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ค ำน ำ 
 

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนาและด าเนินการด้านระบบบัญชาการและ
ควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรากิจการด้าน
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 มาตรฐานงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานของกรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องต่อไป 



 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ๑ 
 ๑.๑ ภารกิจ ๑ 
 ๑.๒ การแบ่งมอบ ๑ 
 ๑.๓ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ ๑ 
 ๑.๔ การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ ๒ 
 ๑.๕ วิสัยทัศน์ ๒ 

บทที่ ๒ ส่วนบังคับบัญชาและหน่วยขึ้นตรงกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ ๓ 
 การสื่อสารทหารอากาศ  
 ๒.๑ ส่วนบังคับบัญชา ๓ 
  ๒.๑.๑ ก าลังพล ๓ 
   ๒.๑.๑.๑ ภารกิจ  ๓ 
   ๒.๑.๑.๒ การจัดส่วนราชการ ๓ 
   ๒.๑.๑.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๓ 
  ๒.๑.๒ งบประมาณ ๔ 
   ๒.๑.๒.๑ ภารกิจ ๔ 
   ๒.๑.๒.๒ การจัดส่วนราชการ ๔ 
   ๒.๑.๒.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๔ 
  ๒.๑.๓ การเงิน  ๔ 
   ๒.๑.๓.๑ ภารกิจ ๔ 
   ๒.๑.๓.๒ การจัดส่วนราชการ ๔ 
   ๒.๑.๓.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๔ 
 ๒.๒ แผนกธุรการ  ๕ 
  ๒.๒.๑ ภารกิจ  ๕ 
  ๒.๒.๒ การจัดส่วนราชการ ๕ 
  ๒.๒.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๕ 
 ๒.๓ ส านักนโยบายและแผน ๕ 
  ๒.๓.๑ ภารกิจ  ๕ 
  ๒.๓.๒ การจัดส่วนราชการ ๕ 
  ๒.๓.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๖ 



 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

  ๒.๓.๔ กองนโยบายและแผน ๖ 
   ๒.๓.๔.๑ ภารกิจ  ๖ 
   ๒.๓.๔.๒ การจัดส่วนราชการ ๖ 
   ๒.๓.๔.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๗ 
  ๒.๓.๕ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๘ 
   ๒.๓.๕.๑ ภารกิจ ๘ 
   ๒.๓.๕.๒ การจัดส่วนราชการ ๘ 
   ๒.๓.๕.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๘ 
  ๒.๓.๖ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๙ 
   ๒.๓.๖.๑ ภารกิจ ๙ 
   ๒.๓.๖.๒ การจัดส่วนราชการ ๙ 
   ๒.๓.๖.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๐ 
 ๒.๔ ส านักระบบบัญชาการและควบคุม ๑๐ 
  ๒.๔.๑ ภารกิจ  ๑๐ 
  ๒.๔.๒ การจัดส่วนราชการ ๑๑ 
  ๒.๔.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๑ 
  ๒.๔.๔ กองระบบบัญชาการและควบคุม ๑๑ 
   ๒.๔.๔.๑ ภารกจิ ๑๑ 
   ๒.๔.๔.๒ การจัดส่วนราชการ ๑๑ 
   ๒.๔.๔.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๒ 
  ๒.๔.๕ กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒ 
   ๒.๔.๕.๑ ภารกิจ ๑๒ 
   ๒.๔.๕.๒ การจัดส่วนราชการ ๑๒ 
   ๒.๔.๕.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๓ 
  ๒.๔.๖ กองสงครามไซเบอร์ ๑๓ 
   ๒.๔.๖.๑ ภารกิจ ๑๓ 
   ๒.๔.๖.๒ การจัดส่วนราชการ ๑๔ 
   ๒.๔.๖.๓ กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๔ 
บทที่ ๓ คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๕ 
 และการสื่อสารทหารอากาศ 
 ๓.๑ ส่วนบังคับบัญชา  ๑๕ 
  ๓.๑.๑ ก าลังพล  ๑๕ 
   ๓.๑.๑.๑ ภารกิจ ๑๕ 

ข - ๒ 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

   ๓.๑.๑.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๕ 
   ๓.๑.๑.๓ มาตรฐานงานของก าลังพล ๑๖ 
  ๓.๑.๒ งบประมาณ ๔๗ 
   ๓.๑.๒.๑ ภารกิจ ๔๗ 
   ๓.๑.๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๔๗ 
   ๓.๑.๒.๓ มาตรฐานงานของงบประมาณ ๔๗ 
  ๓.๑.๓ การเงิน  ๕๒ 
   ๓.๑.๓.๑ ภารกิจ ๕๒ 
   ๓.๑.๓.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๕๒ 
   ๓.๑.๓.๓ มาตรฐานงานของการเงิน ๕๒ 
 ๓.๒ แผนกธุรการ  ๖๕ 
  ๓.๒.๑ ภารกิจ  ๖๕ 
  ๓.๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๖๕ 
  ๓.๒.๓ มาตรฐานงานของแผนกธุรการ ๖๕ 
 ๓.๓ ส านักนโยบายและแผน ๗๑ 
  ๓.๓.๑ กองนโยบายและแผน ๗๑ 
   ๓.๓.๑.๑ แผนกนโยบายและแผน ๗๑ 
    ๓.๓.๑.๑ (๑) ภารกิจ ๗๑ 
    ๓.๓.๑.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๗๑ 
    ๓.๓.๑.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกนโยบายและแผน ๗๑ 
   ๓.๓.๑.๒ แผนกโครงการและงบประมาณ ๗๕ 
    ๓.๓.๑.๒ (๑) ภารกิจ ๗๕ 
    ๓.๓.๑.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๗๕ 
    ๓.๓.๑.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกโครงการและงบประมาณ ๗๕ 
   ๓.๓.๑.๓ แผนกมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาอิเล็กทรอนิกส์ ๘๒ 
    ๓.๓.๑.๓ (๑) ภารกิจ ๘๒ 
    ๓.๓.๑.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๘๒ 
    ๓.๓.๑.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกมาตรฐานเทคโนโลยี ๘๒ 
     สารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
   ๓.๓.๑.๔ แผนกบริหารก าลังพล ๘๗ 
    ๓.๓.๑.๔ (๑) ภารกิจ ๘๗ 
    ๓.๓.๑.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๘๗ 
    ๓.๓.๑.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกบริหารก าลังพล ๘๗ 

ข - ๓ 
 



 
 

 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

  ๓.๓.๒ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๙๖ 
   ๓.๓.๒.๑ แผนกสื่อสารโทรคมนาคม ๙๖ 
    ๓.๓.๒.๑ (๑) ภารกิจ ๙๖ 
    ๓.๓.๒.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๙๖ 
    ๓.๓.๒.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสื่อสารโทรคมนาคม ๙๖ 
   ๓.๓.๒.๒ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืนและภาคอากาศ ๑๐๑ 
    ๓.๓.๒.๒ (๑) ภารกิจ ๑๐๑ 
    ๓.๓.๒.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๐๑ 
    ๓.๓.๒.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๑ 
     ภาคพ้ืนและภาคอากาศ 
   ๓.๓.๒.๓ แผนกประเมนิผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๙ 
    ๓.๓.๒.๓ (๑) ภารกิจ ๑๐๙ 
    ๓.๓.๒.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๐๙ 
    ๓.๓.๒.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผลการสื่อสาร ๑๐๙ 
     อิเล็กทรอนิกส์  
  ๓.๓.๓ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๖ 
   ๓.๓.๓.๑ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๖ 
    ๓.๓.๓.๑ (๑) ภารกิจ ๑๑๖ 
    ๓.๓.๓.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๑๖ 
    ๓.๓.๓.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๖ 
   ๓.๓.๓.๒ แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ ๑๒๑ 
    ๓.๓.๓.๒ (๑) ภารกิจ ๑๒๑ 
    ๓.๓.๓.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๒๑ 
    ๓.๓.๓.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกบูรณาการ ๑๒๑ 
     ระบบสารสนเทศ 
   ๓.๓.๓.๓ แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๔ 
    ๓.๓.๓.๓ (๑) ภารกิจ ๑๒๔ 
    ๓.๓.๓.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๒๔ 
    ๓.๓.๓.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผลเทคโนโลยี ๑๒๔ 
     สารสนเทศ  
 
 
 

ข - ๓ 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

   ๓.๓.๓.๔ แผนกฝึกและศึกษา ๑๒๙ 
    ๓.๓.๓.๔ (๑) ภารกิจ ๑๒๙ 
    ๓.๓.๓.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๒๙ 
    ๓.๓.๓.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกฝึกและศึกษา ๑๒๙ 
   ๓.๓.๓.๕ โรงเรียนสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๓๖ 
    ๓.๓.๓.๕ (๑) ภารกิจ  ๑๓๖ 
    ๓.๓.๓.๕ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๓๖ 
    ๓.๓.๓.๕ (๓) มาตรฐานงานของโรงเรียนสารสนเทศและ ๑๓๖ 
     สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔ ส านักระบบบัญชาการและควบคุม  ๑๓๘ 
  ๓.๔.๑ กองระบบบัญชาการและควบคุม ๑๓๘ 
   ๓.๔.๑.๑ แผนกเครือข่ายการยุทธ ๑๓๘ 
    ๓.๔.๑.๑ (๑) ภารกิจ  ๑๓๘ 
    ๓.๔.๑.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๓๘ 
    ๓.๔.๑.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกเครือข่ายการยุทธ ๑๓๘ 
   ๓.๔.๑.๒ แผนกข้อมูลการยุทธ  ๑๔๑ 
    ๓.๔.๑.๒ (๑) ภารกิจ  ๑๔๑ 
    ๓.๔.๑.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ  ๑๔๑ 
    ๓.๔.๑.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกข้อมูลการยุทธ  ๑๔๑ 
   ๓.๔.๑.๓ แผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ ๑๔๔ 
    ๓.๔.๑.๓ (๑) ภารกจิ ๑๔๔ 
    ๓.๔.๑.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๔๔ 
    ๓.๔.๑.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกแผนควบคุมการปฏิบัต ิ ๑๔๔ 
  ๓.๔.๒ กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔๗ 
   ๓.๔.๒.๑ แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔๗ 
    ๓.๔.๒.๑ (๑) ภารกิจ ๑๔๗ 
    ๓.๔.๒.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๔๗ 
     ๓.๔.๒.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๔๗ 
    ๓.๔.๒.๒ แผนกกรรมวิธีข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๐ 
     ๓.๔.๒.๒ (๑) ภารกิจ ๑๕๐ 
     ๓.๔.๒.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๕๐ 
     ๓.๔.๒.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกกรรมวิธีข้อมูล ๑๕๐ 
      สงครามอิเล็กทรอนิกส์  

ข - ๔ 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

    ๓.๔.๒.๓ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๓ 
     ๓.๔.๒.๓ (๑) ภารกิจ ๑๕๓ 
     ๓.๔.๒.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๕๓ 
     ๓.๔.๒.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกวิเคราะห์ข้อมูล ๑๕๓ 
      สงครามอิเล็กทรอนิกส์  
    ๓.๔.๒.๔ แผนกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕๘ 
     ๓.๔.๒.๔ (๑) ภารกิจ ๑๕๘ 
     ๓.๔.๒.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๕๘ 
     ๓.๔.๒.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกปฏิบัติการสงคราม ๑๕๘ 
      อิเล็กทรอนิกส์  
    ๓.๔.๒.๕ แผนกประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖๒ 
     ๓.๔.๒.๕ (๑) ภารกิจ ๑๖๒ 
     ๓.๔.๒.๕ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๖๒ 
     ๓.๔.๒.๕ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผล ๑๖๒ 
      การสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
  ๓.๔.๓ กองสงครามไซเบอร์  ๑๖๔ 
    ๓.๔.๓.๑ แผนกสงครามไซเบอร์ ๑๖๔ 
     ๓.๔.๓.๑ (๑) ภารกิจ  ๑๖๔ 
     ๓.๔.๓.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๖๔ 
     ๓.๔.๓.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสงครามไซเบอร์ ๑๖๔ 
    ๓.๔.๓.๒ แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ๑๖๘ 
     ๓.๔.๓.๒ (๑) ภารกิจ ๑๖๘ 
     ๓.๔.๓.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๖๘ 
     ๓.๔.๓.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกรักษาความปลอดภัย ๑๖๘ 
      ระบบสารสนเทศ  
    ๓.๔.๓.๓ แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์ ๑๗๓ 
     ๓.๔.๓.๓ (๑) ภารกิจ ๑๗๓ 
     ๓.๔.๓.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๑๗๓ 
     ๓.๔.๓.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผล ๑๗๓ 
      การสงครามไซเบอร์  

ผนวก ตารางการควบคุมเอกสาร  ๑๗๘ 
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 
๑.๑ ภารกิจ 
 มีหน้าที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา
และด าเนินการด้านระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงคราม 
สารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  

๑.๒ การแบ่งมอบ 
 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

๑.๓ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีส าคัญ 
 ๑.๓.๑ พิจารณา เสนอนโยบาย งานฝ่ายเสนาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในขอบเขตเก่ียวกับ  
  ๑.๓.๑.๑ ระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศทั้งภายในและภายนอกประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงครามสารสนเทศ 
การสงครามไซเบอร์ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓.๑.๒ ก าหนดขีดความสามารถ ระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านยุทธการ  
  ๑.๓.๑.๓ การแปลงนโยบายระดับสูงสู่การปฏิบัติ  
 ๑.๓.๒ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการด้าน  
  ๑.๓.๒.๑ การก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
รองรับแผนการเตรียมก าลังและการใช้ก าลัง 
  ๑.๓.๒.๒ แผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยและสายงานที่รับผิดชอบ  
  ๑.๓.๒.๓ กิจการการบัญชาการและควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงคราม
สารสนเทศ การสงครามไซเบอร์ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓.๒.๔ การก าหนดเกณฑ์การควบคุม มาตรฐาน อัตรายุทโธปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงระบบและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือการเตรียม
ก าลังและการใช้ก าลัง  
  ๑.๓.๒.๕ การจัดท าสัญญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยภายในและภายนอกประเทศ  
  ๑.๓.๒.๖ การติดตามสถานภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓.๓ ประสานงานและด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 ๑.๓.๔ บริหารจัดการในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๓.๔.๑ การจัดการความรู้ 
  ๑.๓.๔.๒ การบริหารการฝึกและศึกษา 
  ๑.๓.๔.๓ การบริหารก าลังพล จ าพวกสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๔ การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
 

 
 
 
 
 
 

๑.๕ วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรน าในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทุกมิติเพ่ือการปฏิบัติการทางอากาศในการก้าวสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นน า
ในภูมิภาค ASEAN 
 
 
 
 
 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

แผนกธุรการ ส านักนโยบายและแผน ส านักระบบบัญชาการและควบคุม 

ส่วนบังคับบัญชา 
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บทที่ ๒ 
ส่วนบังคับบัญชาและหนว่ยขึ้นตรง 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 

๒.๑ ส่วนบังคับบัญชา 
 ๒.๑.๑ ก ำลังพล 
  ๒.๑.๑.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ ควบคุมและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรเลื่อน กำรปลด 
กำรโอน กำรย้ำย กำรสับเปลี่ยนก ำลังพล แยกประเภทก ำลังพล เบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญ กำรทะเบียน 
ประวัติ และแฟ้มข้อมูลก ำลังพล กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรขอบ ำเหน็จประจ ำปี และกิจกำร  
ก ำลังพลอื่น ๆ มีนำยทหำรก ำลังพลเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
  ๒.๑.๑.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร  -     
  ๒.๑.๑.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ  

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรจัดท ำแผนกำรบรรจุก ำลังพลประจ ำปีงบประมำณ กพ.ทสส.ทอ. 
๒ กำรขอแต่งตั้งยศนำยทหำรประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๓ กำรขอแต่งตั้งยศนำยทหำรประทวน เป็น นำยทหำรสัญญำบัตร กพ.ทสส.ทอ. 
๔ กำรขอแต่งตั้งยศนำยทหำรสัญญำบัตร ชั้นยศ ร.อ.ลงมำ กพ.ทสส.ทอ. 
๕ กำรปลด ปลดถอดยศ น.สัญญำบัตร และ น.ประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๖ ข้ำรำชกำรขอลำออกจำกรำชกำร กพ.ทสส.ทอ. 
๗ กำรโอน นำยทหำรสัญญำบัตร และนำยทหำรประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๘ กำรย้ำยนำยทหำรประทวนรับรำชกำร กพ.ทสส.ทอ. 
๙ กำรย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร ชั้นยศ ร.อ.ลงมำ กพ.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรย้ำยนำยทหำรสัญญำบตัร ชั้นยศ น.ต.-น.อ.พิเศษ ประจ ำป ี(เม.ย., ต.ค.) กพ.ทสส.ทอ. 
๑๑ กำรขอย้ำยสับเปลี่ยนตัว กพ.ทสส.ทอ. 
๑๒ กำรขอย้ำยกลับภูมิล ำเนำเดิม กพ.ทสส.ทอ. 
๑๓ กำรแต่งตั้ง ลชทอ.หลัก น.สัญญำบัตร และ น.ประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๑๔ กำรแต่งตั้ง ลชทอ.รอง น.สัญญำบัตร และ น.ประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๑๕ กำรเลื่อนระดับ ลชทอ.หลัก น.สัญญำบัตร และ น.ประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๑๖ กำรเลื่อนระดับ ลชทอ.รอง น.สัญญำบัตร และ น.ประทวน กพ.ทสส.ทอ. 
๑๗ กำรขอถือจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กพ.ทสส.ทอ. 
๑๘ กำรบันทึกประวัติ น.สัญญำบัตร น.ประทวน และพนักงำนรำชกำร กพ.ทสส.ทอ. 
๑๙ กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กพ.ทสส.ทอ. 
๒๐ กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี ครึ่งปีแรก (รอบ เม.ย.) กพ.ทสส.ทอ. 
๒๑ กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี ครึ่งปีหลัง (รอบ ต.ค.) กพ.ทสส.ทอ. 
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ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย

รับผิดชอบ 
๒๒ กำรรำยงำนข้ำรำชกำรกระท ำควำมผิด กพ.ทสส.ทอ. 
๒๓ กำรรำยงำนบุตรข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร  

เข้ำศึกษำในเขตพ้ืนที่ดอนเมือง 
กพ.ทสส.ทอ. 

๒๔ กำรรำยงำนข้ำรำชกำรลำอุปสมบท และลำสิกขำ กพ.ทสส.ทอ. 
๒๕ กำรออกหนังสือรับรอง กพ.ทสส.ทอ. 
๒๖ กำรลำพักผ่อนไปต่ำงประเทศ กพ.ทสส.ทอ. 
๒๗ กำรส่งบัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีอำยุครบ ๖๐ ปี กพ.ทสส.ทอ. 
๒๘ กำรรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณ กพ.ทสส.ทอ. 

 ๒.๑.๒ งบประมำณ 
  ๒.๑.๒.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ จัดสรรและควบคุมงบประมำณ ตรวจสอบและประเมินผล
กำรใช้งบประมำณ รำยงำนสถำนภำพงบประมำณและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรและปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
  ๒.๑.๒.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร  - 
  ๒.๑.๒.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ   

 ๒.๑.๓ กำรเงิน 
  ๒.๑.๓.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกำรด้ำนกำรเงิน 
ทั้งปวง และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๒.๑.๓.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร  -  
  ๒.๑.๓.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน 

กง.ทสส.ทอ. 

๒ กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรและเงินเพ่ิมค่ำครองชีพ กง.ทสส.ทอ. 
๓ กำรเบิกเงินประกันสังคม กง.ทสส.ทอ. 
๔ กำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน กง.ทสส.ทอ. 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ งป.ทสส.ทอ. 
๒ กำรบริหำรงบประมำณ งป.ทสส.ทอ. 
๓ กำรขออนุมัติใช้งบประมำณ งป.ทสส.ทอ. 
๔ กำรรำยงำนสถำนภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งป.ทสส.ทอ. 
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ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย

รับผิดชอบ 
๕ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ กง.ทสส.ทอ. 
๖ กำรเบิกเงินเพ่ือจ่ำยให้เจ้ำหนี้ กง.ทสส.ทอ. 
๗ กำรยืมเงินทดรองรำชกำร กง.ทสส.ทอ. 
๘ กำรใช้หนี้เงินยืมทดรองรำชกำร กง.ทสส.ทอ. 
๙ กำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณเงินสวัสดิกำร  กง.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรเบิกจ่ำยเงินงบกลำง กง.ทสส.ทอ. 

๒.๒ แผนกธุรการ 
 ๒.๒.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรธุรกำร กำรสำรบรรณ กำรพัสดุ ตลอดจน ดูแล
สถำนที่และเครื่องมือ เครื่องใช้ของกรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทหำรอำกำศ มีหัวหน้ำ  
แผนกธุรกำรเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
 ๒.๒.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร  -  
 ๒.๒.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ   

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรรับส่งหนังสือรำชกำร ผธก.ทสส.ทอ. 
๒ กำรจัดหำพัสดุ  ผธก.ทสส.ทอ. 
๓ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมส่วนรำชกำร ผธก.ทสส.ทอ. 
๔ กำรจัดกำรด้ำนขนส่ง ผธก.ทสส.ทอ. 
๕ กำรจัดกำรด้ำนช่ำงโยธำ ผธก.ทสส.ทอ. 

