ.สปท. สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
หนวยดําเนินการ
๑. การอนุมัตเิ ปดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ สปท. ที่ไดรับอนุมัติ
สปท.
หลักการและมีงบประมาณแลว
๒. การออกคําสั่งใหขาราชการเขารับการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
สปท.
ของ สปท. เวนหลักสูตรเสนาธิการทหาร หลักสูตรการปฏิบตั ิการ
จิตวิทยาฝายอํานวยการ และหลักสูตร วปอ., ปรอ. และ วปม.
๓. การอนุมัติแผนการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ
สปท.
ประจําปของหลักสูตรตาง ๆ ของ สปท.
๔. การออกคําสั่งใหขาราชการและผูเ ขารับการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ
สปท.
ของ สปท. เดินทางไปราชการตางจังหวัดตามแผนการเดินทาง
ที่ไดรับอนุมัติแลว
๕. การออกคําสั่งใหขาราชการที่ปฏิบัตหิ นาที่ใหการตอนรับนักศึกษา
สปท.
หรือผูแทนหลักสูตร การศึกษาตาง ๆ จากตางประเทศทีม่ าเยือน
หรือชมกิจการ สปท. เดินทางไปราชการตางจังหวัด
๖. การนําขาราชการและผูเขารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษา และ
สปท.
การอบรมตาง ๆ ของ สปท. ไปศึกษาการปฏิบัตงิ านของหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. การสั่งการใหเปนไปตามระเบียบ ทท.วาดวย รร.ตท. พ.ศ.๒๕๕๒
สปท.
ตามขอบังคับ กห.วาดวย รร.ชท. พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติมการ
๘. ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยหองสมุด บก.ทท. พ.ศ.๒๕๑๑
สปท.
๙. การออกคําสั่ง บก.ทท.ใหเปดการศึกษา อบรม และใหขาราชการ
สปท.
เขารับการศึกษา อบรม ในหลักสูตรที่ บก.ทท.เปนผูรบั ผิดชอบ
(ยกเวนหลักสูตรของ สปท.) และใหผูเขารับการศึกษา อบรม
หลักสูตรที่ สปท. เปนผูร ับผิดชอบดําเนินการ เดินทางไปศึกษา
ภูมิประเทศ ดูงาน และสัมมนาในตางจังหวัด
๑๐. การซื้อขายเงินตราตางประเทศของทางราชการตามหนังสือ กห.
สปท.
ที่ ๑๒๖๓๒/๐๓ ลง ๒๐ มิ.ย.๐๓ ที่เกี่ยวกับการไปศึกษา ดูงาน
ฝกงาน หรือปฏิบัติงานและสัมมนาในตางประเทศ
๑๑. การจองตั๋วโดยสารเครื่องบินที่เกี่ยวกับการไปศึกษา ดูงาน และ
สปท.
ฝกงาน หรือปฏิบัติงานและสัมมนาในตางประเทศ
๑๒. การลงนามในหนังสือเสนอขายและตอบรับที่ศึกษา (Letter of
สปท.
offer and Acceptance :LOA) เรื่อง ซื้อที่ศึกษาดวยวิธี FMS
กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
๑๓. การอนุมัติและออกคําสั่งให นตท. รับเงินเดือน
สปท.
๑๔. การปรับยายนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงอัตรา ร.อ. ลงมา
สปท.
ภายในหนวย เวนการปรับยายเปลี่ยนพรรค – เหลา และ
การปรับยายเขาตําแหนงประจําหรือสํารองราชการ

สายงานทีผ่ าน
-

-

๒๖. เรื่องที่มอบอํานาจให ผอ.สน.บก.บก.ทท. สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. ขออนุมัติจัดรถยนตและรถจักรยานยนตนําขบวน และ
เจาหนาที่ สห. สนับสนุนสวนราชการใน บก.ทท. และ
นอกสวนราชการ
๒. ขอใชยานพาหนะในราชการ ทั้งใน กทม. และตางจังหวัด
โดยมีคําสั่งเดินทาง

หนวยดําเนินการ
สน.บก.บก.ทท.

สายงานทีผ่ าน
-

สน.บก.บก.ทท.