๒.๓ ส านักนโยบายและแผน 
 ๒.๓.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม 
ก ำกับกำร พัฒนำ แผนงำนและโครงกำร ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ข่ำย เครือข่ำย  
กำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสำรสนเทศกับมีหน้ำที่จัดกำรควำมรู้ ควบคุม ประเมินผลและ
ตรวจตรำกิจกำรในสำยวิทยำกำรด้ำนสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
นโยบำยและแผน เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
 ๒.๓.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร 
                              
 
 
                          
 
 

ส ำนักนโยบำยและแผน 

กองนโยบำยและแผน กองสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 ๒.๓.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรรับส่งหนังสือรำชกำร สนผ.ทสส.ทอ. 
๒ กำรจัดหำพัสดุ  สนผ.ทสส.ทอ. 
๓ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมส่วนรำชกำร สนผ.ทสส.ทอ. 
๔ กำรจัดกำรด้ำนขนส่ง สนผ.ทสส.ทอ. 
๕ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองนโยบำยและแผน สนผ.ทสส.ทอ. 
๖ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ สนผ.ทสส.ทอ. 
๗ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนผ.ทสส.ทอ. 

 ๒.๓.๔ กองนโยบำยและแผน 
  ๒.๓.๔.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม ก ำกับกำร พัฒนำและด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำหนดควำมต้องกำร กำรควบคุมขีดควำมสำมำรถ
และระดับควำมพร้อมของงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม
กำรปฏิบัติภำรกิจของกองทัพอำกำศ กำรจัดท ำแผนแม่บท แผนงำน โครงกำรและงบประมำณ และ
กำรบูรณำกำรแผนงำนรองรับแผนกำรเตรียมก ำลังและใช้ก ำลัง กำรจัดท ำสัญญำ ข้อตกลง ควำมร่วมมือ 
บันทึกเจรจำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภำครัฐและเอกชน 
กำรก ำหนดมำตรฐำนยุทโธปกรณ์ อัตรำจ่ำยพัสดุสำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
กับมีหน้ำที่จัดกำรควำมรู้ บริหำรก ำลังพล และตรวจตรำกิจกำรในสำยวิทยำกำรด้ำนสำรสนเทศและ
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๔.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

กองนโยบำยและแผน 

แผนกนโยบำยและแผน 

แผนกโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกบริหำรก ำลังพล 
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  ๒.๓.๔.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถ ควำมต้องกำรและระดับควำมพร้อมของ
สำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

ผนผ.กนผ.สนผ. 
ทสส.ทอ. 

๒ กำรจัดท ำแผนแม่บทและกำรบูรณำกำรแผนงำนรองรับแผนกำรเตรียม
ก ำลังและใช้ก ำลังให้ครอบคลุมกำรปฏิบัติภำรกิจของกองทัพอำกำศ 

ผนผ.กนผ.สนผ. 
ทสส.ทอ. 

๓ กำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ ข้อตกลง ควำมร่วมมือ บันทึกเจรจำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรร่วมกับภำครัฐและเอกชน 

ผนผ.กนผ.สนผ. 
ทสส.ทอ. 

๔ กำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของ นขต.ทอ. 
(ขอใช้ งป.กลำงปี, งป.หน่วย (มีที่มำของ งป.) และ งำนเร่งด่วนตำม
นโยบำย) 

ผคง.กนผ.สนผ. 
ทสส.ทอ. 

๕ กำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ ทอ. (เสนอควำมต้องกำรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี (ด ำเนินกำรตำมวงรอบล่วงหน้ำ ๒ ปี)) 

ผคง.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๖ กำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรเสริมสร้ำงก ำลังกองทัพ และโครงกำร
ปกติ ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ ยก.ทอ. 
และ กบ.ทอ.เสนอให้ ทสส.ทอ.พิจำรณำ 

ผคง.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๗ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

ผคง.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๘ กำรจัดท ำมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. ผมทส.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๙ กำรจัดท ำอัตรำจ่ำยพัสดุสำยสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์และกำรภำพของ นขต.ทอ. ผมทส.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรพิจำรณำแยกประเภทก ำลังพลสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๑ กำรจัดท ำแผนบรรจุก ำลังพลสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๒ กำรปรับย้ำยและเลื่อนต ำแหน่งก ำลังพลสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและ
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ประจ ำปี (เม.ย., ต.ค.) 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๓ กำรย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตรชั้นยศ ร.อ.ลงมำ ของสำยวิทยำกำร
สำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๔ กำรย้ำยนำยทหำรประทวนของสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 
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ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย

รบัผิดชอบ 
๑๕ กำรรวบรวมข้อมูลสถำนภำพก ำลังพลของสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและ

สงครำมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดท ำแผนบรรจุก ำลังพล 
ผบพ.กนผ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๑๖ กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละหลักสูตร ผบพ.กนผ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๑๗ กำรจัดท ำระเบียบ ทอ. ของสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม

อิเล็กทรอนิกส์ 
ผบพ.กนผ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
 

 ๒.๓.๕ กองสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓.๕.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม ก ำกับกำร พัฒนำ และด ำเนินกำรด้ำนระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครื่องช่วยเดินอำกำศ 
กำรบริหำรคลื่นควำมถี่ ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ มำตรวิทยำ กิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ และกำรใช้ประโยชน์อุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อ ำนวยกำร
กองสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๕.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร   

 
 
 
 
 

    
 

  ๒.๓.๕.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ   

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรขออนุมัติกำรฝึกและค ำสั่งกำรฝึกทดสอบควำมพร้อมระบบสื่อสำร
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปี 

ผสทค.กสอ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๒ รำยงำนผลกำรฝึกทดสอบควำมพร้อมระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ ำปี 

ผสทค.กสอ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๓ กำรพิจำรณำผลกระทบ กรณีหน่วยงำนภำยนอกขอใช้พื้นที่ ทอ.เพื่อ
ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำคพ้ืน 

ผสพอ.กสอ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๔ กำรก ำหนด Mode S Transponder ID Code บนอำกำศยำน ผสพอ.กสอ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

กองสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำคพ้ืนและภำคอำกำศ 

แผนกสื่อสำรโทรคมนำคม 
 

แผนกประเมินผลกำรสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
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ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย

รับผิดชอบ 
๕ กำรพิจำรณำรื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำคพ้ืน ผสพอ.กสอ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๖ กำรพิจำรณำรื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำคอำกำศ ผสพอ.กสอ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๗ กำรประเมินค่ำเรดำร์ด้วยกำรใช้ บ.บินทดสอบ ผปสท.กสอ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๘ กำรบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอำกำศ TACAN, NDB และวิทยุ 

พ้ืนดิน-อำกำศ 
ผปสท.กสอ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
๙ กำรบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอำกำศ ILS, DME และ VOR ผปสท.กสอ.

สนผ.ทสส.ทอ. 
 

 ๒.๓.๖ กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ๒.๓.๖.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุมก ำกับกำร พัฒนำ และด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ครอบคลุมกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของกองทัพอำกำศ ตำมแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รองรับแผนกำรเตรียมก ำลัง
และใช้ก ำลัง บริหำรกำรฝึกและศึกษำ ก ำหนดควำมต้องกำร บูรณำกำร รวมทั้ง ติดตำมสถำนภำพ 
กำรใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแลกเปลี่ยนวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีผู้อ ำนวยกำรกองเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
  ๒.๓.๖.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

         กองเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     สำรสนเทศ 
แผนกบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ 

แผนกฝึกและศึกษำ 
 

แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

โรงเรียนสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 



- ๑๐ - 
 
  ๒.๓.๖.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ   

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรจัดท ำแนวทำงกำรใช้งำนและระเบียบปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ผทส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๒ งำนส ำรวจ ตรวจสอบกำรใช้งำนเครือข่ำยสำรสนเทศ นขต.ทอ. ผทส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๓ กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม/จัดสัมมนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผทส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๔ กำรด ำเนินงำนจัดท ำ/ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ ผบรส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๕ กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทอ. ผบรส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๖ กำรประเมินระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ นขต.ทอ. ผปทส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๗ กำรประเมินควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรข้อมูลของเว็บไซต์ นขต.ทอ. ผปทส.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๘ กำรเสนอโครงกำรศึกษำของ ทสส.ทอ. ผฝศ.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๙ กำรด ำเนินกำรฝึกงำนในหน้ำที่ประจ ำปี ผฝศ.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรด ำเนินกำรฝึกศึกษำหลักสูตรสำยวิทยำกำรสำรสนเทศและสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผฝศ.กทส.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๑ กำรสนับสนุนผู้บรรยำยของ ทสส.ทอ.ให้กับส่วนรำชกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอก ทอ. 

ผฝศ.กทส.
สนผ.ทสส.ทอ. 

๑๒ กำรเปิด - ปิดกำรศึกษำของ รร.เหล่ำ รร.สคอ.กทส. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

 

๒.๔ ส านักระบบบัญชาการและควบคุม 
 ๒.๔.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที ่พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ควบคุม ก ำกับ
กำรพัฒนำ ระบบบัญชำกำรและควบคุม สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ สงครำมสำรสนเทศและสงครำมไซเบอร์ 
มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักระบบบัญชำกำรและควบคุม เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
 
 
 



- ๑๑ - 
 
 ๒.๔.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร 

                              
 
 
                          
 
 

 ๒.๔.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรรับส่งหนังสือรำชกำร สบค.ทสส.ทอ. 
๒ กำรจัดหำพัสดุ  สบค.ทสส.ทอ. 
๓ กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมส่วนรำชกำร สบค.ทสส.ทอ. 
๔ กำรจัดกำรด้ำนขนส่ง สบค.ทสส.ทอ. 
๕ กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองระบบบัญชำกำรและควบคุม สบค.ทสส.ทอ. 
๖  กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ สบค.ทสส.ทอ. 
๗  กำรควบคุม ก ำกับ ดูแลงำนของกองสงครำมไซเบอร์ สบค.ทสส.ทอ. 

 

 ๒.๔.๔ กองระบบบัญชำกำรและควบคุม 
  ๒.๔.๔.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม ระบบบัญชำกำรและควบคุม ระบบบัญชำกำรและควบคุมร่วม/ผสม กำรบูรณำกำรเครือข่ำย
ควบคุมสั่งกำรในกำรใช้ก ำลังทำงอำกำศและภำคพ้ืน กำรบูรณำกำรเครือข่ำยเชื่อมโยงทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลกำรยุทธในห้องปฏิบัติกำรรบหรือศูนย์สั่งกำรของหน่วย 
ในระบบกำรใช้ก ำลัง มีผู้อ ำนวยกำรกองระบบบัญชำกำรและควบคุม เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
  ๒.๔.๔.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร   

 
 
 
 
 
 
 

 

      กองระบบบัญชำกำรและควบคุม 
 

แผนกข้อมูลกำรยุทธ 
 
แผนกแผนควบคุมกำรปฏิบัติ 
 

แผนกเครือข่ำยกำรยุทธ 
 

ส ำนักระบบบัญชำกำรและควบคุม 

กองระบบบัญชำกำรและควบคุม กองสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ กองสงครำมไซเบอร์ 



- ๑๒ - 
 
 ๒.๔.๔.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ   
ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ กำรเตรียมควำมพร้อมข้อมูลเครือข่ำยกำรยุทธ ในระบบบัญชำกำรและ

ควบคุม ทอ. 
ผคย.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
๒ กำรก ำกับดูแล ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม รปป.ของหน่วยเกี่ยวข้องกับ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำงยุทธวิธี 
ผคย.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
๓ กำรบริหำรข้อมูลกำรยุทธในระบบบัญชำกำรและควบคุมระดับ ศปก.ทอ. ผขย.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
๔ กำรบริหำรข้อมูลกำรยุทธในระบบบัญชำกำรและควบคุมระดับหน่วย 

ใช้ก ำลัง 
ผขย.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
๕ กำรอบรม COMSEC Custodian ผผคป.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
๖ กำรอบรม กำรใช้งำนโปรแกรมบูรณำกำรข้อมูลฝ่ำยอ ำนวยกำร ศปก.ทอ. ผผคป.กบค.

สบค.ทสส.ทอ. 
 

 ๒.๔.๕ กองสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๔.๕.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม ก ำกับกำร พัฒนำและด ำเนินกำรด้ำนกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ 
ก ำหนดแนวทำงมำตรกำร กำรรหัสข้อมูล ในกำรปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อ ำนวยกำรกอง
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ๒.๔.๕.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกประเมินผลกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกวิเครำะห์ข้อมูลสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกกรรมวิธีข้อมูลทำงสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนกปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 



- ๑๓ - 
 
  ๒.๔.๕.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
๑ แนวทำงมำตรกำรในกำรปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ผคอ.กคอ.

สบค.ทสส.ทอ. 
๒ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ท ำกำร

บนอำกำศยำนเป็นประจ ำ จ ำพวกทหำรสำรสนเทศและสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
ผคอ.กคอ.

สบค.ทสส.ทอ. 
๓ กำรจัดท ำ จัดเก็บ ข้อมูลด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ผกคอ.กคอ.

สบค.ทสส.ทอ. 
๔ กำรใช้ข้อมูลทำงด้ำนสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ ผกคอ.กคอ.

สบค.ทสส.ทอ. 
๕ กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล จำก

แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 
ผวคอ.กคอ.

สบค.ทสส.ทอ. 

๖ กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล จำก ELINT 
Signal บ.SAAB-340 (บ.ตล.๑๗ ฝูง.๗๐๒) เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติ 
กำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

ผวคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๗ กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล จำก ESM 
Signal บ.GRIPEN (บ.ข.๒๐ ฝูง.๗๐๑) เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

ผวคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๘ กำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล จำกกำรสังเครำะห์ 
ข้อมูลในแหล่งต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

ผวคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๙ กำรวิเครำะห์จุดอ่อนระบบอำวุธ ผปคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรออกแบบกำรโจมตีทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผปคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๑๑ กำรจัดท ำ ทดสอบ ปรับปรุง ผลิต และพัฒนำเทคนิค/ยุทธวิธี กำรโจมตีทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ RWR Lib เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ 

ผปคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๑๒ กำรรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินผลกำรสงครำม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผมคอ.กคอ.
สบค.ทสส.ทอ. 

 

 ๒.๔.๖ กองสงครำมไซเบอร์ 
  ๒.๔.๖.๑ ภำรกิจ มีหน้ำที่ พิจำรณำ เสนอนโยบำย วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน 
ควบคุม ก ำกับกำร พัฒนำ และด ำเนินกำรด้ำนสงครำมสำรสนเทศและสงครำมไซเบอร์ ก ำหนดแนวทำง
และมำตรกำรในกำรป้องกัน และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ มีผู้อ ำนวยกำรกองสงครำม 
ไซเบอร์ เป็นผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบ 



- ๑๔ - 
 
  ๒.๔.๖.๒ กำรจัดส่วนรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ๒.๔.๖.๓ กระบวนงำนที่รับผิดชอบ 

ล าดับ กระบวนงานที่รับผิดชอบ หน่วย
รับผิดชอบ 

๑ กำรจัดท ำ/ปรับปรุงแนวทำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติกำรสงครำมไซเบอร์ 
ของ ทอ. 

ผคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๒ กำรตรวจสอบกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนแม่บทสงครำมไซเบอร์ ผคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๓ กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรสงครำมไซเบอร์ ผคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๔ กำรตรวจเอกสำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
ตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 

ผรภส.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๕ กำรตรวจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศและครือข่ำย ผรภส.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๖ กำรตรวจด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศและเว็บไซต์ ผรภส.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๗ กำรจัดท ำภำพ Infographic ประชำสัมพันธ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ 
ให้ข้อแนะน ำ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

ผรภส.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๘ กำรวิเครำะห์และประเมินผลเอกสำรกำรปฏิบัติกำรสงครำมไซเบอร์ 
และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ ทอ. 

ผมคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๙ กำรวิเครำะห์และประเมินผลคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยด้ำนกำรปฏิบัติ
สงครำมไซเบอร์และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ ทอ. 

ผมคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๑๐ กำรวิเครำะห์และประเมินผลเว็บไซต์ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสงครำมไซเบอร์ 
และกำรรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ ทอ. 

ผมคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

๑๑ กำรประเมินคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนไซเบอร์และ 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนไซเบอร์ 

ผมคซ.กคซ.
สบค.ทสส.ทอ. 

 

กองสงครำมไซเบอร์ 
 

แผนกสงครำมไซเบอร์ 

แผนกรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
 

 แผนกประเมินผลกำรสงครำมไซเบอร์ 



 
 

บทที่ ๓ 
คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 
๓.๑ ส่วนบังคับบัญชา 
 ๓.๑.๑ ก าลังพล 
  ๓.๑.๑.๑ ภารกิจ  มีหน้าที่ ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การเลื่อน การปลด 
การโอนการย้าย การสับเปลี่ยนก าลังพล แยกประเภทก าลังพล เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ การทะเบียน 
ประวัติและแฟ้มข้อมูลก าลังพล การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอบ าเหน็จประจ าปี และกิจการ
ก าลังพลอื่น ๆ มีนายทหารก าลังพลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
  ๓.๑.๑.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒๘ กระบวนงาน 
   ๓.๑.๑.๒.๑ การจัดท าแผนการบรรจุก าลังพลประจ าปีงบประมาณ 
   ๓.๑.๑.๒.๒ การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๓ การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เป็น นายทหารสัญญาบัตร 
   ๓.๑.๑.๒.๔ การขอแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ.ลงมา 
   ๓.๑.๑.๒.๕ การปลด ปลดถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร และประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๖ ข้าราชการขอลาออกจากราชการ 
   ๓.๑.๑.๒.๗ การโอน นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๘ การย้ายนายทหารประทวนรับราชการ 
   ๓.๑.๑.๒.๙ การย้ายนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ.ลงมา  
   ๓.๑.๑.๒.๑๐ การย้ายนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ประจ าปี 
(เม.ย., ต.ค.) 
   ๓.๑.๑.๒.๑๑ การขอย้ายสับเปลี่ยนตัว 
   ๓.๑.๑.๒.๑๒ การขอย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  
   ๓.๑.๑.๒.๑๓ การแต่งตั้ง ลชทอ.หลัก นายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร 
ประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๑๔ การแต่งตั้ง ลชทอ.รอง นายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร 
ประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๑๕ การเลื่อนระดับ ลชทอ.หลัก นายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร 
ประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๑๖ การเลื่อนระดับ ลชทอ.รอง นายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร 
ประทวน 
   ๓.๑.๑.๒.๑๗ การขอถือจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   ๓.๑.๑.๒.๑๘ การบันทึกประวัตินายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
และพนักงานราชการ 
 

๓.๑.๑.๒.๑๙  การขอพระราชทาน ... 



- ๑๖ - 
 

   ๓.๑.๑.๒.๑๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๓.๑.๑.๒.๒๐ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีแรก (รอบ เม.ย.) 
   ๓.๑.๑.๒.๒๑ การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีหลัง (รอบ ต.ค.) 
   ๓.๑.๑.๒.๒๒ การรายงานข้าราชการกระท าความผิด 
   ๓.๑.๑.๒.๒๓ การรายงานบุตรข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ดอนเมือง 
   ๓.๑.๑.๒.๒๔ การรายงานข้าราชการลาอุปสมบท และลาสิกขา 
   ๓.๑.๑.๒.๒๕ การออกหนังสือรับรอง 
   ๓.๑.๑.๒.๒๖ การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 
   ๓.๑.๑.๒.๒๗ การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปี 
   ๓.๑.๑.๒.๒๘ การรับรองเวลาราชการทวีคูณ 
  ๓.๑.๑.๓ มาตรฐานงานของก าลังพล 
 



- ๑๗ - 
 

ชื่องาน  การจัดท าแผนบรรจุก าลงัพลประจ าปีงบประมาณ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  การจัดท าแผนบรรจุก าลังพลประจ าปีงบประมาณ เป็นการบริหารก าลังพลที่จะช่วยให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อทดแทนก าลังพลที่สูญเสีย และรองรับการปฏิบัตภิารกิจของ ทสส.ทอ. 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  นกพ.ฯ แจง้ นขต.ทสส.ทอ.ให้เสนอความต้องการบรรจุ
ก าลังพลประจ าป ี
 
 
 

ต.ค.  นกพ.ฯ  

๒  นกพ.ฯ รวบรวม และตรวจสอบขอ้มูลการเสนอขอความ
ต้องการบรรจุก าลังพลประจ าปี (ผนวก ก)  
 
 

พ.ย.  นกพ.ฯ ขอได้เฉพาะอตัราแรก
บรรจุเท่าน้ัน 

๓  นกพ.ฯ สรุปน าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาลงช่ือเสนอ 
กพ.ทอ. และ หน.สายวิทยาการ (ผนวก ข) 
 
 
 

ธ.ค.  นกพ.ฯ  

๔  เสนอ กพ.ทอ.และ หน.สายวิทยาการเพื่อด าเนินการ 
ต่อไป นกพ.ฯ บันทึกข้อมูลเสนอความต้องการบรรจ ุ
ก าลังพลประจ าปลีงในระบบ HRIS ผ่าน หน.สาย
วิทยาการ  
 
 
 

ธ.ค.  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 

นกพ.ฯ แจ้ง นขต.ทสส.ทอ.ให้
เสนอความต้องการบรรจุก าลังพล 

นกพ.ฯ รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ.  
และ หน.สายวิทยาการ 



- ๑๘ - 
 

ชื่องาน  การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับการเลื่อนยศ 
วัตถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  นขต.ทสส.ทอ.ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารประทวน ที่ครบ
ก าหนดการเลื่อนยศ พร้อมทั้งหลกัฐานการขอเลื่อนยศ 
๑.  บัญชีรายละเอียดการขอแต่งตัง้ยศ 
๒.  ส าเนาค าสั่งบรรจุรบัราชการครั้งแรก 
๓.  ส าเนาค าสั่งย้ายเข้ารับราชการในหน่วยปัจจุบัน 
๔.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง ลชทอ. 
๕.  ส าเนา สด.๓ หรือ สด.๘ 
๖.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศในปัจจบุัน 
๗. ส าเนาค าสั่งยา้ยเข้าอัตรา พ.อ.อ. 
 

๒ วัน  นขต.ทสส.ทอ. 
 

 

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอ
แต่งตั้งยศ และแจ้งขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สรุปน าเรียน จก.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๓  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๔  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 
  

นขต.ทสส.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบข้อมลู 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 



- ๑๙ -  
 

ชื่องาน  การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๓/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  นขต.ทสส.ทอ.ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารประทวน ท า
หน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตร ครบ ๖ เดือน พร้อม
หลักฐานการขอแต่งตั้งยศ 
๑.  ส าเนาค าสั่งบรรจุรบัราชการครั้งแรก 
๒.  ส าเนาค าสั่งย้ายเข้ารับราชการในหน่วยปัจจุบัน 
๓.  ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง บดิา และมารดา 
๔.  ส าเนาใบประกาศนยีบัตรจาก รร.นม.ยศ.ทอ. 
๕.  ส าเนา สด.๓ หรือ สด.๘ 

๒ วัน  นขต.ทสส.ทอ.  

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอ
แต่งตั้งยศ และแจ้งขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สรุปน าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

๑ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

๓  จนท.รวบรวมเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ระยะเวลาของการท าหนา้ที ่น.สัญญาบัตร น าเรียน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 

๑ วัน 
 

 จนท.กพ.ฯ  

๔  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๕  
 
 
 

เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 

นขต.ทสส.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบข้อมลู 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 

จัดท าหนังสือตรวจสอบสัญญา/น าเรียน
ผู้บังคับบัญชา 



- ๒๐ -  
 

ชื่องาน  การขอแต่งตั้งยศนายทหารสญัญาบตัรช้ันยศ ร.อ.ลงมา ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๔/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับการเลื่อนยศ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  นขต.ทสส.ทอ.ส่งบัญชีรายชื่อนายทหารสญัญาบตัรที่ครบ
ก าหนด พร้อมหลักฐานการขอแตง่ตั้งยศ 
๑.  บัญชีรายละเอียดการขอแต่งตัง้ยศ 
๒.  ส าเนาค าสั่งบรรจุรบัราชการครั้งแรก 
๓.  ส าเนาค าสั่งย้ายเข้ารับราชการในหน่วยปัจจุบัน 
๔.  ส าเนาค าสั่งราชกิจจานุเบกษาที่ได้รับพระราชทาน
ยศปัจจุบัน 
 

๒ วัน  นขต.ทสส.ทอ. 
 

 

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอ
แต่งตั้งยศ พร้อมตรวจสอบระยะเวลาของการครองยศ 
และแจ้งขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
สรุปน าเรียน จก.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๓  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๔  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 

นขต.ทสส.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบข้อมลู 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 



- ๒๑ -  
 

ชื่องาน  การปลด ปลดถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๕/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  เมื่อมีข้าราชการกระท าความผดิ ทสส.ทอ.ต้องแต่งตั้ง 
คณก.เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง แล้วสรปุน าเรยีน 
จก.ทสส.ทอ.ทราบ เพ่ือพิจารณาสัง่การ 
 
 

๓๐ วัน 
 

 นกพ.ทสส.ทอ. 
คณก.ฯ 

ขยายระยะเวลาได้อีก 
๒ ครั้ง ๆ ๑๕ วัน 
รวมเป็น ๖๐ วัน 

๒  คณก.ฯ สรุปเรื่องน าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 
 

๒ วัน  คณก.ฯ 
 

 

๓  
 
 
 
 
 

เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

๑ วัน  คณก.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  พ.ร.บ.ระเบยีบข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๑ 
                      ๒.  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 

ทสส.ทอ.แต่งตั้ง คณก.สอบสวน
ข้อเท็จจริง 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 
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ชื่องาน  ข้าราชการขอลาออกจากราชการ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๖/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพือ่สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  ข้าราชการยื่นเรื่องขอลาออกจากราชการ 
หลักฐาน 
๑. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ 
๒. ประวตัิย่อรับราชการ 
๓. ส าเนา สด.๓ หรือ สด.๘ 
๔. ส าเนาใบประกาศการส าเร็จการศึกษา 

๑๐ นาที  นขต.ทสส.ทอ.  

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอ
ลาออกจากราชการ และแจ้งข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
ให้ข้าราชการที่ขอลาออกจากราชการทราบ 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓  - จนท.ด าเนินการท าหนังสือตรวจสอบสัญญาข้อผูกพันกับ 
  สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบเวลาราชการที่จะต้องชดใช้ 
- จนท.ด าเนินการตรวจสอบเวลาราชการทั้งหมด 
  และตรวจสอบสิทธิท่ีจะไดร้ับภายหลังจากการลาออก 
  จากราชการ 

๑ ช่ัวโมง 
 

๒ ช่ัวโมง 

 นกพ.ฯ  

๔  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. ๑ วัน  นกพ.ฯ  

๕  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป ๒ ช่ัวโมง  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๐๒ 

ข้าราชการ นขต.ทสส.ทอ.ยื่นรื่อง       
ขอลาออก 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบ 

จัดท าหนังสือตรวจสอบสัญญา/น าเรียน
ผู้บังคับบัญชา 
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ชื่องาน  การโอน นายทหารสญัญาบัตร และนายทหารประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๗/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  กพ.ทอ.เสนอเรื่องให้ ทสส.ทอ.พิจารณาในฐานะหน่วยต้น
สังกัด พิจารณาว่าขัดข้องหรือไม ่
 
 

๑ วัน  กพ.ทอ.  

๒  - หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบสัญญาข้อผูกพันกับทางราชการ 
หากยังมีสญัญาให้เรียกเก็บเงินค่าปรับก่อน 

- หากเป็นสายวิทยาการอื่น ต้องเสนอเรื่องให้ หน.สายวิทยาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

 

๕ วัน  นกพ.ฯ  

๓  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ.
ด าเนินการต่อไป 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๔  - เสนอเรื่องให้ กพ.ทอ. 
- กพ.ทอ.(กจพ.ฯ) ด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ ลง ๑๗ ธ.ค.๐๒ 

หน่วยท่ีขอรับโอนเสนอเรื่องให้ 
กพ.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบ 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 
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ชื่องาน  การย้ายนายทหารประทวนรับราชการ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๘/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  การพิจารณาปรับย้ายนายทหารประทวนของสายวิทยาการอื่น ๆ ที่บรรจุในต าแหน่งของ ทสส.ทอ.นอกเหนือจากสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
                          เป็นการบรหิารจัดการก าลังพลให้เหมาะสมกบังาน เพียงพอต่อการปฏิบัตภิารกจิและมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพของสายวิทยาการนั้น ๆ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการก าลังพล นายทหารประทวนของสายวิทยาการอื่น ๆ ท่ีบรรจุในอัตราของ ทสส.ทอ. 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้าย น.ประทวน 

 
 
 

ทุกเดือน  หน่วยต้นสังกัด  

๒  หน่วยต้นสังกัดเสนอหน่วยท่ีจะขอย้าย กรณไีม่ใหย้้าย 
ส่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัด ในกรณยี้ายภายในหน่วย  
ให้รายงานผ่าน หน.สายวิทยาการ 
 

๒ วัน  หน่วยต้นสังกัด 
และหน่วยท่ีจะ 

ขอย้าย 

 

๓  สายวิทยาการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 
ในการย้าย หากไม่พิจารณาให้ยา้ย ส่งเรืองคืนหน่วย 
ต้นสังกัดที่รายงานขอย้าย กรณีพิจารณาให้ย้ายภายใน
หน่วยไดส้่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัดที่รายงานย้าย เพ่ือ
ออกค าสั่ง (จบข้ันตอน) กรณีย้ายระหว่าง นขต.ทอ. 
เสนอ กพ.ทอ. 
 

๒ วัน  สายวิทยาการ 
และหน่วยต้นสังกัด 

 

๔  กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง 
 

 
 
 
 

 กพ.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ก.ค.๔๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๔๙๘๒ ลง ๒๘ มิ.ย.๔๘ 
  ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหนง่ข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้าย  

น.ประทวน 

กพ.ทอ.ออกค าสั่งย้าย 

ส่งรายชื่อให้หน่วยท่ีจะขอย้าย 

สายวิทยาการ
พิจารณา 

ไม่ให้ย้าย 

ไม่พิจารณาให้ยา้ย กรณีให้ย้ายภายในหน่วย 
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ชื่องาน  การย้ายนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร.อ.ลงมา ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๙/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  การพิจารณาปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร.อ.ลงมา ของสายวิทยาการอื่น ๆ ท่ีบรรจุในต าแหน่งของ ทสส.ทอ.นอกเหนือจากสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
                          เป็นการบริหารจัดการก าลังพลให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของสายวิทยาการนั้น ๆ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการก าลังพล นายทหารสัญญาบัตรของสายวิทยาการอื่น ๆ ท่ีบรรจุในอัตราของ ทสส.ทอ. 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐาน
คุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้าย น.สัญญาบัตรช้ันยศ 
ร.อ.ลงมา 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน  หน่วยต้น
สังกัด 

 

๒  หน่วยต้นสังกัดเสนอหน่วยท่ีจะขอย้าย กรณไีม่ใหย้้าย 
ส่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัด ในกรณยี้ายภายในหน่วย  
ให้รายงานผ่าน หน.สายวิทยาการ 
 

๒ วัน  หน่วยต้น
สังกัด 
และ 

หน่วยท่ีจะ 
ขอย้าย 

 

๓  สายวิทยาการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 
ในการย้าย หากไม่พิจารณาให้ยา้ย ส่งเรืองคืนหน่วย 
ต้นสังกัดที่รายงานขอย้าย กรณีพิจารณาให้ย้าย 
เสนอ กพ.ทอ. เพื่อด าเนินการต่อไป 
 

๒ วัน  สายวิทยาการ 
และ 

หน่วยต้น
สังกัด 

 

๔  กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง  
 

 

 กพ.ทอ.  

เอกสารอ้างองิ : ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

ส่งรายชื่อให้หน่วยท่ีจะขอย้าย 

หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้าย  

กพ.ทอ.ออกค าสั่งย้าย 

สายวิทยาการ

ไม่ให้ย้าย 

ไม่พิจารณาให้ยา้ย 
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ชื่องาน  การย้ายนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ประจ าปี (วาระ เม.ย. และ ต.ค.) ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๐/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  การพิจารณาปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ของสายวิทยาการอื่น ๆ ท่ีบรรจุในต าแหน่งของ ทสส.ทอ.นอกเหนือจากสายวทิยาการสารสนเทศและสงคราม 
                          อิเล็กทรอนกิส์ เป็นการบริหารจัดการก าลังพลให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการปฏิบัตภิารกจิและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพของสายวิทยาการนั้น ๆ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการก าลังพล นายทหารสัญญาบัตรของสายวิทยาการอื่น ๆ ท่ีบรรจุในอัตราของ ทสส.ทอ. 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  ออกหนังสือแจ้งให้ นขต.ทสส.ทอ.จัดท าบัญชีย้ายนายทหาร
สัญญาบัตรช้ันยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ 
 
 
 

พ.ย.และ พ.ค.
ของทุกปี 

 นกพ.ฯ  

๒  นขต.ทสส.ทอ.ส่งบัญชีย้ายให้ นกพ.ฯ 
 
 

ธ.ค.และ มิ.ย. 
ของทุกปี 

 นขต.ทสส.ทอ.  

๓  - นกพ.ฯ ตรวจสอบคณุสมบัตินายทหารสญัญาบตัร 
ช้ันยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ที่ นขต.ฯ ส่งมา 

- จัดท าบัญชีย้ายเสนอให้ คณก.ของ ทสส.ทอ.พิจารณา 
 
 
 

ธ.ค.และ มิ.ย. 
ของทุกปี 

 นกพ.ฯ 
และ คณก.ฯ 

 

๔  เสนอบัญชีย้ายให้หน่วยสายวิทยาการ  
 
 
 

ม.ค.และ มิ.ย.
ของทุกปี 

 

 นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งบัญชีย้าย 

ออกหนังสือแจ้ง นขต.ทสส.ทอ.  

เสนอ สายวิทยาการ 

นกพ.ฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและประชุม 
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ชื่องาน  การขอย้ายสับเปลี่ยนตัว  ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๑/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เป็นการย้ายในต าแหน่งอัตราชั้นยศเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้ายสับเปลี่ยนตัวในต าแหน่ง
อัตราชั้นยศเดียวกัน ไปยังหน่วยท่ีจะขอย้ายสบัเปลีย่นตัว 
เพื่อพิจารณา 
 
 
 
 

ทุกเดือน  หน่วยต้นสังกัด ก.  

๒  หน่วยใหม่ที่รับการย้ายสับเปลี่ยนตัวพิจารณา  
และรายงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ 
 

๒ วัน 
 

 - หน่วยต้นสังกัด ก. 
- หน่วยต้นสังกัด ข. 

 

๓  นกพ.ฯ เสนอสายวิทยาการตรวจสอบและพิจารณาความ
เหมาะสมในการย้าย หากไม่พิจารณาให้ย้าย แจ้งให้
หน่วยต้นสังกัด และหน่วยใหม่ที่รบัการย้ายสับเปลี่ยน
ทราบ หากพิจารณาให้ย้ายเสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 

๒ วัน  สายวิทยาการ 
หน่วยต้นสังกัด 

 

๔  กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง  
 
 

 

 กพ.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

หน่วยใหม่ที่รับการย้ายสับเปลี่ยนตัว
พิจารณา 

หน่วยต้นสังกัดรายงาน 
ขอย้ายสับเปลี่ยนตัว 

กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ. 

นกพ.ฯ เสนอ  
หน.สายวิทยาการ 

ไม่พิจารณาให้ยา้ย 

ขัดข้อง 



- ๒๘ -  
 

ชื่องาน  การขอย้ายกลับภมูิล าเนาเดิม ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๒/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เป็นการย้ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางครอบครัว 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  หน่วยต้นสังกัดรายงานขอย้ายกลบัภูมิล าเนาเดิม ทุกเดือน    หน่วยต้นสังกัด  
๒  หน่วยต้นสังกัดแต่งตั้ง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง 

ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
๒ วัน 

 
 - หน่วยต้นสังกัด 

- คณก.สอบสวน
ข้อเท็จจริง 

 

๓  หน่วยต้นสังกัดมีผลสอบสวนว่าเดอืดร้อนทางครอบครัว
จริง เสนอหน่วยท่ีจะขอย้ายกลับภมูิล าเนาเดิม โดยเป็น
พื้นทีใ่กล้เคียงกับภูมลิ าเนาของข้าราชการนั้น  
ถ้าพิจารณาไม่ให้ยา้ยส่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัดพร้อม
เหตุผล หากพิจารณาใหย้้ายระบุต าแหน่งตามความ
เหมาะสมกับข้าราชการนั้น เสนอสายวิทยาการของ
ข้าราชการผู้นั้น 

๒ วัน  - หน่วยต้นสังกัด 
- หน่วยท่ีจะขอย้าย
กลับภูมลิ าเนาเดิม 

 

 

๔  สายวิทยาการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 
ในการย้าย หากไม่พิจารณาให้ยา้ยแจ้งให้หน่วยต้นสังกัด 
เพื่อทราบ หากพิจารณาให้ย้ายเสนอ กพ.ทอ.เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

๒ วัน  สายวิทยาการ 
หน่วยต้นสังกัด 

 

๕  กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง  
 
 
 

 กพ.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง: อนุมัติ ผบ.ทอ.เมือ่ ๒๔ ก.พ.๓๐ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลับ ท่ีกห ๐๖๐๓.๓/๑๔๐ ลง ๒๐ ก.พ.๓๐  

หน่วยต้นสังกัดแต่งตั้ง คณก. 
สอบสวนข้อเท็จจริง 

หน่วยต้นสังกัดรายงาน 
ขอย้าย 

ย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  

กพ.ทอ.ออกค าสั่งย้าย 

สายวิทยาการ
พิจารณา 

 

ไม่ให้ย้าย 

หน่วยท่ีจะขอย้ายกลับภูมลิ าเนาเดิม 

ไม่พิจารณาให้ยา้ย 



- ๒๙ -  
 

ชื่องาน  การแต่งตั้ง ลชทอ.หลัก น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๓/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  ลชทอ.หลักแต่งตั้งให้เพื่อต้องการที่จะแสดงลกัษณะของความช านาญทหารอากาศ และคณุสมบัติเฉพาะบุคคล 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อรับรองความสามารถของบุคคลซึ่งแสดงถึงความช านาญทหารอากาศที่เหมาะสมท่ีสุด 
  ๒.  เพื่อจ าแนกก าลังพลของ ทอ.ออกเป็นจ าพวกทหาร สาขาจ าพวก โดยค านึงถึงคุณสมบัติและลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  ผู้ขอรับการแต่งตั้ง ลชทอ.หลัก เขยีนรายงานพร้อมกรอก

ข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณา 
แยกประเภทก าลังพลเสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
นกพ.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน  นขต.ทสส.ทอ.  

๒  นกพ.ทสส.ทอ.รายงานขออนุมัติจาก จก.ทสส.ทอ. ภายใน ๖๐ 
วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการบรรจุในต าแหน่งและแต่งตั้งยศ 
 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓  จก.ทสส.ทอ.พิจารณาอนุมัติแล้ว   
ออกเป็นค าสั่ง ทสส.ทอ. 
 
 
 

๑ วัน  จก.ทสส.ทอ. 
และ นกพ.ฯ 

 

๔  ส่งส าเนาค าสั่ง และส าเนาใบแบบรายงานขอรับการพิจารณา
แยกประเภทก าลังพล ให้ กพ.ทอ. 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๕  ส่งส าเนาค าสั่งให้กับ หน.สายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ 
วัน หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ และ 
หน.สาย
วิทยาการ 

 

เอกสารอ้างอิง: ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ข้อ ๑๙.๑) 

นกพ.ทสส.ทอ.ขออนุมัต ิ

นขต.ทสส.ทอ.รายงาน  

แจ้งสายวิทยาการ 

จก.ทสส.ทอ.พิจารณา 

ส าเนาส่ง กพ.ทอ. 



- ๓๐ -  
 

ชื่องาน  การแต่งตั้ง ลชทอ.รอง น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๔/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เลขหมายความช านาญทหารอากาศรองไดร้ับการแต่งตั้งเพื่อรับรองความสามารถบุคคลนอกเหนือจากเลขหมายความช านาญทหารอากาศหลัก 
วัตถุประสงค ์ เพื่อแสดงถึงความสามารถ โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษา , ฝึกอบรม และประสบการณ์ ของบุคคลที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก ลชทอ.หลัก ที่มีแล้ว 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  ผู้ขอรับการแต่งตั้ง ลชทอ.รอง เขียนรายงานพร้อมกรอก

ข้อความในใบแบบรายงานขอรับการพิจารณา 
แยกประเภทก าลังพลเสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดับชั้น 
จนถึง นกพ.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน - ใบประกาศ 
- ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่

ของ ลชทอ.รอง  
ที่ขอแต่งตั้ง 

นขต.ทสส.ทอ.  

๒  นกพ.ทสส.ทอ.ตรวจสอบและรายงาน จก.ทสส.ทอ. 
เสนอให้ หน.สายวิทยาการ  
 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓  หน.สายวิทยาการ พิจารณาโดยผ่าน คณก.แยกประเภท
ก าลังพลของ หน.สายวิทยาการ ให้ความเห็นชอบ 

 
 

๑ วัน  หน.สายวิทยาการ  

๔  - หน.สายวิทยาการ เสนอ กพ.ทอ.เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
- กพ.ทอ.ส่งเรื่องให้ ทสส.ทอ.ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้ง  
 

๑ วัน  กพ.ทอ.  

๕  ออกค าสั่งแต่งตั้ง ลชทอ.รอง และส่งส าเนาค าสั่งให้กับ 
หน.สายวิทยาการ และ กพ.ทอ. 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ระเบยีบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ข้อ ๑๙.๒) 

นกพ.ทสส.ทอ.ตรวจสอบ 

นขต.ทสส.ทอ.รายงาน  

ทสส.ทอ.ออกค าสั่ง 

หน.สายวิทยาการ 

กพ.ทอ.ตรวจสอบ 



- ๓๑ -  
 

ชื่องาน  การเลื่อนระดบั ลชทอ.หลัก น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๕/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  แสดงถึงความช านาญในหน้าที่ท่ีปฏิบัติทีสู่งขึ้น มีคุณสมบัติครบถ้วน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ จนท.ในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  ผู้ขอรับการเลื่อนระดับความช านาญ ลชทอ.หลัก                     

เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงาน
ขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง นกพ.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน - น.สัญญาบตัรม ี
  ประสบการณเ์พิ่มขึ้น  
  ครบถ้วน/ส าเร็จการ 
  ฝึกอบรม 
- น.ประทวน ผ่านการ 
  ฝึกงานในหน้าท่ี 

นขต.ทสส.ทอ.  