-

๒๗. เรื่องที่มอบอํานาจให ผอ.สสก.ทหาร สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
ลําดับ
เรื่อง
๑. การประสานงานสวนราชการทีเ่ กี่ยวของทั้งใน และ นอก กห.
เพื่อขอรับการสนับสนุนขอมูล และความรวมมือเกี่ยวกับสวัสดิการ
๒. ขอใชยานพาหนะในราชการ ทั้งใน กทม. และตางจังหวัด
โดยมีคําสั่งเดินทาง

หนวยดําเนินการ
สสก.ทหาร

สายงานที่ผาน
-

สสก.ทหาร

-

๒๘. เรื่องที่มอบอํานาจให หน.นขต.บก.ทท. และ หน.นขต.สน.ผบ.ทสส.
สั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส.
๑. การลงชื่ อ ในสัญ ญาจ างและสัญ ญาค้ํา ประกัน สํ าหรั บ บุค คลที่บ รรจุ เ ขา รับ ราชการเป น
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
๒. การซื้อ ขาย เงินตราตางประเทศ (กรณี หน.สวนราชการ ซึ่งไดรับสั่งจายงบประมาณ)
๓. การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (กรณี หน.สวนราชการ ซึ่งไดรับสั่งจายงบประมาณ)
๔. การลงนามรับรองรูปถายในบัตรเหรียญชัยสมรภูมิของขาราชการชั้นยศ พ.อ., น.อ. ลงมา
๕. การอนุ มั ติ แ ละแต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า ลายหนั ง สือ ตามระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๖. การลงนามรับรองในแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญพิทัก ษเ สรีชน
และเหรียญราชการชายแดนของขาราชการชั้นยศ พ.อ., น.อ. ลงมา
๗. การอนุมั ติให ขาราชการทั้ ง ในและนอก กห. นัก เรียน นิสิ ต นั ก ศึก ษา เขา ฝก งาน/ดูง าน
ในสวนราชการ บก.ทท.
๘. การออกคําสั่งเลื่อนยศนายทหารประทวน
๙. การอนุมัติตัวบุคคลใหจางเปนพนักงานราชการตามที่สวนราชการไดรับ อนุมัติแผนการจาง
พนักงานราชการ หรือไดรับอนุมัติใหจางพนักงานราชการทดแทน กรณีมีการสูญเสียพนักงานราชการ เนื่องจาก
การลาออก การใหออกจากราชการ หรือกรณีอื่น ๆ ในระหวางหวงสัญญาจาง
๑๐. การอนุมัติใหพนักงานราชการลาออก หรือการใหออกจากราชการในกรณีตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ของทางราชการ
๑๑. การแจงสมาชิกพนสมาชิกภาพเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
๑๒. การอนุมัติและออกคําสั่ง บก.ทท. ที่เกี่ยวของกับการจัดการสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ภายในประเทศ ในสายงานที่เกี่ยวของ เฉพาะกรณีที่ไดรั บการสั่ง จายงบประมาณ หรือได รับอนุมัติ หลักการ
ดานงบประมาณแลว
๑๓. การออกคําสั่งใหขาราชการ และลูกจางประจํา ในสังกัด รับเงินรางวัลประจําป

๒๗. เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอํานาจให รอง ผบ.ทสส.(ทอ.)/รอง ผบ.ศบท.ฯ
มีอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การชวยราชการและพนจากชวยราชการ ศบท.ฯ ของขาราชการชั้นสัญญาบัตร

เรื่องที่มอบอํานาจให เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท.ฯ มีอํานาจสั่งการและทําการแทน
ในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การอนุมัติใหอากาศยานทหารตางประเทศทําการบินในราชอาณาจักร และอากาศยานพลเรือน
ขอใชสนามบินทหาร (ในกรณี เสธ.ทหาร ไมอยูใหนําเรียน รอง ผบ.ทสส.หรือ ผบ.ทสส. ตามลําดับเทานั้น)
๒. เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของ ศบท.ฯ ตามคําสั่ง ศบท.บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๕๑ ลง ๒๔ ต.ค.๕๑
๓. การประสานหนวยนอก บก.ทท. เพื่อสอบถามขอมูล/สอบสวนหาขอเท็จจริง

เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทบ.)/รอง เสธ.ศบท.ฯ
มีอํานาจสั่งการและทําการแทนในนามผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. ขอความเห็นชอบการถายภาพทางอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ
๒. ขอความเห็นชอบใหอากาศยานตางประเทศขนาดเบา (น้ําหนักวิ่งขึ้นไมเกิน ๕,๗๐๐ ก.ก.)
ทําการบินดวยระบบทัศนวิสัย (Visual Flight Rules) ในราชอาณาจักร
๓. ขอความเห็นชอบใหเฮลิคอปเตอรตางประเทศทําการบินในราชอาณาจักร
๔. การออกคําสั่งใหขาราชการปฏิบัติงานใน ศบท.ฯ เดินทางไปราชการตางจังหวัดกรณีปกติ
(มีเวลากอนวันเดินทางมากกวา ๕ วันทําการ)

-๒-

เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทร.)/รอง เสธ.ศบท.ฯ
มีอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การออกคําสั่งใหขาราชการปฏิบัติงานใน ศบท.ฯ เดินทางไปราชการตางจังหวัดกรณีปกติ
(มีเวลากอนวันเดินทางมากกวา ๕ วันทําการ)
๒. เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของ ศบท.ฯ ตามคําสั่ง ศบท.บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๕๑ ลง ๒๔ ต.ค.๕๑

เรื่องที่มอบอํานาจให รอง เสธ.ทหาร (ทอ.)/รอง เสธ.ศบท.ฯ
มีอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การออกคําสั่ง ใหขาราชการปฏิบัติง านใน ศบท.ฯ เดินทางไปราชการตางจัง หวัดกรณีป กติ
(มีเวลากอนวันเดินทางมากกวา ๕ วันทําการ)

เรื่องที่มอบอํานาจให ผอ.ศปร.ศบท.บก.ทท. มีอํานาจสั่งการและ
ทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของทั้ง ในและนอก กห. รวมทั้ง องคกรภาคเอกชน
ในเรื่องการปฏิบัติการและงานดานธุรการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชิญประชุม สัมมนา ฝกศึก ษา อบรม ดูงาน
สํารวจภูมิประเทศ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และความมั่นคง ฯ ที่รับผิดชอบ
๒. การอนุมัติใหขาราชการในสังกัด ศปร.ศบท.ฯ ไปรวมประชุม บรรยาย ดูงาน หรือเปนวิทยากร
ทั้งในและนอก กห. ในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง ฯ ที่รับผิดชอบ
๓. การออกคําสั่งเดินทางไปราชการตามแผนปฏิบัติงานของหนวยและแตงตั้งผูอํานวยการเดินทาง
ไดในกรณีเรงดวน มีเวลากอนวันเดินทางนอยกวาหรือเทากับ ๕ วันทําการ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางในทองถิ่นได
ในกรณีจําเปนเรงดวน

-๓-

เรื่องที่มอบอํานาจให จก.กพ.ทหาร/หน.ฝกพ.ศบท.ฯ มีอํานาจสั่งการและ
ทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การลงชื่อในสัญญาจางและสัญญาค้ําประกันสําหรับบุคคลที่บรรจุเขารับราชการเปน
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการใน ศบท.ฯ
๒. การชวยราชการและพนจากชวยราชการ ศบท.ฯ ของขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร

เรื่องที่มอบอํานาจให จก.ยก.ทหาร/หน.ฝยก.ศบท.ฯ มีอํานาจสั่งการและ
ทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การขอใชอากาศยานและยานพาหนะของเหลาทัพ ทางธุรการ

เรื่องที่มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการที่มีชั้นยศตั้งแต พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.
ขึ้นไป มีอํานาจสั่งการและทําการแทนในนาม ผบ.ทสส./ผบ.ศบท.ฯ
๑. การลงชื่อ ในสัญญาจาง และสัญญาค้ําประกัน สําหรับบุคคลที่บ รรจุเ ขารับราชการเปน
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
๒. การออกคํ า สั่ ง ให ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน ศบท.ฯ เดิ น ทางไปราชการต า งจั ง หวั ด
กรณีเรงดวน (มีเวลากอนวันเดินทางนอยกวา หรือเทากับ ๕ วันทําการ)
๓. การออกคํ า สั่ ง ให ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน ศบท.ฯ เดิ น ทางไปราชการต า งจั ง หวั ด
กรณีปกติ โดยไดรับการสั่งจายงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติหลักการดานงบประมาณแลว
หมายเหตุ การปฏิบัติงานของหนวย ศบท.ฯ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ นขต.บก.ทท.อื่น ๆ