๒  นกพ.ฯ ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติ  
จก.ทสส.ทอ. 
 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓  จก.ทสส.ทอ.พิจารณาอนุมัติออกเป็นค าสั่ง ทสส.ทอ. 
 
 
 

๑ วัน    

๔  ส่งส าเนาค าสั่งให้ กพ.ทอ. 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๕  ส่งส าเนาค าสั่งใหก้ับ หน.สายวิทยาการ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังจากวันที่ออกค าสั่ง 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ระเบยีบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ข้อ ๒๐) 

นกพ.ทสส.ทอ.ตรวจสอบ 

นขต.ทสส.ทอ.รายงาน  

ส าเนาส่งสายวิทยาการ 

จก.ทสส.ทอ.พิจารณา 

ส าเนาส่ง กพ.ทอ. 



- ๓๒ -  
 

ชื่องาน  การเลื่อนระดบั ลชทอ.รอง น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๖/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  แสดงถึงความช านาญที่เพิ่มขึ้นในหน้าท่ีที่นอกเหนือจากหน้าท่ีที่ปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ จนท.ในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑.  ผู้ขอรับการเลื่อนระดับความช านาญ ลชทอ.รอง                   

เขียนรายงานพร้อมกรอกข้อความในใบแบบรายงาน
ขอรับการพิจารณาแยกประเภทก าลังพลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง นกพ.ทสส.ทอ. 

๑ วัน - น.สัญญาบตัรมี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
ครบถ้วน/ส าเรจ็การ
ฝึกอบรม 

- น.ประทวน ผ่านการ
ฝึกงานในหน้าท่ี 

นขต.ทสส.ทอ.  

๒.  นกพ.ทสส.ทอ.ตรวจสอบและรายงาน จก.ทสส.ทอ. 
เสนอให้ หน.สายวิทยาการ  
 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓.  หน.สายวิทยาการ พิจารณาโดยผา่น คณก.แยกประเภท
ก าลังของ หน.สายวิทยาการ ให้ความเห็นชอบ 
 

๑ วัน  หน.สายวิทยาการ  

๔.  - หน.สายวิทยาการ เสนอ กพ.ทอ.เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
- กพ.ทอ.ส่งเรื่องให้ ทสส.ทอ.ด าเนินการออกค าสั่ง
แต่งตั้ง  
 

๑ วัน  กพ.ทอ.  

๕.  ออกค าสั่งเลื่อน ลชทอ.รอง และสง่ส าเนาค าสั่งให้กับ 
หน.สายวิทยาการ และ กพ.ทอ. 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ข้อ ๒๐) 

นกพ.ฯ ตรวจสอบ 

นขต.ทสส.ทอ.รายงาน  

ทสส.ทอ.ออกค าสั่ง 

 

กพ.ทอ.ตรวจสอบ 

หน.สายวิทยาการพิจารณา 

 

 



- ๓๓ -  
 

ชื่องาน  การสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๗/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อออกจากราชการแล้วจะมสีิทธิไดร้ับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ จนท. 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  ข้าราชการและลูกจา้งรายงานขอถือจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  

พร้อมท้ังหลักฐาน ดังนี ้
๑.  ส าเนาค าสั่งให้ออกจากราชการ หรือค าสั่งให้ 
     เปลี่ยนประเภท 
๒.  ส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการ 
๓.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔.  ส าเนาสมดุเงินฝากธนาคาร (หน้าบัญชี) 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ และแจ้งข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
ให้ข้าราชการและลูกจ้างทราบ 

๓๐ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๓  - จนท.น าแฟ้มหนังสือเรียนผู้บังคบับัญชา 
  ตามล าดับชั้น จนถึง จก.ทสส.ทอ. 
- บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ตรวจสอบ เอกสารทั้งหมด รวมถึงการให้ข้าราชการ 
  ลงช่ือในการขอรับสิทธิการขอสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๔  จนท.น าหนังสือการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ น าเรียน 
จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอกรมบญัชีกลาง 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๕  บันทึกข้อมูลการขอสั่งจ่ายบ าเหนจ็บ านาญผา่นทาง 
ระบบ e-pension และส่งเอกสารและหลักฐานให้
กรมบัญชีกลาง 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

รับเรื่องและตรวจสอบ 

อดีตข้าราชการ นขต.ทสส.ทอ. 
ยื่นเรื่อง 

ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ  

บันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 
 

จัดท าเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 



- ๓๔ -  
 

ชื่องาน  การบันทึกประวตัิ นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๘/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยประวตัิรบัราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  รับเรื่องจาก นขต.ทสส.ทอ. 

 
 

๕ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๒  จนท.กพ.ฯ ตรวจสอบหลักฐานใหถู้กต้อง 
 
 
 

๕ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๓  บันทึกประวัติ นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน 
และพนักงานราชการ 
 
 

๕ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๔  เก็บหลักฐานในแฟ้มประวัติ น.สัญญาบัตร,  
น.ประทวน และพนักงานราชการ 
 
 

 ๒ นาที  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 

รับเรื่องจาก นขต.ทสส.ทอ. 

บันทึกประวัต ิ

ตรวจสอบหลักฐาน 

 

เก็บหลักฐานในแฟ้ม 



- ๓๕ -  
 

ชื่องาน  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๑๙/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑.  กพ.ทอ.มีหนังสือให้ นขต.ทอ.ท าการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ภายในเดือน เม.ย.ของทุกปี 
 

  กพ.ทอ.  

๒.  จนท.กพ.ฯ รับเรื่องและด าเนินการตรวจสอบข้าราชการ
ที่จะต้องขอเครื่องราชอิสริยาภรณใ์นปีนั้น 
 
 

๓๐ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๓.  จัดพิมพ์รายช่ือข้าราชการผู้ที่มสีิทธิ 
ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีนั้น 
 
 
 

๕ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๔.  จนท.น าหนังสือการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น จนถึง จก.ทสส.ทอ. 
ลงช่ือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 

๒ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๕.  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

จัดท าเอกสาร / การปฏิบัต ิ

กพ.ทอ.มีหนังสือ เสนอ นขต.ทอ. 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

เสนอ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบ 



- ๓๖ -  
 

ชื่องาน  การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี  ครึ่งปีแรก  (รอบ เม.ย.) ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๐/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  มาตรฐานเป็นแนวทางที่บ่งบอกวิธีการขั้นตอน วงรอบการด าเนินการ เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินการเลื่อนช้ันเงินเดือนให้กับข้าราชการ เป็นบ าเหน็จประจ าปี 
                           เพื่อให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบขบวนการท างาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลื่อนช้ันเงนิเดือน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  นกพ.ฯ มีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการ 

พิจารณาบ าเหน็จให้แก่ข้าราชการ ในสังกัดของตนเอง 
 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๒  - นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการพิจารณาบ าเหนจ็ให้แก่   
  ข้าราชการในสังกัดของตนเอง 
- ส่งผลการพิจารณาให ้นกพ.ฯ ตรวจสอบ 
 
 

๑๕ วัน  นกพ.ฯ  

๓  นกพ.ฯ จัดท าเอกสารให้ คณก.ฯ พิจารณา  
(รอง จก.ทสส.ทอ., ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.,  
ผอ.สบค.ทสส.ทอ.และ นกพ.ทสส.ทอ.เป็น คณก.ฯ) 
 

๕ วัน  นกพ.ฯ 
คณก.ฯ 

 

๔  - คณก.ฯ สรุปผลน าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือ 
- นกพ.ฯ บันทึกลงระบบและน าสง่เอกสาร 
  ให ้กพ.ทอ.(กปค.ฯ) โดยตรง 
 
 
 

๓ วัน  คณก.ฯ 
นกพ.ฯ 

 
 
 

                        ไปล าดับที ่๕ 

นกพ.ฯ ตรวจสอบ 

นกพ.ทสส.ทอ.แจ้งให้ นขต.ทสส.
ทอ.พิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี

น าเรียน คณก.ฯ 
พิจารณา 

สรุปผลการพิจารณา น าเรียน จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือ
ในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 



- ๓๗ -  
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ จากล าดับที่ ๔ 

 
 

นกพ.ฯ จัด จนท.ไปตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่ง
บ าเหน็จ ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

 

๖  กพ.ทอ.ร่างค าสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือนน าเรียน ผบ.ทอ. 
ลงช่ือในค าสั่ง 
 
 

  กพ.ทอ.  

๗  นกพ.ฯ บันทึกในสมุดประวัตริับราชการ 
 
 
 

  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  ระเบยีบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๓.  ระเบียบประเมินผลการปฏบิัติงานข้าราชการ 
  ๔.  อนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๔๗ ท้ายหนังสือ  กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๒.๔/๑๒๘  ลง ๘ ม.ค.๔๗  ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัต ิ

กพ.ทอ.ร่างค าสั่งแจ้ง นขต.ทอ.ตรวจสอบ 

นกพ.ฯ บันทึกในสมุดประวัตริับราชการ 

กพ.ทอ.ออกค าสั่ง ทอ. 



- ๓๘ -  
 

ชื่องาน  การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีหลัง  (รอบ ต.ค.) ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๑/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  มาตรฐานเป็นแนวทางที่บ่งบอกวิธีการขั้นตอน วงรอบการด าเนินการ เพื่อให้เปน็แนวทางในการด าเนินการเลื่อนช้ันเงินเดือนให้กับข้าราชการ เป็นบ าเหน็จประจ าปี 
                           เพื่อให้ผู้ด าเนินงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบขบวนการท างาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลื่อนช้ันเงนิเดือน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  กพ.ทสส.ทอ.มีหนังสือแจ้งให้ นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการ 

พิจารณาบ าเหน็จให้แก่ข้าราชการ ในสังกัดของตนเอง 
 
 
 

๑ วัน   นกพ.ฯ 
 
 
  

 

๒  - นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการพิจารณาบ าเหนจ็ให้แก่
ข้าราชการในสังกัดของตนเอง 

- ส่งผลการพิจารณาให ้นกพ.ทสส.ทอ.ตรวจสอบ 
 
 

๑๕ วัน  นขต.ฯ 
นกพ.ฯ 

 

๓  นกพ.ทสส.ทอ.จัดท าเอกสารใหค้ณก.ฯ พิจารณา  
(รอง จก.ทสส.ทอ., ผอ.สนผ.ทสส.ทอ., ผอ.สบค.ทสส.ทอ. 
และ นกพ.ทสส.ทอ.เป็น คณก.ฯ) 
 
 

๕ วัน  นกพ.ฯ 
คณก.ฯ 

 

๔  - คณก.ฯ สรุปผลน าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือ 
- นกพ.ทสส.ทอ.บันทึกลงระบบ และน าส่งเอกสาร 

ให ้กพ.ทอ.(กปค.ฯ)โดยตรง 
 
 
 

๓ วัน  คณก.ฯ 
นกพ.ฯ 

 
 
 

                      ไปล าดับที่ ๕ 

นกพ.ตรวจสอบ 

นกพ.ทสส.ทอ.แจ้งให้ นขต.ทสส.
ทอ.พิจารณาบ าเหน็จประจ าป ี

น าเรียน คณก.ฯ 
พิจารณา 

สรุปผลการพิจารณา น าเรียน จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือ
ในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 



- ๓๙ -  
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ จากล าดับที่ ๔ 

 
นกพ.ทสส.ทอ.จัด จนท.ไปตรวจสอบความถูกต้อง 
ของค าสั่งบ าเหน็จตามวัน และเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

 

๖  กพ.ทอ.ร่างค าสั่งเลื่อนช้ันเงินเดือนน าเรียน ผบ.ทอ. 
ลงช่ือในค าสั่ง 
 
 

  กพ.ทอ.  

๗  นกพ.ฯ บันทึกในสมุดประวัตริับราชการ 
 
 
 
 

  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบยีบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.  ระเบยีบกระทรวงการคลัง  วา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรอืต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๓.  ระเบยีบประเมินผลการปฏิบตัิงานข้าราชการ 
 ๔.  อนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ม.ค.๔๗ ท้ายหนังสือ  กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๒.๔/๑๒๘  ลง ๘ ม.ค.๔๗  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ

นกพ.ฯ บันทึกในสมุดประวัตริับราชการ 

 

กพ.ทอ.ออกค าสั่ง ทอ. 

กพ.ทอ.ร่างค าสั่งแจ้ง นขต.ทอ.ตรวจสอบ 



- ๔๐ -  
 

ชื่องาน  การรายงานข้าราชการกระท าความผิด ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๒/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าความผิดตามแบบธรรมเนียมทหาร 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ จนท. 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  หน่วยเกี่ยวข้องรายงานข้าราชการกระท าความผิดวินัย

ทหาร พร้อมเอกสาร 
 

๓๐ นาที  หน่วยเกี่ยวข้อง 
นกพ.ฯ 

 

๒  - จนท.รับเรื่องและตรวจสอบหลักฐานประกอบการ 
  กระท าความผดิ 
- ด าเนินการตรวจสอบการกระท าความผิดและ 
  แนวทางการลงทัณฑ ์
 

๓๐ นาที  นกพ.ฯ  

๓  นกพ.ฯ น าหนังสือการกระท าความผิดวินัยทหาร 
และผดิกฎจราจรของข้าราชการ น าเรียนผู้บังคับบัญชา  
ตามล าดับชั้น จนถึง จก.ทสส.ทอ.เพื่อสั่งลงโทษ 
 
 

๕ วัน  นกพ.ฯ 
 
 

 

๔  - นกพ.ฯ ด าเนินการบันทึกการกระท าความผดิ 
  วินัยทหารของข้าราชการและพนักงานราชการ 
  ลงในสมุดประวัต ิ
- เก็บเอกสารการกระท าความผดิไว้เป็นหลักฐานในการ 
  ขอพิจารณาบ าเหนจ็ประจ าป ี
- เสนอเรื่องให้ หน่วยเกี่ยวข้องเพือ่ทราบ 

๒ วัน  นกพ.ฯ  

๕  เสนอ  สน.ผบ.ดม.และ กพ.ทอ.เพือ่ทราบ 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ

หน่วยเกี่ยวข้อง 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

ส่ง สน.ผบ.ดม. และ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและตรวจสอบ 



- ๔๑ -  
 

ชื่องาน  การรายงานบตุรข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าศึกษาในเขตพื้นท่ีดอนเมือง ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๓/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์แก่บุตรข้าราชการ และพนกังานราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  - ยศ.ทอ.ขอให้ นขต.ทอ.ส่งรายชื่อบุตรที่ประสงค์จะ 

เข้าศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ดอนเมือง 
- นขต.ทสส.ทอ.ส่งรายชื่อบุตรที่ประสงค์เขา้รับการศึกษา

ในสถานศึกษาพ้ืนท่ีดอนเมืองให้ นกพ.ทสส.ทอ. 

๓๐ นาที  ยศ.ทอ. 
นขต.ทสส.ทอ. 

นกพ.ฯ 

 

๒  จนท.กพ.ฯ ด าเนินการ ดังนี ้
๑. รับเรื่องตรวจสอบความถูกต้อง 
๒. ด าเนินการรวบรวมรายช่ือบุตรที่ประสงค์เข้ารับ 

การศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ดอนเมืองโดยแยก
สถานศึกษาแตล่ะสถานศึกษาให้เรยีบร้อย 

๒ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๓  นกพ.ฯ น าเรียนผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือ 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๔  เสนอ ยศ.ทอ.ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 
 

ยศ.ทอ.ขอให้ ทสส.ทอ.ส่งรายชื่อ 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

ส่ง ยศ.ทอ. 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ



- ๔๒ -  
 

ชื่องาน  การรายงานข้าราชการลาอุปสมบท และลาสิกขา ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๔/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ  
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  - กพ.ทอ.ก าหนดโควตาให้ข้าราชการสังกัด ทสส.ทอ. 

ลาอุปสมบท 
- นขต.ทสส.ทอ.ส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค ์

ลาอุปสมบทให้ นกพ.ทสส.ทอ.  

๓๐ นาที  นขต.ทสส.ทอ. 
 

 

๒  นกพ.ฯ ด าเนินการดังนี ้
๑.  ด าเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์ 

ลาอุปสมบท ส าหรบั น.สัญญาบัตร แยกรายงาน
เสนอ กพ.ทอ.เพื่อขออนุญาต รมว.กห.ต่อไป  
น.ประทวน เสนอ ผบช.เพื่อพิจารณาอนุญาต 

๒.  เมื่อข้าราชการได้รับอนุญาตให้อุปสมบทแล้ว  
นกพ.ฯ ด าเนินการเก็บหลักฐาน 

๓.  เมื่อข้าราชการได้ลาสิกขาบทแล้ว ส่งหลักฐานให้  
     กพ.ทอ. 
๔.  จนท.ด าเนินการบันทึกหลักฐานการลาอุปสมบท 
     ในสมุดประวัตริับราชการ 

๒ วัน  นกพ.ฯ 
 

 

๓  นกพ.ฯ น าเรียน ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง 
จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือ 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ 
 

 

๔  เสนอ กพ.ทอ.ด าเนินการต่อไป 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

นขต.ทสส.ทอ.รายงานขอลา
อุปสมบท 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

 

ส่ง กพ.ทอ. 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ



- ๔๓ -  
 

ชื่องาน  การออกหนังสือรับรอง ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๕/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ของข้าราชการ และพนักงานราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  ข้าราชการและพนักงานราชการ รายงานขอให้ออก

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือรับรองความประพฤต ิ
 

๓๐ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๒  จนท.กพ.ฯ ด าเนินการดังนี ้
๑.  รับเรื่องตรวจสอบความต้องการในการของหนังสือ 
     รับรอง 
๒.  ด าเนินการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือรับรอง 
     ความประพฤติ (โดยแนบใบงบหน้าเงินเดือนมาด้วย) 
 

๒ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๓  จนท.กพ.ฯ น าเรียนผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือ 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๔  ด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ 
มารับหนังสือรับรอง ฯ  
 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

ข้าราชการและพนักงานราชการ 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

 

แจ้งข้าราชการและพนักงาน
ราชการมารับหนังสือรับรอง 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ



- ๔๔ -  
 

ชื่องาน  การลาพักผ่อนไปตา่งประเทศ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๖/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ของข้าราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  นขต.ทสส.ทอ.ส่งเรื่องการลาพักผอ่นให ้จนท.กพ.ฯ 

 
 

  นขต.ทสส.ทอ. 
 

 

๒  จนท.กพ.ฯ ด าเนินการดังนี ้
๑.  ตรวจสอบระยะเวลาที่รายงานขอลาพักผ่อนไป     
     ต่างประเทศถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม ่
๒.  ลงหลักฐานการขอลาพักผ่อนไปต่างประเทศใน  
     กพ.ทอ.๐๒๘ 
 

๑ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

๓  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๔  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

นขต.ทสส.ทอ. 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

 

เสนอ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ



- ๔๕ -  
 

ชื่องาน  การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๗/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ และลูกจ้างที่จะครบเกษียณอายรุาชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  กพ.ทอ.ให้ นขต.ทอ.ด าเนินการส่งบัญชีรายชื่อของ 

ข้าราชการที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบรูณ์พร้อมประวตัิย่อรับ
ราชการ 
 

  กพ.ทอ.  

๒  จนท.รับเรื่องและตรวจสอบข้อมลูของข้าราชการ 
ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบรูณ ์
 
 

๓๐ นาที  จนท.กพ.ฯ  

๓  สรุปหนังสือให้ จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือสั่งการให้ 
นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการส่งข้อมูลให้ นกพ.ฯ 
 
 

๑ ช่ัวโมง  นกพ.ฯ 
 

 

๔  นกพ.ฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท าบญัช ี
รายชื่อพร้อมท้ังประวัตยิ่อน าเรยีนผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นจนถึง จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือเสนอ กพ.ทอ. 
 
 

๑ วัน  นกพ.ฯ  

๕  เสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

กพ.ทอ.ส่งเรื่องให้ นขต.ทอ.
ด าเนินการ 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

 

เสนอ กพ.ทอ. 

รับเรื่องและปฏิบตั ิ

สรุปน าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๔๖ -  
 

ชื่องาน  การรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ส่วนราชการ  กพ.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกพ ๒๘/๒๘ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบตัิราชการสนาม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑  นขต.ทสส.ทอ.รายงานขอให ้นกพ.ฯ ด าเนินการจัดท า 

หนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณให้แก่ข้าราชการ 
 
 

  นขต.ทสส.ทอ.  

๒  - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ นขต.ทสส.ทอ.เสนอ 
- จัดท าหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณน าเรียน 
  จก.ทสส.ทอ. 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ  

๔  น าเรียนผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ จนถึง  
จก.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือเสนอ ฝกพ.ศปก.ทอ. 
 
 

๑ วัน  จนท.กพ.ฯ 
 

 

๕  เสนอ ฝกพ.ศปก.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 

๒ ช่ัวโมง  จนท.กพ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง: - 
 

นขต.ทสส.ทอ. 

น าเรียน จก.ทสส.ทอ. 

เสนอ ฝกพ.ศปก.ทอ. 

รับเรื่อง ตรวจสอบ และปฏิบตั ิ



- ๔๗ - 
 

 ๓.๑.๒ งบประมาณ 
  ๓.๑.๒.๑ ภารกิจ มีหน้าที่ ขอตั้งจัดสรร ควบคุมงบประมาณและ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ รายงานสถานภาพงบประมาณและความก้าวหน้าของโครงการและ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๓.๑.๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
   ๓.๑.๒.๒ (๑) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   ๓.๑.๒.๒ (๒) การบริหารงบประมาณ 
   ๓.๑.๒.๒ (๓) การขออนุมัติใช้งบประมาณ 
   ๓.๑.๒.๒ (๔) การรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๓.๑.๒.๓ มาตรฐานงานของงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๘ - 
 

ชื่องาน  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ส่วนราชการ  งป.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นงป ๑/๔ 

หลักการและเหตุผล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ ทอ.เป็นไปด้วยความรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อให้การจัดท างบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปมีีประสิทธิภาพ และเกดิประโยชนส์ูงสุดกับกองทัพอากาศ 
                  ๒.  เพื่อให้การปฏบิัติงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

ใช้เป็นแนวทางในการค านวณ และเสนอค าของบประมาณ 
โดยค านึงถึงความประหยดั เหมาะสม และมีความจ าเป็น 
ต่อการปฏิบตัิภารกิจของ ทอ. 

๑ วัน  สปช.ทอ. 
งป.ทสส.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

นขต.ทสส.ทอ.แจ้งความต้องการงบประมาณ งบต่าง ๆ ล่วงหน้า 
๑ ปี 

๗ วัน 
 

 นขต.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

                                                
                                                   ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความต้องการงบประมาณ  ๓ วัน  งป.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

                                                      บันทึกข้อมูลพร้อมส่งความต้องการงบประมาณผ่านระบบ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ. (IBCS) ทุกรายการ 
รวมทั้งส่งเป็นเอกสารโดยการสั่งพมิพ์ตามแบบฟอรม์จากระบบฯ 

๕ วัน  งป.ทสส.ทอ.  

๕ 
 

 
 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อลงช่ือในหนังสือ เสนอ กรมฝ่าย
อ านวยการที่เกี่ยวข้อง 

๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 

 

๖  
 
 

กรมฝ่ายอ านวยการที่เกีย่วข้อง ด าเนินการต่อไป ๑๔ วัน  กรม 
ฝ่ายอ านวยการ  

ที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  ระเบยีบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
                     ๒.  หลักการจ าแนกรายจ่ายตามงบประมาณ 

รับเอกสารค าแนะน า การขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี จาก สปช.ทอ. 

นขต.ทสส.ทอ.แจ้งความต้องการ 
งบประมาณ งบต่าง ๆ  

ตรวจสอบความถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล ลงในระบบควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน ทอ. (IBCS) 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

เสนอ กรมฝ่ายอ านวยการ 
 



- ๔๙ - 
 

ชื่องาน  การบรหิารงบประมาณ ส่วนราชการ  งป.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นงป ๒/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อให้การบรหิารงบประมาณรายจา่ยประจ าปมีีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพอากาศ 
                  ๒.  เพื่อให้การปฏบิัติงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
                                                                                         

รับข้อมูลบญัชีสั่งจ่ายงบประมาณ จากระบบควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน ทอ.(IBCS)  

๑ วัน  สปช.ทอ. 
งป.ทสส.ทอ. 

 

๒ 
 

                                               ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ถ้ามีข้อผิดพลาด ให้เสนอ 
สปช.ทอ. เพื่อแก้ไขข้อมูล 

๑ วัน 
 

 งป..ทสส.ทอ. 
 

 

๓ 
 

                                                 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบบญัชสีั่งจ่ายงบประมาณ ๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 

 

๔ 
 

                                                      แจ้งให้ นขต.ทสส.ทอ.ทราบบญัชีสั่งจ่ายงบประมาณ  ๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
นขต.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนก าหนดงานประจ าปี  
เสนอต่อ สปช.ทอ. ภายใน ๓๐ วนั นับแต่วันที่ได้รับบญัชีสั่งจ่าย
งบประมาณ 

๕ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
นขต.ทสส.ทอ. 

 

๖  
 
 

บันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนก าหนดงาน  
ในระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน ทอ.(IBCS) 

๓ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
สปช.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง :  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 

  

รับบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ  
จาก ระบบควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน ทอ.(IBCS) 

แจ้ง นขต.ทสส.ทอ.ทราบบญัชีสั่งจ่าย
งบประมาณ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
และแผนก าหนดงาน 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

บันทึกข้อมูล 
 



- ๕๐ - 
 

ชื่องาน  การขออนุมัติใช้งบประมาณ ส่วนราชการ  งป.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นงป ๓/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์๑.  เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสุดกับกองทัพอากาศ 
                 ๒.  เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
                                                                                         

นขต.ทสส.ทอ.แจ้งความต้องการขอใช้งบประมาณ  
ตามบัญชสีั่งจ่ายงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร 

๑ วัน  นขต.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                               ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่จะขอใช้งบประมาณ  ๑ วัน 
 

 งป..ทสส.ทอ. 
 

 

๓ 
 

                                                 
 
 

บันทึกข้อมูลการขอใช้งบประมาณ ลงในระบบควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณภายใน ทอ. (IBCS) เพื่อออกใบแจ้งการใช้
งบประมาณ ทอ.ปช. ๑๑-๗ 

๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
 

 

๔ 
 

                                                      น าเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่ออนุมัตกิารขอใช้งบประมาณ ๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 

 

๕  
 
 

นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการต่อไป ๑ วัน  นขต.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
                    ๒.  มาตรการประหยัดงบประมาณ                      

 

นขต.ทสส.ทอ.ท าหนังสือ 
แจ้งความต้องการขอใช้

งบประมาณ 

บันทึกข้อมูลการขอใช้งบประมาณ  
ในระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณภายใน 

ทอ. (IBCS) 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

ส่งหนังสือคืน นขต.ทสส.ทอ. 
 



- ๕๑ - 
 

ชื่องาน  การรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนราชการ  งป.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นงป ๔/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์๑.  เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสุดกับกองทัพอากาศ 
                 ๒.  เพื่อให้การปฏิบตัิงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

รับข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ GFMIS จาก  
สปช.ทอ. โดยข้อมลูนี้จะอยู่ในเว็บประชาสมัพันธ์ และกระดาน
ถาม-ตอบ ของ สปช.ทอ. 

๑ วัน  สปช.ทอ. 
งป.ทสส.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับจาก สปช.ทอ. กับ รายงานสถานภาพ
งบประมาณ ทอ.ปช. ๑๑-๓ ในระบบ IBCS 

๑ วัน 
 

 งป.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

                                                 
 
 

จัดท าตารางเปรียบเทียบผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ตาม
แบบฟอร์มที่ สปช.ทอ.ก าหนด และรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าเดือน เสนอต่อ สปช.ทอ. ภายในวันท่ี ๗ ของ
เดือนถัดไป 

 ๑ วัน  งป.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อลงช่ือในหนังสือ เสนอ สปช.ทอ. 
 

๑ วัน  งป.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 

 

๕  
 
 

สปช.ทอ.ด าเนินการต่อไป ๑ วัน  สปช.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ระเบยีบ ทอ.ว่าดว้ยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
 

รับข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในระบบ GFMIS 

จาก สปช.ทอ. 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

เสนอ สปช.ทอ. 
 

เปรียบเทยีบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ระหว่างข้อมูลในระบบ GFMIS  

กับ ข้อมูลในระบบ IBCS 



- ๕๒ - 
 

 ๓.๑.๓ การเงิน 
   ๓.๑.๓.๑ ภารกิจ มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ 
ด้านการเงินในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ การเบิกเงินประกันสังคม การเบิกค่าเช่าบ้าน 
การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้ การยืมเงินทดรองราชการ การใช้หนี้เงินยืม  
ทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินสวัสดิการ และการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓.๑.๓.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๑๐ กระบวนงาน 
    ๓.๑.๓.๒ (๑) การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน 
    ๓.๑.๓.๒ (๒) การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพ  
    ๓.๑.๓.๒ (๓) การเบิกเงินประกันสังคม 
    ๓.๑.๓.๒ (๔) การเบิกค่าเช่าบ้าน 
    ๓.๑.๓.๒ (๕) การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
    ๓.๑.๓.๒ (๖) การเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้ 
    ๓.๑.๓.๒ (๗) การยืมเงินทดรองราชการ 
    ๓.๑.๓.๒ (๘) การใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการ 
    ๓.๑.๓.๒ (๙) การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินสวัสดิการ  
    ๓.๑.๓.๒ (๑๐)  การเบิกจ่ายเงินงบกลาง 
   ๓.๑.๓.๓ มาตรฐานงานของการเงิน 

 



- ๕๓ - 
 

ชื่องาน  การเบิกจา่ยเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนในลกัษณะ
เดียวกัน 

ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๑/๑๐ 

หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกจ่าย ควบคุม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูลการเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

ตรวจสอบและแกไ้ขข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ 
เงินอ่ืน ในลักษณะเดียวกัน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนเมื่อ   
ก าลังพลปฏิบตัิงานด้านก าลังพลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน   
เสร็จสิ้น และแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

 
 
 

ค านวณเงินเดือน ค่าจ้าง และน าเข้าข้อมูลหนี้สินโดย กง.ทอ. 
รวมถึงการตรวจสอบรายการจ่ายเงินเดือนฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

๔ - ๕ วัน 
 

 กง.ทสส.ทอ. 
กง.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

ประมวลผล และน าส่งข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ให้ กง.ทอ. 
พร้อมพิมพ์รายงานรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน (จัดเรยีงตาม
บัญชีถือจ่าย) รายการเงินเพิ่ม - เงินลด(ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน) 
และ รายละเอียดน าเข้า กบข. เตรียมไว้เพื่อประกอบฎีกาจ่าย
เงินเดือนฯ 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

จัดท ารายการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง 
-  ทอ.กง.๐๐๓.๑ ส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง  
-  ทอ.กง.๐๐๓ ส าหรับค่าตอบแทน และเงินอ่ืนในลักษณะ 
   เดียวกัน 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๕                                                      ไม่ถูกต้อง กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มฎีกาเสนอ กพ.ทสส.ทอ.เพื่อลงช่ือในหนังสือ 
เพื่อรับรองยอดและสิทธิการเบิกจา่ยเงินเดือนของข้าราชการ 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

 
 
 

ตรวจสอบข้อมลู 
 

ค านวณเงินเดือน ค่าจ้าง น าเข้าขอ้มูลหนี้สิน 
และตรวจสอบรายการจ่ายเงินเดือนฯ 

ประมวลผล และน าส่งข้อมูล 

จัดท าฎีกา 

   เสนอ กพ.ทสส.ทอ. 

ไปล าดับที ่๖ 



- ๕๔ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 

 
 
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มฎีกาเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อลงช่ือในหนังสือ
เสนอ กง.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๗ 
 

 
 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๖          
                     ๒.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

เสนอ กง.ทอ. 
 

จากล าดับที่ ๕ 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๕๕ - 
 

ชื่องาน  การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มค่าครองชีพ ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๒/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มค่าครองชีพ  
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิม่คา่ครองชีพได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
  

กง.ทอ.ส่งรายการขอเบิกเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มคา่
ครองชีพของพนักงานราชการ (ทอ.กง.๐๐๓) ให้ 
กง.ทสส.ทอ.ผ่าน E-mail 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                                    ไม่ถูกต้อง 
 

  

กรณีปรับเงินเดือน บรรจุ โยกย้าย หรือมีข้อมูลอื่น ๆ 
ผิดพลาด กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการประสาน กง.ทอ.ให้
ปรับปรุงแก้ไขใหม ่

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
 

ลงคุมฎีกาเพื่อออกเลขที่ผู้ยื่นในทะเบียนคุม (รายการ, 
จ านวนคน,จ านวนเงิน) และท าบันทึกข้อความ 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
   

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มฎีกาเสนอ กพ.ทสส.ทอ.ลงช่ือ เพื่อ
รับรองยอดก าลังพลและสิทธิการเบิกเงินค่าตอบแทนพนัก
ราชการ 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 

เมื่อ กพ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรองยอดก าลังพลและสิทธิการ
เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ จากนั้นก็น าเรียน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อลงช่ือในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๖  
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
                     ๒.  ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

รับรายการขอเบิกเงินฯ 
(ทอ.กง.๐๐๓) 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

จัดท าฎีกา 

เสนอ กง.ทอ. 
 

เสนอ กพ.ทสส.ทอ. 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๕๖ - 
 

ชื่องาน  การเบิกเงินประกันสังคม ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๓/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกเงินประกันสังคม 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานการเบิกเงินประกันสงัคมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวน เพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของยอดพนักงานราชการและ
จ านวนเงินจากฎีกาค่าตอบแทนฯ ประจ าเดือนนั้น ๆ  

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

 
 
  

จัดท ารายการขอเบิกเงิน (ทอ.กง.๐๐๓) พร้อมลงคมุฎีกา
เพื่อออกเลขท่ีผู้ยื่นในทะเบยีนคุม (รายการ, จ านวนคน, 
จ านวนเงิน) และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ 
(สปส.๑-๑๐)  

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
      ไม่ถูกต้อง 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มฎีกาเสนอ กพ.ทสส.ทอ.ลงช่ือ เพื่อ
รับรองยอดก าลังพลและสิทธิการเบิกจ่ายเงินประกันสังคม
ของพนักงานราชการ 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 

 

เมื่อ กพ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรองยอดก าลังพลและสิทธิการ
เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ จากนั้นก็น าเรียน
ผู้บังคับบัญชา เพื่อลงช่ือในหนังสอืเสนอ กง.ทอ. 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ 

ตรวจสอบข้อมลู 

จัดท าฎีกา 

เสนอ กพ.ทสส.ทอ. 

เสนอ กง.ทอ. 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๕๗ - 
 

ชื่องาน  การเบิกค่าเช่าบ้าน ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๔/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานการเบิกค่าเช่าบ้านไดอ้ย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกท้ังสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.ทสส.ทอ.รวบรวมใบส าคัญส่งมายัง กง.ทสส.ทอ. 
(ใบเสร็จรับเงิน และ แบบ ๖๐๐๖) ลงรับหนังสือ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

๒ วัน  นขต.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

 
  

จัดท าฎีกาโดยแยกใบส าคัญของนายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวนและ ตกเบิกของข้าราชการ 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
       

คุมรายละเอียดประกอบฎีกา (ทะเบียนคุมค่าเช่าบ้าน) 
กง.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือขอใช้งบประมาณให้ งป.ทสส.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ และด าเนินการขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๕ 
 

 
 
 

สร้างข้อมูลใน Excel และ Save as เลือกชนิด CSV (comma) 
เปลี่ยนชื่อเป็น “NONTAX_INCREASE.TXT” น าข้อมูลเข้า
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนหลังจากค านวณเงินเดือน 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๖  พิมพ์รายงานประกอบการเบิกจ่ายประจ าเดือน (รหัส ๒๐๐๐๑) 
จากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและส่งรายงานแจ้งยอดให้ กง.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ ส่งหนังสือไปยัง 
กง.ทอ.เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๐ และ (ฉบับท่ี ๕)พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

รับใบส าคัญจาก 
นขต.ทสส.ทอ. 

 

จัดท าฎีกา 

ขอใช้งบประมาณ 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

จัดท า Text file 

พิมพ์รายงานประจ าเดือน 

เสนอ กง.ทอ. 



- ๕๘ - 
 

ชื่องาน  การเบิกคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ   ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๕/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวธิีการและกระบวนการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดั
บที ่

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                             ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกเงิน
ต่าง ๆ (คชจ.ไปราชการ, ฝึกอบรม/ประชุม,ค่าล่วงเวลา และน้ าดื่ม) 
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่จะส่งให้ นขต.ทสส.ทอ.
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
 
 

จัดท าฎีกาการขอเบิกเงินฯ ๒ ฉบบั เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย  
 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ. 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๙ พ.ศ.๒๕๖๐) 
                     ๒.  มาตรการประหยดังบประมาณของ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๖๑ 
                     ๓.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๖          

 
 

รับหนังสือจาก นขต.ทสส.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

เสนอ กง.ทอ. 
 

จัดท าฎีกา 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๕๙ - 
 

ชื่องาน การเบิกเงินเพื่อจ่ายให้เจา้หนี ้ ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๖/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวธิีการและกระบวนการในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายใหเ้จา้หนี ้
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกเงินเพือ่จ่ายให้เจ้าหนีไ้ด้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 
                                             ไม่ถูกต้อง 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกเงิน
ต่าง ๆ ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่จะส่งให้ นขต.ทสส.ทอ. 
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
 
 

จัดท าฎีกาการขอเบิกเงินฯ ๒ ฉบบั เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย  
พร้อมท้ังค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ๑% (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา 
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และนติิบุคคล ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป) 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ. 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
                     ๒.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

รับหนังสือจาก นขต.ทสส.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

เสนอ กง.ทอ. 
 

จัดท าฎีกา 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๖๐ - 
 

ชื่องาน การยมืเงินทดรองราชการ ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๗/
๑๐ 

หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการการยืมเงินทดรองราชการ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองราชการได้อย่างถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                        ไม่ถูกต้อง 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการขอยมืเงิน
ต่าง ๆ ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรอืไม่ ถ้าไมจ่ะส่งให้ นขต.ทสส.ทอ.
ด าเนินการแกไ้ขให้ถูกต้อง 
 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
 
 

ลงทะเบียนเงินยืมฯ เพื่อออกเลขที่ผู้ยืม และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการยืมเงิน (ผู้ยืม, ผู้รับเงิน, ภารกิจ, ช่วงเวลา และจ านวนเงิน) 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือประกอบการยมืเงินฯ ๒ ฉบับ 
-  ใบปะหน้า 
-  ลงเลขท่ีผู้ยืมในใบยมืเงิน 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๕ 
 

 
 

  

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๖ 
 

 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
                     ๒.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

  

รับหนังสือจาก นขต.ทสส.ทอ. 

ลงทะเบียนเงินยมืฯ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดท าหนังสือประกอบการยมืเงินฯ 

เสนอ กง.ทอ. 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๖๑ - 
 

ชื่องาน  การใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการ ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๘/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการใช้หนีเ้งินยืมทดรองราชการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                            ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการใช้หนี้
เงินยืมฯ ต่าง ๆ ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่จะส่งให้ 
นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้อง 
 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓  
 
 

จัดท าฎีกาการใช้หนี้เงินยืมฯ ๒ ฉบับ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย ๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ. 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
                     ๒.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

รับหนังสือจาก นขต.ทสส.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดท าฎีกา 

เสนอ กง.ทอ. 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๖๒ - 
 

ชื่องาน  การเบิกจา่ยเงินนอกงบประมาณเงินสวสัดิการ  ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๙/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกจ่าย ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินสวสัดิการ   
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินสวสัดิการไดอ้ย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

หน่วยท่ีขอส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ  

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขอใช้เงินสวัสดิการ ทสส.ทอ. น าเรยีน จก.ทสส.ทอ. ๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

                                            ไม่อนุมัต ิ
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือขอใช้เงินสวัสดิการ ทสส.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๔  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ไปล าดบัท่ี ๕ 

เมื่อ จก.ทสส.ทอ.ลงนามอนุมัติหนังสือขอใช้เงินสวัสดิการ ทสส.ทอ. 
จากนั้น น ามาจัดท าหนังสือขออนุมัติถอนเงินสวัสดิการ ทสส.ทอ.
ใบถอนเงินฝากธนาคาร(กง.๗) และใบถอนเงินฝากธนาคาร 
 
 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือใน
หนังสือขออนุมัติถอนเงินสวัสดิการ ทสส.ทอ. และใบถอนเงิน
ฝากธนาคาร 
 
 
 
 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

จัดท าหนังสือขอใช้เงินสวัสดิการ 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

รับหนังสือจากหน่วยผู้ขอ  

จัดท าหนังสือขออนุมัติถอนเงินสวัสดิการ 
ใบถอนเงินฝากธนาคาร และ ใบถอนเงินฝาก

ธนาคาร 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 
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ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 

   จากล าดับที ่๕ 
 
 

ด าเนินการถอนเงินสวัสดิการ ทสส.ทอ. จากธนาคาร และน าไป
แจกจ่ายหน่วยตามที่ได้รับอนุมตัิจากผู้บังคับบัญชา พร้อมส่ง
หลักฐานการโอนเงิน 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ. 
จนท.ธนาคาร 

 

 
 
 

๗ 
 

 
 
 

น าหลักฐานการจ่ายเงินมาลงคุมในสมุดบญัชี  
-  บช. ๑ สมุดเงินสด 
-  บช. ๒ สมุดเงินฝากธนาคาร 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๘ 
 

  
 

จัดท ารายงานเงินนอกงบประมาณเงินสวัสดิการ ประจ าเดือน ๔ ฉบับ 
-  ผ่านบัญชี Express 
-  ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  

๓๐ นาที 
(ภายในวันท่ี ๕ 
ของเดือนถัดไป) 

 กง.ทสส.ทอ. 
 

 

๙  
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ., สปช.ทอ.และ สตน.ทอ. 
 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๑๐  เสนอ กง.ทอ., สปช.ทอ.และ สตน.ทอ. เพื่อด าเนินการให้ต่อไป 
 
 
 

๑ วัน  กง.ทอ. 
สปช.ทอ. 
สตน.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศว่าด้วยเงินสวสัดิการ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
  

ลงบัญช ี

จัดท ารายงานเงินนอกงบประมาณ 

 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

เสนอ กง.ทอ., สปช.ทอ.และ สตน.ทอ. 

ถอนเงิน แจกจ่าย และน าส่งหลักฐาน 
การโอนเงิน 
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ชื่องาน  การเบิกจ่ายเงินงบกลาง  ส่วนราชการ  กง.ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-นกง ๑๐/๑๐ 
หลักการและเหตุผล  สามารถบ่งบอกถึงวิธีการและกระบวนการในการเบิกจ่าย ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบกลาง   
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบกลาง ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                  ๒.  เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐานและเป็นคู่มือส าหรับศกึษาการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

นขต.ทสส.ทอ.ส่งหนังสือผ่านทาง ผธก.ทสส.ทอ มายัง กง.ทสส.ทอ.
จากนั้น กง.ทสส.ทอ.จะด าเนินการลงรับหนังสือ 

๑๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

                                        ไม่ถูกต้อง 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานประกอบการขอเบิก
เงินต่าง ๆ, ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ว่าถูกต้องและ 
ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไมจ่ะส่งให้ นขต.ทสส.ทอ.ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้อง 

๓๐ นาที  กง.ทสส.ทอ.  

๓ 
 

 
 
 

จัดท าฎีกาการขอเบิกเงินฯ ๒ ฉบบั เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย 
ประกอบด้วย 
-  ใบปะหน้า 
-  หน้างบใบส าคัญคู่จ่าย (กง.๑๐.๑) ๒ ฉบับ 
-  หน้างบใบส าคัญ (แบบ ๗๑๐๖) ๓ ฉบับ 

๑ ชม.  กง.ทสส.ทอ.  

๔ 
 

 
 
 

กง.ทสส.ทอ.น าแฟ้มหนังสือเรียนผูบ้ังคับบัญชา เพื่อลงช่ือ 
ในหนังสือเสนอ กง.ทอ. 

๑ วัน  กง.ทสส.ทอ. 
รอง จก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 
 

เสนอ กง.ทอ.เพื่อด าเนินการใหต้่อไป ๑ วัน  กง.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 
                     ๒.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๙ (สถานศึกษาของทางราชการและเอกชน) 

 

รับหนังสือจาก นขต.ทสส.ทอ. 

ตรวจสอบหลักฐาน 

จัดท าฎีกา 

เสนอ กง.ทอ. 
 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 
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๓.๒ แผนกธุรการ 
 ๓.๒.๑ ภารกิจ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ ตลอดจนดูแล
สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศมีหัวหน้า
แผนกธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๓.๒.๒ กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๕ กระบวนงาน 
  ๓.๒.๒ (๑) การรับส่งหนังสือราชการ 
  ๓.๒.๒ (๒) การจัดหาพัสดุ 
  ๓.๒.๒ (๓) การจัดท ารายงานการประชุมส่วนราชการ 
  ๓.๒.๒ (๔) การจัดการด้านขนส่ง 
  ๓.๒.๒ (๕) การจัดการด้านช่างโยธา 
 ๓.๒.๓ มาตรฐานงานของแผนกธุรการ 
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ชื่องาน  การรับ-ส่งหนังสือราชการ ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-ผธก ๑/๕ 
หลักการและเหตุผล  ด าเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อให้การปฏิบตัิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
 ๒.  เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

จนท.ธุรการฯ รับหนังสือและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

๕  นาที ติดตามความก้าวหน้า
ของหนังสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายหลัง 

จนท.ธุรการ 
ผธก.ทสส.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 

จนท.ธุรการฯ ตรวจหนังสือเบื้องตน้ ๕  นาที ตรวจสอบหนังสือ 
ได้อย่างถูกต้อง 

จนท.ธุรการ 
ผธก.ทสส.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

หน.ผธก.ฯ พิจารณาหนังสือก่อนสง่ นขต.ทสส.ฯ และ 
น าเรียน จก.ทสส.ฯ 

๑  วัน แยกเรื่องน าเสนอ 
ได้อย่างถูกต้อง 

หน.ผธก.ทสส.ฯ 
/รอง.หน.ผธก.ฯ 
 

 

๔ 
 

 
 

จก.ทสส.ฯ สั่งการให้ นกข.ด าเนินการต่อไป -  จนท.ธุรการ 
ผธก.ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 

จนท.ธุรการฯ บันทึกข้อมลูการส่งและส่งหนังสือ 
ให้นขต.ทสส.ฯ ที่รับผดิชอบตามสัง่การ 

๕  นาที ส่งหนังสือให้ นกข. ทันท ี จนท.ธุรการ 
ผธก.ทสส.ทอ. 

 

๖ 
 

 
 

จนท.ธุรการฯ เจ้าของเรื่องบันทึกข้อมูลลงรับหนังสือ 
 

๕  นาที  จนท.ธุรการกอง  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

                    ๓.  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  

ลงทะเบียนรบั 

ตรวจสอบหนังสือ 

ส่งหนังสือให้ นขต.ทสส.ทอ. 

นขต.ทสส.ทอ.รับเรื่อง 

เสนอ นขต.ทสส.ทอ. 
และน าเรียน ผบช.สั่งการ 

จก.ทสส.ทอ.สั่งการ 
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ชื่องาน  การจัดหาพัสด ุ ส่วนราชการ แผนกธุรการ ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-ผธก ๒/๕ 

หลักการและเหตุผล  ด าเนินการจัดหาพัสดุของหน่วยให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยการพัสดุ 

วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานของ นขต.ทสส.ทอ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
 ๒.  เพื่อให้การรับพัสดุเป็นไปอย่างมีระบบ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 
 

 
 

นขต.ทสส.ทอ.แจ้งความต้องการพสัดุให้ น.พัสดุ ทสส.ฯ -               - จนท.พัสดุของ
นขต.ทสส.ทอ. 

 

๒ 
 

 
 
 

- รวบรวมความต้องการพัสดุของ ทสส.ทอ. 
- ตรวจสอบพัสดุในคลัง 
- พิจารณาจดัสรรพัสดุตามที่ นขต.ฯ แจ้งความต้องการ 
 

๕ - ๑๐ วัน ตรวจสอบก่อนเห็นชอบ 
เพื่อจัดหาพัสดุได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

จนท.พัสด ุ
ทสส.ทอ./คณก.

ของกรม 

 

๓  
 
 

- รวบรวมรายการพัสดุที่ได้รับการพิจารณาแล้ว เพื่อ 
  ขอใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคา 
- จนท.จัดหาเสนอขอใช้งบประมาณจาก น.งบประมาณ 
- ขออนุมัติ ผบช.ฯ จัดซื้อพัสด ุ

๑๐ วัน เป็นไปตามราคากลาง 
เป็นไปตามระเบียบ ทอ. 

จนท.จัดหาพัสดุ 
ทสส.ทอ. 

 

๔ 
 

 
 

- แจ้งผู้เสนอราคาเซ็นสัญญาใบสั่งซื้อและส่งของ ๕ วัน เป็นไปตามระเบียบ ทอ. จนท.จัดหาพัสดุ 
ทสส.ทอ. 

 

๕ 
 

 
 

- จนท.พัสดุรับพัสดุให้กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ 
ลงช่ือรับพัสดุ  น าพัสดุเข้าคลัง และแจกจ่ายให้ นขต.ฯ 
  

 ๕ วัน ได้รับพัสดุครบถ้วน 
ตามความต้องการ 

จนท.พัสด ุ
ทสส.ทอ. 

 

๖  จนท.พัสดุของนขต.ทสส.ฯลงช่ือรับพัสด ุ - ได้พัสดุครบถ้วน 
ตามความต้องการ 
 

จนท.พัสด ุ
นขต.ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  

สั่งซื้อและส่งของ 

 ขออนุมัติจัดซื้อพัสด ุ

  นขต.ทสส.ฯ รับพัสด ุ

ตรวจสอบและพิจารณาจัดสรร 

ตรวจรับพสัด ุ

แจ้งความต้องการพัสด ุ
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ชื่องาน  การจัดท ารายงานการประชุมส่วนราชการ ส่วนราชการ แผนกธุรการ ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-ผธก ๓/๕ 
หลักการและเหตุผล  ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อให้การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒.  เพื่อให้การจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปอย่างมีระบบ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

รวบรวมข้อมลูที่หน่วยช้ีแจงหลังจากเสรจ็สิ้นการประชุม ๕ วัน รวบรวมข้อมลูที่ไดจ้าก
การจดบันทึก/การบันทึก 
เสียงให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

จนท.ธุรการฯ / 
ผู้บันทึก 

ข้อมูลประชุม 

 

๒ 
 

 
 
 

ล าดับข้อมลูที่ไดจ้ากการประชุมมาร่างบันทึกข้อมูลเพื่อ 
ให ้นกข./ผกข.กับข้อมูลแต่ละส่วนได้ตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องก่อนขออนุมัติร่างสรปุรายงานการประชุม 
 

๕ วัน - หน่วยท่ีช้ีแจงยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูล 

- เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณฯ 

หน.ธุรการฯ/ 
ผู้บันทึก 

ข้อมูลประชุม 

 

๓ 
 

 
 
 

จก ทสส.ทอ./ผู้ท าการแทน ลงนามในร่างสรุปรายงาน 
 

๑ - ๕ วัน                - หน.ธุรการฯ/ 
ผู้บันทึก 

ข้อมูลประชุม 

 

๔ 
 

 
 

ท าส าเนาสรุปรายงานฯ ๑ วัน เป็นไปตามระเบียบงาน 
สารบรรณฯ 

จนท.ธุรการฯ  

๕ 
 

 
 

แจกจ่าย นขต.ทสส.ทอ.และ ผกข.อื่น ๆ ๑ วัน 
 

นขต.ทสส.ฯ ไดร้ับ 
เอกสารไม่เกิน ๑๗ วัน 
หลังการประชุมเสร็จสิ้น 

จนท.ธุรการฯ  

๖  จนท.ธุรการของ นขต.ทสส.ฯ ลงช่ือรับสรุปรายงาน 
 
 
 

-              - จนท.ธุรการ
นขต.ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
                    ๒.  ระเบียบ ว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗  และฉบับแก้ไขเพิม่เติม 

ท าส าเนาสรุปรายงาน ฯ 
 

ขออนุมัติร่าง 
สรุปรายงาน ฯ 

   นขต.ทสส.ทอ.รับสรุปรายงาน 
 

แจกจ่ายสรุปรายงาน ฯ 

รวบรวมข้อมลูการประชุม 

จัดท าร่างสรุปรายงานการประชุม 



- ๖๙ - 
 

ชื่องาน  การจัดการดา้นขนส่ง ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร  ทสส-ผธก ๔/๕ 

หลักการและเหตุผล  ด าเนินการจัดการขนส่งเป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าดา้นสายวิทยาการขนส่ง 

วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อให้การดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุง รถยนต์พาหนะของทางราชการตามวงรอบเป็นไปอย่างถูกต้อง 
  ๒.  เพื่อให้รถยนต์พาหนะของทางราชการ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

- หน.ผธก.ฯ สั่งการใหต้รวจสอบสภาพรถยนต ์ ๑ วัน  ผธก.ทสส.ทอ.  

๒ 
 

- ตัวถัง-ส-ีล้อและยาง-ใบปัดน้ าฝน 
- ภายในห้องโดยสาร 
 

๑ วัน - เป็นไปตามระเบียบ 
ค าสั่ง ค าแนะน าดา้น
สายวิทยาการขนส่ง 

นธก.ฯ/พลขับ  

๓ 
 

 
 
 

- ระบบเครื่องยนต ์
- ระบบเช้ือเพลิงหล่อลื่น 
- ระบบไฟฟ้า 

๑ - ๒ วัน - เป็นไปตามระเบียบ 
ค าสั่ง ค าแนะน าดา้น
สายวิทยาการขนส่ง 

นธก.ฯ/พลขับ  

๔ 
 

 
 
 

- พลขับแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เมื่อถึงวาระ 
  ครบก าหนดเปลี่ยนหรือพบความช ารุด ให้ขออนุมัต ิ
  เปลี่ยนหรือซ่อมแล้วแต่กรณ ี

๑ วัน - เป็นไปตามระเบียบ 
ค าสั่ง ค าแนะน าดา้น
สายวิทยาการขนส่ง 

หน.ผธก.ฯ/
นธก.ฯ/พลขับ 

 

๕ 
 

 
 

- ด าเนินการเปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายหล่อลื่น/ซ่อม 
  แล้วแต่กรณ ี
 

๑ – ๕ วัน - เป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณฯ 

พลขับ  

๖  
 
 

- แจ้งผู้บังคับบัญชาว่ารถยนตม์ีสภาพพร้อมใช้งาน  ๑ วัน - รถยนต์มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

นธก.ฯ/พลขับ 
 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าด้านสายวิทยาการขนส่ง 

  

ขออนุมัติเปลี่ยน/ซ่อม 

ตรวจสภาพภายใน 
 

รับค าสั่งให้ตรวจสภาพ 

ตรวจสภาพภายนอก 

สภาพรถยนต์พร้อมใช้งาน 

เปลี่ยนอะไหล่/ซ่อมตามวงรอบ 



- ๗๐ - 
 

ชื่องาน  การจัดการดา้นช่างโยธา ส่วนราชการ  แผนกธุรการ ทสส.ทอ. รหัสเอกสาร : ทสส-ผธก ๕/๕ 

หลักการและเหตุผล : ด าเนินการจัดการดา้นช่างโยธา เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าด้านสายวิทยาการช่างโยธา 

วัตถุประสงค ์:  ๑.  เพื่อให้การดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุง ด้านไฟฟ้า ประปา และสถานท่ีของทางราชการตามวงรอบเป็นไปอยา่งถูกต้อง 
 ๒.  เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครือ่งใช้ของทางราชการ อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

- หน.ผธก.ฯ สั่งการใหต้รวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา ๑ วัน  หน.ผธก.  

๒ - ส ารวจสภาพสายไฟฟ้า ท่อประปา 
- ส ารวจสภาพทั่วไปของอุปกรณ ์
 

๑ วัน - เป็นไปตามระเบียบ  
  ค าสั่ง ค าแนะน า 
  สายวิทยาการช่างโยธา 

นธก.ฯ/ 
จนท.ชย. 

 

๓ 
 

 
 
 

- ระบบไฟฟ้า 
- ช้ินส่วนภายใน 

๑ - ๒ วัน - เป็นไปตามระเบียบ  
  ค าสั่ง ค าแนะน า 
  สายวิทยาการช่างโยธา 

นธก.ฯ/ 
จนท.ชย. 

 

๔ 
 

 
 
 

- จนท.ชย.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เมื่อถึงวาระ 
  ครบก าหนดเปลี่ยนหรือพบความช ารุด ให้ขออนุมัต ิ
  เปลี่ยนหรือซ่อมแล้วแต่กรณ ี

๑ วัน - เป็นไปตามระเบียบ  
  ค าสั่ง ค าแนะน า 
  สายวิทยาการช่างโยธา 

หน.ผธก.ฯ/
นธก.ฯ/ 
จนท.ชย. 

 

๕ 
 

 
 

- ด าเนินการเปลี่ยนอะไหล่/ซ่อมแล้วแต่กรณ ี
 

๑ - ๕ วัน - เป็นไปตามระเบียบ จนท.ชย.  

๖  
 

- แจ้งผู้บังคับบัญชาว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
  มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๑ วัน - อุปกรณ์ เครื่องมือ  
  เครื่องใช้ มีสภาพด ี
  พร้อมใช้งาน 

นธก.ฯ/ 
จนท.ชย. 

 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ค าสั่ง และค าแนะน าด้านสายวิทยาการช่างโยธา 

 

ขออนุมัติเปลี่ยน/ซ่อม 

ตรวจสภาพภายใน 
 

รับค าสั่งให้ตรวจสภาพ 

ตรวจสภาพภายนอก 

สภาพพร้อมใช้งาน 

เปลี่ยนอะไหล่/ซ่อมตามวงรอบ 



- ๗๑ -  
 

๓.๓ ส ำนักนโยบำยและแผน 
 ๓.๓.๑ กองนโยบายและแผน แบ่งส่วนราชการออกเป็น  
  ๓.๓.๑.๑ แผนกนโยบายและแผน 
   ๓.๓.๑.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที ่พิจารณาวางแผน อ านวยการ ประสานงาน
ก ากับการ และควบคุมเกี่ยวกับ ขีดความสามารถ ความต้องการและระดับความพร้อมของสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการแผนงาน
รองรับแผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง ให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศการ
ด าเนินการจัดท าสัญญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
   ๓.๓.๑.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓ กระบวนงาน 
    ๓.๓.๑.๑ (๒.๑) การก าหนดขีดความสามารถ ความต้องการ
และระดับความพร้อมของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓.๓.๑.๑ (๒.๒) การจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการ
แผนงานรองรับแผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
    ๓.๓.๑.๑ (๒.๓) การด าเนินการจัดท าสัญญา ข้อตกลง 
ความร่วมมือ บันทึกเจรจาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
   ๓.๓.๑.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกนโยบายและแผน 

 



- ๗๒ - 
 

ชื่องำน  การก าหนดขดีความสามารถ ความต้องการและระดับความพร้อมของงาน 
           ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผนผ ๑/๓ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบขีดความสามารถ ความต้องการและระดับความพร้อมของงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและสอดคล้อง 
                           กับการเตรียมก าลังและการใช้ก าลังตามแผนเฉลิมอากาศ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบขีดความสามารถ ความต้องการและระดับความพร้อมของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ 
                  การเตรียมก าลังและการใช้ก าลังตามแผนเฉลิมอากาศ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 

 

เมื่อมีการปรับปรุงแผนเฉลิมอากาศหรือแผนรองรับ 
แผนเฉลมิอากาศ ทสส.ทอ. โดยระบุขีดความสามารถ  
ความต้องการและระดับความพร้อมที่ต้องการ  

หลังจากรับเรื่อง 
๑ เดือน 

ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง ค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ  

๒ จัดประชุมท าความเข้าใจ แนวความคิดแบ่งขีดความสามารถ 
ตามความต้องการและระดับความพร้อมของงาน 

ตามความ 
เหมาะสม 

ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง ค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ  

๓ การรวบรวมความต้องการและระดับความพร้อมของงาน 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหมวดหมู่ 
ตามแผนรองรับแผนเฉลมิอากาศ ทสส.ทอ. 
 

หลังจากประชุม 
๑ เดือน 

รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ  

๔ ประชุมเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจาก ผู้บังคับบัญชา/คณก.
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ตามความ
เหมาะสม 

 ผนผ.กนผ.ฯ  

๕ ผลการด าเนินการเพื่อเตรียมจัดท าแนวทางก าหนดระดับ
ความพร้อมเป็นฐานข้อมูลเป็น ผนวกด้านสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

ตามความ
เหมาะสม 

 ผนผ.กนผ.ฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง: แผนเฉลิมอากาศและแผนรองรับแผนเฉลมิอากาศ ทสส.ทอ. 
  

การปรับปรุงแผนเฉลิมอากาศ 

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน 

แนวทางก าหนดระดับ 
ความพร้อม 

จัดหมวดหมู่และรวบรวมความต้องการ 

วิเคราะห์และตรวจสอบความต้องการ 

 

ผ่าน 

ร่างแนวทางแผนรองรับ 
 



- ๗๓ - 
 

ชื่องำน  การจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการแผนงานรองรบัแผน 
การเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลุมการปฏิบัตภิารกจิของกองทัพอากาศ 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผนผ ๒/๓ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้งานจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการแผนงานรองรับแผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลมุการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการแผนงานรองรับแผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลุมการปฏิบัตภิารกจิของกองทัพอากาศ 
                  ๒. เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 
 

 
 

- รวบรวมข้อมลูการจดัท าแผนแม่บทหรือ 
แผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลมุ
การปฏิบัตภิารกจิของกองทัพอากาศ 

- ตรวจสอบข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

หลังจากรับเรื่อง 
๑ เดือน 

ข้อมูลครบถ้วน  ผนผ.กนผ.ฯ 
 

 

๒  - การบูรณาการข้อมลูที่เกี่ยวข้องเพือ่ให้รองรับ
แผนการเตรียมก าลังและใช้ก าลังให้ครอบคลมุ
การปฏิบัตภิารกจิของกองทัพอากาศ 

- ขอรับทราบนโยบายจากผู้บังคับบญัชา 

ตามความ
เหมาะสม 

รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ 
 

 

๓  
 

จัดท าร่างแผน/แผนแม่บทหรือแผนรองรับฯ 
การปรับปรุงให้เหมาะสม 
 

ตามความ
เหมาะสม 

รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ  

๔  
 

ประชุมเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นจาก ผู้บังคับบัญชา/
คณก.และผู้ที่เกีย่วข้อง 

ตามความ
เหมาะสม 

เตรียมเอกสารครบถ้วน 
และถูกต้อง 

คณก.ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

๕  
 

- เสนอ ผู้บังคับบญัชา พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
รับรองแผน/แผนแม่บท (อนุมตัิในหลักการ) 

- การท าส าเนาแจกจ่าย 

 เอกสารครบถ้วน 
และถูกต้อง 

คณก.ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง: แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 

  

ข้อมูลไมค่รบถ้วน 
ประสาน นกข.  

    ผ่าน  

 

รวบรวมข้อมลู 

จัดท าร่างฯ 

ไม่ผา่น  

ประชุม คณก./ผู้เกี่ยวข้อง 

รายงานขออนุมัติใช้ 
 

ผ่าน  

ตรวจสอบและบรูณาการ 



- ๗๔ - 
 

ชื่องำน  การด าเนินการจดัท าสญัญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจาด้านเทคโนโลย ี
           สารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผนผ ๓/๓ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้งานจัดท าสญัญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภาครัฐและเอกชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าสญัญา ข้อตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารรว่มกับภาครัฐและเอกชน 
                  ๒. เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 
 

 
 

หน่วยเจ้าของเรื่องแจ้งความต้องการและข้อมูลการ
จัดท าสญัญา ความตกลง ความร่วมมือ บันทึกเจรจา
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เสนอหลักการ เหตุผล 
ความจ าเป็นประโยชน์ที่ ทอ.จะไดร้ับ 

ตามความ
เหมาะสม 

รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง 

ผนผ.กนผ.ฯ 
 

 

๒ 
 

 
 

- การพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น โดยรวมใน 
ทุก ๆ ด้านอย่างรอบคอบ และขออนุมัติหลักการ
ในการจัดท าความตกลง และส าเนาเสนอ คณก.ฯ 

- หน่วยเจ้าของเรื่องเสนอร่างความตกลงฯ ให้ 
สธน.ทอ. 

ตามความ
เหมาะสม 

อนุมัติหลักการในการ
จัดท าความตกลง 

ผนผ.กนผ.ฯ  

๓ 
 
 

 
 

คณก.ฯ ประชุมพิจารณา กลั่นกรองความตกลงฯ 
และปรับแกไ้ข ก่อนรายงาน ผบ.ทอ. ขออนุมัติร่าง
ความตกลงฯ 

ตามความ
เหมาะสม 

อนุมัติร่างความตกลงฯ คณก. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

๔  
 

คณก.ฯ รายงาน ผบ.ทอ. เพื่อขออนุมัติร่างความ 
ตกลงฯ และส่งให้หน่วยเจ้าของเรือ่งส าเนาหน่วย
เกี่ยวข้อง 
 
 

- เป็นมาตรฐานเดยีวกัน
ร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน 

คณก. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง: มี คณก.พิจารณาความตกลงระหว่าง ทอ.กับหน่วยงานนอก ทอ. 

  

ไม่ผา่น  

ผ่าน  

รวบรวมข้อมลู 

 

พิจารณาผลกระทบ 
หลักการในการจัดท าความตกลง 

ความตกลง สญัญา  
ความร่วมมือ บันทึกเจรจา 

พิจารณาร่างความตกลง สญัญา 
ความร่วมมือ บันทึกเจรจา 

 
 



- ๗๕ - 
 

  ๓.๓.๑.๒ แผนกโครงการและงบประมาณ 
   ๓.๓.๑.๒ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่  ด าเนินการ ประสานงาน ก ากับการ 
ตรวจสอบและควบคุมเกี่ยวกับแผนงานโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๓.๑.๒ (๒)  กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
    แผนงานโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยสารสนเทศ
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศโดยพิจารณากลั่นกรอง 
และควบคุมการจัดท าโครงการที่เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ.ให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. 
    ๓.๓.๑.๒ (๒.๑) การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ นขต.ทอ. (ขอใช้ งป.กลางปี, งป.หน่วย (มีที่มาของ งป.) และ งานเร่งด่วนตาม
นโยบาย)  
    ๓.๓.๑.๒ (๒.๒) การพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอ. (เสนอความต้องการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ด าเนินการตามวงรอบล่วงหน้า ๒ ปี)) 
    ๓.๓.๑.๒ (๒.๓) การพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้าง 
ก าลังกองทัพ และโครงการปกติ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ยก.ทอ. และ 
กบ.ทอ.เสนอให้ ทสส.ทอ.พิจารณา 
    ๓.๓.๑.๒ (๒.๔) การวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานตาม 
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๓.๑.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกโครงการและงบประมาณ 
 
 



- ๗๖ - 
 

ชื่องำน  การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ นขต.ทอ. 
           (ขอใช้ งป.กลางปี, งป.หน่วย (มีที่มาของ งป.) และ งานเร่งด่วนตามนโยบาย) 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผคง.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผคง ๑/๔ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้งานโครงการและงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามนโยบาย ทอ. 
                  ๒.  เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  นขต.ทอ.ท่ีมีความประสงค์ให้เสนอโครงการดา้น ICT ต.ค.- ส.ค.  ผคง.กนผ.ฯ 
 

 

๒  
 

-  ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ/แบบฟอร์ม 
-  พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ., แผนแม่บท  
   และนโยบาย ผบ.ทอ. 
-  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการที่เคยได้รับการจัดหาใน 
   ปี งป.ที่ผ่านมาย้อนหลัง 
-  พิจารณาส่งให้ นขต.ทสส.ทอ.พจิารณาความเหมาะสม    
   เบื้องต้น 
-  ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมอีกครั้ง ก่อนเสนอให้  
   สอ.ทอ.พิจารณาฯ 
-  ตรวจสอบจ านวน/รายการอุปกรณ์ ขีดความสามารถ  
   และสมรรถนะเหมาะสมกบัวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 
-  ตรวจสอบรายละเอียดการพัฒนาระบบงานและการจดัหา 
   ระบบงานมีโอกาสประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
   โครงการฯ 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

 

-  แผนแม่บท ทอ. 
-  ยุทธศาสตร์ ทอ. 
-  นโยบาย ผบ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
-  แผนแม่บท ทอ. 
-  ยุทธศาสตร์ ทอ. 
-  นโยบาย ผบ.ทอ. 

ผคง.กนผ.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทส.สนผ.ฯ 
กบค.สบค.ฯ 
กคอ.สบค.ฯ 
กคซ.สบค.ฯ 

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับการ
แก้ไขข้อมูล
ของ นขต.ทอ. 

๓ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะพสัด ุราคา ช่ือเรียก หน่วยนับ  
รวมถึงสมรรถนะของอุปกรณ ์
 
 
 
 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

 

เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

สอ.ทอ.  สอ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้อง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพสัดุ 

ช่ือเรียก ราคา หน่วยนับ 

กบ.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมขัน้ต้น 
 

แก้ไข 

ผ่าน 

นขต.ทอ.เสนอโครงการ 

ไปล าดับที่ ๔ 

ทสส.ทอ.พิจารณาความเหมาะสมด้าน ICT 
 

แก้ไข 

แก้ไข 



- ๗๗ - 
 

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
๔  

 
 
 
 
 

-  ตรวจสอบโครงการฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจาก สอ.ทอ. 
   เตรียมเข้าประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
-  ประสาน นกข.เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการน าเสนอ 
   ในที่ประชุมพิจาณากลั่นกรองโครงการเพิ่มเติม 
-  ก าหนดแนวทางในการพิจารณากลั่นกรอง 
 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

 

ค าแนะน าค าขอ 
งป.ล่วงหน้า ๒ ปี  
(สปช.ทอ.) 

ผคง.กนผ.ฯ  

๕ -  ก าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
-  พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกโครงการของ นขต.ทอ. 
   ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-  รวบรวม และสรุปผลการประชุมฯ  ให้หน่วยปรับ   
   รายละเอยีดตามมติที่ประชุมฯ 
-  กรณีที่ต้องมีการปรับวงเงิน งป.ให้ ทสส.ทอ.ประสาน 
   หน่วยเจ้าของโครงการฯ เพื่อเรง่ปรับรายละเอียด 
   โครงการฯ และท าหนังสือแจ้งกลับมาที่ ทสส.ทอ.เพื่อ 
   ด าเนินการต่อไป 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

 

-  ผลการพิจารณา  
   คณอก.ICT ทอ. 
-  คณก.ICT ทอ. 
   รับรองการด าเนินการ 

คจท.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

สื่อสาร ทอ. 

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับ 
การปรับแกไ้ข
โครงการของ 
นขต.ทอ. 
ตามค าแนะน า
ของ คจท.ฯ 

๖  รวบรวมโครงการทีไ่ด้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม 
ในการด าเนินการ เสนอ เสธ.ทอ./DCIO ทอ. รับรอง  
โครงการฯ 

ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

เสธ ทอ.รับรอง ผคง.กนผ.ฯ  

๗  
 
 

เสนอ สปช.ทอ.ผ่าน กบ.ทอ.ด าเนนิการต่อไป ด าเนินการ 
ตามช่วงเวลาที่
ได้รับโครงการ 

ฝ่ายอ านวยการ  
(ยก.ทอ.และ กบ.ทอ.) 

กบ.ทอ.  

๘  ประชุมพิจารณาความเหมาะสม กรอบความต้องการ 
งบประมาณ และจัดล าดับความส าคัญ ก่อนเสนอ บก.ทท.,  
สปช.กห.และ กห.พิจารณาจดัสรร งป. 

ด าเนินการ 
ตามวงรอบ 

คทอ.พิจารณา สปช.ทอ.  

เอกสำรอ้ำงอิง : ๑.  แผนแม่บทกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ๒.  แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
                    ๓.  เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ทสส.ทอ.ตรวจสอบขั้นสุดท้าย  
เตรียมความพร้อมโครงการ 

ก่อนประชุมกลั่นกรอง 

กบ.ทอ.ตรวจสอบและรวบรวมรายการ 
 

คทอ.ประชุมพิจารณาจดัสรรกรอบความ
ต้องการงบประมาณ 

เสนอ สปช.ทอ. 

แก้ไข 

เสนอ DCIO 
รับรองโครงการ 

คณอก.เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
พิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการ 

จากล าดับที่ ๓ 



- ๗๘ - 
 
 

ชื่องำน  การพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  
           ทอ. (เสนอความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการตามวงรอบล่วงหน้า ๒ ปี)) 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผคง.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผคง ๒/๔ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้งานโครงการและงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และตดิตามงาน ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามนโยบาย ทอ. 
                 ๒.  เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

สปช.ทอ.แจ้ง นขต.ทอ.เสนอความต้องการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ด้าน ICT ให้จัดท า งาน/แผนงาน/โครงการ 

พ.ย.-ธ.ค.  ผคง.กนผ.ฯ 
 

 

๒  
 

-  ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ/แบบฟอร์ม 
-  พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ., แผนแม่บท  
   และนโยบาย ผบ.ทอ. 
-  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการที่เคยได้รับการจัดหาใน 
   ปี งป.ที่ผ่านมาย้อนหลัง 
-  พิจารณาส่งให้ นขต.ทสส.ทอ.พจิารณาความเหมาะสม    
   เบื้องต้น 
-  ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมอีกครั้ง ก่อนเสนอให้  
   สอ.ทอ.พิจารณาฯ 
-  ตรวจสอบจ านวน/รายการอุปกรณ์ ขีดความสามารถ  
   และสมรรถนะเหมาะสมกบัวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ 
-  ตรวจสอบรายละเอียดการพัฒนาระบบงานและการจดัหา 
   ระบบงานมีโอกาสประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
   โครงการฯ 

ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. 
 

-  แผนแม่บท ทอ. 
-  ยุทธศาสตร์ ทอ. 
-  นโยบาย ผบ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
-  แผนแม่บท ทอ. 
-  ยุทธศาสตร์ ทอ. 
-  นโยบาย ผบ.ทอ. 

ผคง.กนผ.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กทส.สนผ.ฯ 
กบค.สบค.ฯ 
กคอ.สบค.ฯ 
กคซ.สบค.ฯ 

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับการ
แก้ไขข้อมูล
ของ นขต.ทอ. 

๓ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะพสัด ุราคา ช่ือเรียก หน่วยนับ  
รวมถึงสมรรถนะของอุปกรณ ์
 

ม.ค. 
 

เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

สอ.ทอ.  สอ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้อง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพสัดุ 

ช่ือเรียก ราคา หน่วยนับ 

ผ่าน 

นขต.ทอ.เสนอ  
งาน/แผนงาน/โครงการ 

ไปล าดับที ่๔ 

ทสส.ทอ.รวบรวม 
และตรวจสอบความเหมาะสมด้าน ICT 

(จ านวน สเปค ราคา ความซ้ าซ้อน) 
-แผนงานขอทดแทน 
-แผนงานจัดหาใหมต่ามอัตราจ่าย ส-อ. 
-แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 และเครือข่าย ทอ. 

แก้ไข 



- ๗๙ - 
 

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
๔  

 
 
 
 
 

-  ตรวจสอบโครงการฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจาก สอ.ทอ. 
   เตรียมเข้าประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
-  ประสาน นกข.เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการน าเสนอ 
   ในที่ประชุมพิจาณากลั่นกรองโครงการเพิ่มเติม 
-  ก าหนดแนวทางในการพิจารณากลั่นกรอง 
 

ม.ค. 
 

ค าแนะน าค าขอ 
งป.ล่วงหน้า ๒ ปี  
(สปช.ทอ.) 

ผคง.กนผ.ฯ  

๕ -  ก าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
-  พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกโครงการของ นขต.ทอ. 
   ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-  รวบรวม และสรุปผลการประชุมฯ  ให้หน่วยปรับ 
   รายละเอยีดตามมติที่ประชุมฯ 
-  กรณีที่ต้องมีการปรับวงเงิน งป.ให้ ทสส.ทอ.ประสาน 
   หน่วยเจ้าของโครงการฯ เพื่อเรง่ปรับรายละเอียด 
   โครงการฯ และท าหนังสือแจ้งกลับมาที่ ทสส.ทอ.เพื่อ 
   ด าเนินการต่อไป 

ก.พ. 
 

-  ผลการพิจารณา  
   คณอก.ICT ทอ. 
-  คณก.ICT ทอ. 
   รับรองการด าเนินการ 

คจท.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

สื่อสาร ทอ. 

ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับ 
การปรับแกไ้ข
โครงการของ 
นขต.ทอ. 
ตามค าแนะน า
ของ คจท.ฯ 

๖  เสนอ เสธ.ทอ./DCIO ทอ. รับรองการด าเนินการโครงการฯ ก.พ. เสธ ทอ.รับรอง ผคง.กนผ.ฯ  

๗  
 
 

เสนอ สปช.ทอ.ผ่าน กบ.ทอ.ด าเนนิการต่อไป ภายใน มี.ค. ฝ่ายอ านวยการ  
(ยก.ทอ.และ กบ.ทอ.) 

กบ.ทอ.  

๘  ประชุมพิจารณาความเหมาะสม กรอบความต้องการ
งบประมาณ และจัดล าดับความส าคัญ ก่อนเสนอ บก.ทท. , 
สปช.กห.และ กห.พิจารณาจดัสรร งป. 

เม.ย. - ก.ค. คทอ.พิจารณา สปช.ทอ.  

เอกสำรอ้ำงอิง : ๑.  แผนแม่บทกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    ๒.  แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ 
                    ๓.  เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

กบ.ทอ.ตรวจสอบและรวบรวมรายการ 
 

คทอ.ประชุมพิจารณาจดัสรรกรอบความ
ต้องการงบประมาณ 

เสนอ สปช.ทอ. 

แก้ไข 

เสนอ DCIO 
รับรองโครงการ 

คณอก.เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
พิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการ 

ทสส.ทอ.ตรวจสอบขั้นสุดท้าย  
เตรียมความพร้อมโครงการ 

ก่อนประชุมกลั่นกรอง 

จากล าดับที่ ๓ 



- ๘๐ - 
 

ชื่องำน  การพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสรา้งก าลังกองทัพ และโครงการปกติ ท่ีเกีย่วข้องกับ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ี ยก.ทอ. และ กบ.ทอ.เสนอให้ ทสส.ทอ.พิจารณา 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผคง.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผคง ๓/๔ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้งานโครงการและงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์  ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุม และติดตามงาน ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามนโยบาย ทอ. 
                   ๒.  เพื่อให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 สปช.ทอ.แจ้งให ้นขต.ทอ.จัดท าโครงการเริม่ใหม่ ใช้
แบบฟอร์ม กห.๐๕ โดยต้องด าเนนิการล่วงหน้า ๒ ปี 

พ.ย.-ธ.ค. 
 

 ผคง.กนผ.ฯ  

๒ 
 

 
 
 
 

-  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มกับประเภท 
   โครงการ 
-  ตรวจสอบการเลือกประเภทโครงการว่าควรเป็น 
   โครงการเริม่ใหม่ หรือควรจัดอยู่ในโครงการทีไ่ด้รับ 
   อนุมัติแล้ว 
-  ตรวจสอบการด าเนินการที่ผ่านมาหรือความซ้ าซ้อน 
   กับโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.-ม.ค. 
 

-  แผนแม่บท ทอ. 
-  ยุทธศาสตร์ ทอ. 
-  นโยบาย ผบ.ทอ. 
 

ผคง.กนผ.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

คณก./คณอก.ฯ พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การพิจารณาโครงการ 

ก.พ.-เม.ย. ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
กลั่นกรองโครงการ 

ผคง.กนผ.ฯ  

๔ 
 

 
 

พิจารณาจัดล าดับความส าคญัของโครงการ เสนอ  
สปช.ทอ. 

พ.ค.-มิ.ย.  ยก.ทอ. และ 
กบ.ทอ. 

 

๕  พิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินการ จัดล าดับ
ความส าคญั ก่อนเสนอ บก.ทท. , สปช.กห.และ กห.
พิจารณาจัดสรร งป.ต่อไป 

ก.ค.  สปช.ทอ.  

เอกสำรอ้ำงอิง : ๑.  แผนแม่บทกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
                    ๒.  แผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
                    ๓.  เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 

ยก.ทอ. หรือ กบ.ทอ. 
ด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง 

คทอ.ประชุมพิจารณา 
จัดสรรกรอบความต้องการงบประมาณ 

 

ผ่าน 

ผ่าน/รายงานผลให้  
ยก.ทอ.หรือ กบ.ทอ. 

เสนอ สปช.ทอ. 

แก้ไข 

แก้ไข 

 

พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม  

ทสส.ทอ.พิจารณา 
ความเหมาะสมด้าน ICT 

 

นขต.ทอ.เสนอ ยก.ทอ. หรือ กบ.ทอ. 
โครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้าน ICT 



- ๘๑ - 
 

ชื่องำน  การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามนโยบายด้านเทคโนโลยี 
           สารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผคง.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผคง ๔/๔ 

หลักกำรและเหตุผล  เพื่อท าการควบคุมและประเมินผล งานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมและประเมินผล แผนงาน/โครงการที่ผา่นการกลั่นกรองหรือผ่านการอนุมัตดิ้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ 
                  ๒.  เพื่อใหต้ิดตามและรายงานผล แผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองหรือผา่นการอนุมัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

รวบรวมข้อมลูแผนงาน/โครงการที่ผ่านการอนุมตั ิ ต.ค.-พ.ย. ข้อมูลครบถ้วนและ
ถูกต้อง (อนุมัติ ผบ.ทอ./
แผนงาน/โครงการ) 

ผคง.กนผ.ฯ  

๒ 
 

- จัดท าร่างการจดัท าแผนงาน/โครงการตาม
นโยบาย ผบ.ทอ. ที่เกี่ยวข้อง เสนอ ยก.ทอ. 

- ท าแผนงานรองรับนโยบาย ผบ.ทอ. 

 พ.ย. รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง (โครงการฯ
ที่เกี่ยวข้อง) 

ผคง.กนผ.ฯ  

๓ 
 
 

 
 

ก าหนด นขต.ทสส.ทอ.ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนงาน/โครงการ 

พ.ย.- ธ.ค. รายละเอียดครบถ้วน
และถูกต้อง 
(ตามแผนงานฯ) 

ผคง.กนผ.ฯ  

๔  
 

รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานรองรับ
นโยบาย ผบ.ทอ. ส่ง ยก.ทอ. และ สพร.ทอ. 

ม.ค., เม.ย., 
ก.ค.และ ส.ค. 

(ไตรมาส) 

เอกสารครบถ้วน 
และถูกต้องตามเวลา 
ที่ก าหนด 

ผคง.กนผ.ฯ  

๕  
 

สรุปแผนงานรองรับนโยบาย ผบ.ทอ.ประจ าป ี
และตดิตามข้อขัดข้องตามแผน 

ตามความ
เหมาะสม 

เอกสารครบถ้วน 
และถูกต้อง 

ผคง.กนผ.ฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง: - 

ก าหนดหน่วยวิเคราะห์และติดตาม 

การเตรยีมจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ตามนโยบาย ผบ.ทอ. 

ก าหนดแผนงานตามนโยบาย 
แผนงาน 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ
ด าเนินงาน 

ติดตามผลการด าเนินงานตามไตรมาส 
 



- ๘๒ - 
 
  ๓.๓.๑.๓ แผนกมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๓.๑.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณาวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับการ และควบคุมเก่ียวกับการก าหนด มาตรฐานยุทโธปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย มาตรฐานข้อมูลและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอัตราการจัดยุทโธปกรณ์สายเทคโนโลยีสารสนเทศและสายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๓.๑.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ๒ กระบวนงาน 
    ๓.๓.๑.๓ (๒.๑) การจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. 
    ๓.๓.๑.๓ (๒.๒) การจัดท าอัตราจ่ายพัสดุสายสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์และการภาพของ นขต.ทอ. 
   ๓.๓.๑.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 



- ๘๓ - 
 

ชื่องำน  การจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ ทอ.  ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผมทส.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผมทส ๑/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  เพื่อใช้มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ ทอ. 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

ข้อพิจารณา 
- ความจ าเป็นต้องมี มาตรฐานฯ 
- ความเสีย่งที่สามารถเกิดกับระบบเป้าหมาย

ระเบียบ ฯลฯ ระบุว่าใหม้ี มาตรฐานฯ ปัญหา
ที่สามารถแกไ้ขได้ด้วยมาตรฐานฯความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อม ศึกษามาตรฐาน ICT ของไทย
และสากลตรวจสอบมาตรฐานฯ ทีใ่ช้ใน ทอ. 

- ส ารวจความทันสมยัและสามารถปฏิบัติได้จริง 

ตามความเหมาะสม 
แก่สถานการณ ์

 

- อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย 
- ข้อมูลบางส่วนได้จากการ

ปฏิบัติงานจริง และการวเิคราะห์
ความเสีย่งด้านต่างๆ เป็นข้อมูล
น าเข้าท่ีไดร้ับการกลั่นกรองให้มี
คุณภาพแล้ว 

หน่วยงานที่ต้องการ
จัดท ามาตรฐาน 

 

๒ 
 

 - จัดท า/ปรับปรุง/เพิ่มเตมิ มาตรฐานฯ ตาม
ความเหมาะสม 

- ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ใช้งาน หรือ
หน่วยผู้ปฏิบตั ิ

ตามความเหมาะสม 
แก่สถานการณ ์

 
 

การพิจารณาครอบคลุมทุกด้าน
เพื่อให้เป็น มาตรฐานฯ ที่สามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง 
 

หน่วยงานที่ต้องการ
จัดท ามาตรฐาน 

 

๓  ส าหรับหน่วยงานภายนอก ทสส.ทอ. ต้องส่ง
มาตรฐานด้าน ICT ผ่าน ทสส.ทอ.เพื่อตรวจสอบ 
ดังนี ้
- ตรวจสอบรูปแบบ 
- ตรวจสอบความถูกต้องตามทฤษฎ ี
- แนวคิด และนโยบายต่าง ๆ 
- ตรวจสอบขั้นตอนด าเนินการ ผลกระทบ 
- อื่น ๆ 

ตามความเหมาะสม 
แก่สถานการณ ์

 

มาตรฐานด้าน ICT ได้รับการ
ตรวจสอบเบื้องต้นเรยีบร้อย 

ผมทส.กนผ.ฯ  

 

 

 

หน่วยงานประสานจัดท า
มาตรฐานด้าน ICT 

(นขต.ทสส.ทอ., สอ.ทอ., 
ศซบ.ทอ., ศซว.ทอ.) 

จัดท า/ปรับปรุง/เพิ่มเตมิ 

ไม่เห็นชอบ 
แก้ไข 

ทสส.ทอ. 

ไปล าดับที่ ๔ 

ไม่เห็นชอบ 
แก้ไข 



- ๘๔ - 
 

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุม คณก.ฯ มาตรฐาน ICT ทสส.ทอ. 
เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบ 

ไม่ควรเกิน ๓๐ วัน 
หลังการด าเนินงาน

ตามล าดับ ๓ แล้วเสร็จ 
 

มาตรฐานฯ ไดร้ับการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบรูณ์ครบถ้วน  

ผมทส.กนผ.ฯ 
 
 
 

 

๕ ขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพื่อประกาศใช้ มาตรฐาน
ICT ในการควบคุมการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  
 
 
 
 
 

ไม่ควรเกิน ๓๐ วัน 
หลังการด าเนินงาน

ตามล าดับ ๔ แล้วเสร็จ 
 

มาตรฐานฯ ไดร้ับการตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบรูณ์ครบถ้วน 
ก่อนน าเรียนผูบ้ังคับบัญชา 

ผมทส.กนผ.ฯ  

๖ เผยแพรม่าตรฐานที่ได้รับอนุมตัิใหห้น่วย
เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใหส้อดคลอ้งกัน 
และส่งต้นฉบับคืนหน่วย 

ไม่ควรเกิน ๓๐ วัน 
หลังการด าเนินงาน

ตามล าดับ ๕ แล้วเสร็จ 
 

หน่วยเกี่ยวข้องน าไปประยุกต ์
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผมทส.กนผ.ฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง : ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ ยก.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๖.๓/๓๖๗๙ ลง ๓๐ ก.ย.๖๓ เรื่อง นโยบาย ผบ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

จากล าดับที่ ๓ 

ไม่เห็นชอบ 
แก้ไข 

คณก.มาตรฐาน 
ICT ทสส.ทอ. 

เห็นชอบ 

น าเรียนอนุมตัิตามสายงาน 

ผบ.ทอ. 
(ผบช.พิจารณา) 

แจกจ่าย 

อนุมัต ิ

ไม่เห็นชอบ 
แก้ไข 



- ๘๕ - 
 

ชื่องำน  การจัดท าอัตราจ่ายพัสดสุายสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์และการภาพของ นขต.ทอ. ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผมทส.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผมทส ๒/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  เพื่อใช้เป็นแนวทางการเสนอขอตั้งหรือขออนุมัติอัตราจ่ายพัสดุสายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการภาพของ นขต.ทอ. 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าอัตราจ่ายพสัดสุายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการภาพของ นขต.ทอ. 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

นขต.ทอ. เสนอขอตั้ง หรือขอปรับเปลี่ยนอัตรา
จ่ายฯ เสนอ ทสส.ทอ.โดยตรง 
(โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอเรื่องผ่าน สอ.ทอ.) 
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยให้ติดต่อ
ประสานผู้รบัผิดชอบงานพิจารณาอัตราจ่ายฯ เพื่อ
หารือความเป็นไปได้ และความเหมาะสมก่อน 
 

ภายในไตรมาสแรก 
 

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้าง และบริการพสัด ุ
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

ผมทส.กนผ.ฯ  

๒  ด าเนินการจัดการรวบรวมความตอ้งการของ 
นขต.ทอ. 
 
 

ภายในไตรมาสแรก 
 

การด าเนินการครอบคลุมทุก
หน่วย นขต.ทอ.ในแต่ละป ี

ผมทส.กนผ.ฯ  

 

๓ ด าเนินการจัดการประชุมพิจารณาก าหนดอัตรา
จ่ายฯ ให้กับ นขต.ทอ.ที ่เสนอความต้องการ 

 แนวทางการพิจารณาฯ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ก าหนดอัตราจ่ายฯ ตามอนุมตัิ 
ผบ.ทอ.(รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
รับค าสั่ง ฯ) เมื่อ ๑๗ ก.ย.๖๒ 
ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ที ่
กห. ๐๖๐๗.๔/๔๘๗๙  
ลง ๑๗ ก.ย.๖๒ หรือท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผมทส.กนผ.ฯ  

 นขต.ทอ. 
ขอตั้ง หรือขอปรับเปลีย่นอัตราจ่ายฯ 

 

ทสส.ทอ. 
 

รวบรวมความต้องการของ นขต.ทอ 

ประชุมพิจารณาก าหนดอัตราจ่ายฯ 

ไม่ผา่นการพิจารณา 

ผ่านการพิจารณา 

ไปล าดับที่ ๔ 



- ๘๖ - 
 

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
๔ 

 
 
 
 

 

 
เสนอผลการพิจารณาก าหนดอตัราจ่ายฯ ตามข้อ 
๓ ให้ กบ.ทอ.เพื่อเตรียมการส าหรบัการประชุม 
คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดรุะดบั ทอ.เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม และให้ กบ.ทอ.น าเรียน
ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในไตรมาสที่ 
๒ - ๓ 

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้าง และบริการพสัด ุ
พ.ศ.๒๕๖๐ หรือท่ีเป็นปัจจุบัน 

ผมทส.กนผ.ฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๕ ทสส.ทอ.ประสาน กบ.ทอ.เพื่อรบัทราบข้อมูล 
ผลการอนุมัติใช้อัตราจ่ายพัสดุฯ และแจ้ง นขต.ทอ. 
ด้วยวาจา (กบ.ทอ.ท าหนังสือ) 
 

ภายในไตรมาสที่ ๔  
 

 ผมทส.กนผ.ฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง : - 

กบ.ทอ. 

ผลการพิจารณา ทสส.ทอ. 

ปรับปรุง 

ไม่อนุมัต ิ

ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
 

ประชุม คณก.พิจารณาอัตราจ่ายพัสดุ
ระดับ ทอ. 

อนุมัต ิ

แจกจ่ายใช้งาน 
 

จากล าดับที่ ๓ 



- ๘๗ - 
 

  ๓.๓.๑.๔ แผนกบริหารก าลังพล 
   ๓.๓.๑.๔ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแล 
การจัดการและบริหารก าลังพลและด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติข้อมูลสถานภาพก าลังพลเพ่ือ
เสนอแนะการบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย การจัดการก าลังพลเข้ารับการศึกษาตามขอบเขตที่ได้รับ
มอบหมายตลอดจนก าหนดแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๓.๑.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๘ กระบวนงาน 
   การจัดการและบริหารก าลังพลและด าเนินการเกี่ยวกับก าลังพลสายวิทยาการ 
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๑) การพิจารณาแยกประเภทก าลังพลสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๒) การจัดท าแผนบรรจุก าลังพลสายวิทยาการ 
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๓) การปรับย้ายและเลื่อนต าแหน่งก าลังพล 
สายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ประจ าปี (เม.ย., ต.ค.) 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๔) การย้ายนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ.
ลงมา ของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๕) การย้ายนายทหารประทวนของสายวิทยาการ 
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๖) การรวบรวมข้อมูลสถานภาพก าลังพลของ
สายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดท าแผนบรรจุก าลังพล 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๗) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษา 
ในแต่ละหลักสูตร 
    ๓.๓.๑.๔ (๒.๘) การจัดท าระเบียบ ทอ. ของสายวิทยาการ
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๓.๑.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกบริหารก าลังพล



- ๘๘ - 
 

 

ชื่องำน  การพิจารณาแยกประเภทก าลังพลสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอเิล็กทรอนิกส์ ส่วนรำชกำร  กองนโยบายละแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๑/๘ 

หลักกำรและเหตุผล  การพิจารณาแยกประเภทก าลังพลเป็นการบรหิารจัดการก าลังพลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อแยกประเภทก าลังพลสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
                  ๒.  เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการวางแผนใช้งานก าลงัพลในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

หน่วยต้นสังกัดของก าลังพลที่ขอแยกประเภท 
ก าลังพลเสนอแบบรายงานขอรับการพิจารณา
แยกประเภทก าลังพล 

หลังจากรับเรื่อง 
ภายใน ๒ สัปดาห ์

 ผบพ.กนผ.ฯ  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัตคิรบถ้วนตามหลักเกณฑ ์
การแยกประเภทก าลังพล 

๑ สัปดาห ์ เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การแยกประเภทก าลังพล ทอ.และ
อนุมัติ ผบ.ทอ 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

น าเข้าพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมในการ
แต่งตั้ง ลชทอ.รอง/เลื่อนระดับ ลชทอ.รอง 

 เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การแยกประเภทก าลังพล ทอ.และ
อนุมัติ ผบ.ทอ. 

ผบพ.กนผ.ฯ, คณก.
พิจารณา 

ระบบแยกประเภท 
ก าลังพล 

 

๔ 
 

 
 

กพ.ทอ.ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอคืนหน่วย
ต้นสังกัดของก าลังพลที่ขอรับการแยกประเภทฯ 
เพื่อออกค าสั่ง 

  ผบพ.กนผ.ฯ  

๕  หน่วยต้นสังกัดที่ขอแยกประเภทก าลังพล 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง ลชทอ.รอง/เลื่อนระดับ 
ลชทอ.รอง 

  หน่วย 
ต้นสังกัดฯ 

 

๖  
 
 

-  ส าเนาค าสั่งและใบแบบรายงานขอรับ 
   การพิจารณาแยกประเภทก าลังพลให้ กพ.ทอ. 
-  ส าเนาค าสั่งให้หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการ 
   ของ ลชทอ.หลัก และลชทอ.รอง 

ภายใน ๓๐ วัน  หน่วย 
ต้นสังกัดฯ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง : เป็นไปตามระเบยีบ ทอ.ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพล ทอ.พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

รับเรื่องขอแยกประเภทก าลังพล 

ตรวจสอบข้อมลู 

ส าเนาแจกจา่ยค าสั่ง 

เสนอ กพ.ทอ. 

เสนอหน่วยต้นสังกัดที่ขอแยก
ประเภทก าลังพล  

 
คณก.พิจารณาระบบ
แยกประเภทก าลังพล 

ทสส.ทอ. 
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ชื่องำน  การจัดท าแผนบรรจุก าลงัพลสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ประจ าป ี ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๒/๘ 
หลักกำรและเหตุผล  การพิจารณาบรรจุก าลังพลเพื่อทดแทนการสญูเสยี เป็นการบริหารจัดการก าลังพลให้สามารถรองรับและเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค ์ ๑.  เพื่อบรรจุก าลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
                  ๒.  เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับน าไปวิเคราะหเ์ตรียมการจัดหาก าลังพลไว้รองรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ของสายงานด้านวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  
 

รับเรื่องการจดัท าแผนบรรจุก าลังพลของสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแผนประจ าปีงบประมาณ (ล่วงหน้า ๑ ปี )  
จาก นขต.ทอ.  
 

หลังจากรับเรื่อง 
ภายใน ๓ สัปดาห ์

 ผบพ.กนผ.ฯ  

๒ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูล 
การเสนอขอบรรจุก าลังพลของสายวิทยาการ
สารสนเทศฯ และด าเนินการจัดท าแผนฯ 

ต.ค. -  เป็นไปตามนโยบายการบริหาร 
   ก าลังพล 
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 
-  เป็นไปตามแผนการบรรจุก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๓ วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณากลั่นกรอง 
แผนการบรรจุก าลังพลของสายวิทยาการ 
สารสนเทศฯ ประจ าป ี

 -  เป็นไปตามนโยบายการบริหาร 
   ก าลังพล 
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 
-  เป็นไปตามแผนการบรรจุก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๔ เสนอ กพ.ทอ. เพื่อด าเนินการต่อไป พ.ย.-ธ.ค.  ผบพ.กนผ.ฯ
,นกพ.ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง: - 

รับเรื่องแผนบรรจุก าลังพล
จาก นขต.ทอ. 

 

เสนอ กพ.ทอ. 

พิจารณากลั่นกรอง 

ตรวจสอบข้อมลู 
และจัดท าแผนฯ 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 
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ชื่องำน  การปรับย้ายและเลื่อนต าแหน่งก าลังพลสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
           ช้ันยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ ประจ าปี (เม.ย., ต.ค.) 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๓/๘ 

หลักกำรและเหตุผล  การบริหารก าลังพลโดยการพิจารณาปรับยา้ยและเลื่อนต าแหน่งก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ จะส่งผลดีต่อการปฏิบัต ิ
                          ภารกิจของหน่วยและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
วัตถุประสงค ์ เพื่อปรับย้ายและเลื่อนต าแหน่งก าลังพลสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความรู้ความสามารถไปปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมและเกดิประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

ตรวจสอบบญัชีย้ายและเลื่อนต าแหน่งก าลังพลในสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน
ของ ทสส.ทอ.(จาก นกพ.ทสส.ทอ.) และ นขต.ทอ. 

หลังจากรับเรื่อง 
ภายใน ๓ สัปดาห ์

รายละเอียดครบถ้วน และเป็นไปตามที ่
กพ.ทอ.ก าหนด 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติก าลังพลของสายวิทยาการฯ ท่ีจะ
ย้ายและเลื่อนต าแหน่งในส่วนของ ทสส.ทอ. และ 
นขต.ทอ. และจัดท าบญัชีย้าย 

๑ สัปดาห ์ -  เป็นไปตามระเบยีบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
   ยศและการเลื่อนยศฯ 
-  เป็นไปตามอนุมตัิ ผบ.ทอ. 
-  เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมิน 
   สมรรถภาพข้าราชการทหารฯ 

ผบพ.กนผ.ฯ, 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

๓ 
 

 
 
 

ประชุมเพื่อพิจารณาปรับย้ายและเลื่อนต าแหน่ง 
ก าลังพลของสายวิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของ ทสส.ทอ.และ นขต.ทอ. 

ตามความ
เหมาะสม 

-  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล 
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ, 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

๔  
 

ปรับแก้ตามผลการประชุม และตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชีย้ายและเลื่อนต าแหน่ง 

ตามความ
เหมาะสม 

-  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล 
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ, 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

๕  
 
 

บันทึกลงในระบบ HRIS โดย หน.ผบพ.กนผ.ฯ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย  

๑ สัปดาห ์ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้
โปรแกรม HRIS 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๖  
 
 

ส่งบัญชีย้ายเสนอ กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
 

  ผบพ.กนผ.ฯ, 
นกพ.ทสส.ทอ. 

 

เอกสำรอ้ำงอิง : - 

 ตรวจสอบบญัชีย้ายและเลื่อนต าแหน่ง 

ตรวจสอบคุณสมบัติก าลังพลและ
จัดท าบัญชีย้าย 

คณก.พิจารณายา้ยและการเลื่อน 
ต าแหน่งฯ ทสส.ทอ. 

ปรับแก้และตรวจสอบความถูกต้อง 

บันทึกในระบบ HRIS 

น าส่ง กพ.ทอ. 



- ๙๑ - 
 

  

ชื่องำน  การย้ายนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร.อ.ลงมา ของสายวิทยาการสารสนเทศและสงคราม 
           อิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๔/๘ 

หลักกำรและเหตุผล การพิจารณาปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ.ลงมา ของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริหารจัดการก าลังพลให้เหมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการปฏิบัต ิ
                         ภารกิจและมคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อวางแผน บริหารจัดการก าลังพลใหเ้พียงพอต่อการปฏิบัตภิารกิจของหน่วยต่าง ๆ ในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  รับเรื่องการย้ายนายทหารสญัญาบัตรช้ันยศ ร.อ.ลง
มาจาก นขต.ทอ.เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
ถูกต้อง 
 
 
 

ตลอดปี  
ยกเว้นเดือน 

มี.ค. และ ก.ย. 

 ผบพ.กนผ.ฯ  

๒  
 
 
 
 

การตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการ
ย้าย น.สญัญาบตัร ช้ันยศ ร.อ.ลงมา ของสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
หากไม่พิจารณาให้ย้าย ส่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัด  
ที่รายงานขอย้าย และกรณีพิจารณาให้ย้าย เสนอ 
กพ.ทอ.เพื่อด าเนินการต่อไป 

ตามความ
เหมาะสม 

-  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล 
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๓  
 

กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง 
 
 
 
 

  กพ.ทอ.  

เอกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

ย้าย 

รับเรื่องการย้าย น.สญัญา
บัตรจาก นขต.ทอ. 

เสนอ กพ.ทอ.ออกค าสั่ง 

ไม่ให้ย้าย 

ตรวจสอบพิจารณา
ความเหมาะสม 



- ๙๒ - 
 

 
  

ชื่องำน  การย้ายนายทหารประทวนของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๕/๘ 
หลักกำรและเหตุผล การพิจารณาปรับย้ายนายทหารประทวนของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบรหิารจัดการก าลังพลใหเ้หมาะสมกับงาน เพียงพอต่อการปฏิบัตภิารกจิและ 
                          มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ของก าลังพลสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค ์ เพื่อวางแผน บริหารจัดการก าลังพลใหเ้พียงพอต่อการปฏิบัตภิารกิจของหน่วยต่าง ๆ ในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  
 

 
 
 

รับเรื่องการย้ายนายทหารประทวนจาก นขต.ทอ. 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ถูกตอ้ง 

ตลอดปี  
ยกเว้นเดือน 

มี.ค. และ ก.ย. 

 ผบพ.กนผ.ฯ  

๒ การตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการ
ย้าย น.ประทวน ของสายวิทยาการสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่พิจารณาให้
ย้าย ส่งเรื่องคืนหน่วยต้นสังกัด ทีร่ายงานขอย้าย 
และกรณีพิจารณาใหย้้ายภายในหน่วยส่งเรื่องคืน
หน่วยต้นสังกัดทีร่ายงานย้าย เพื่อออกค าสั่ง (จบ
ขั้นตอน) กรณีย้ายระหว่าง นขต.ทอ. ด าเนินการ
เสนอ กพ.ทอ. 

ตามความ
เหมาะสม 

-  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล   
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

ผบพ.กนผ.ฯ  

๓ กพ.ทอ.น าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อออกค าสั่ง   กพ.ทอ.  

เอกสำรอ้ำงอิง : ๑.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๔ ก.ค.๔๘ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๓.๓/๔๙๘๒ ลง ๒๘ มิ.ย.๔๘ 
                    ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

กรณีให้ย้าย 
ภายในหน่วย 

ไม่ให้ย้าย 

เสนอ กพ.ทอ.ออกค าสั่ง 

ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม 

รับเรื่องการย้ายนายทหาร
ประทวน จาก นขต.ทอ. 

ย้าย 



- ๙๓ - 
 

ชื่องำน  การรวบรวมข้อมูลสถานภาพก าลังพลของสายวิทยาการสารสนเทศ               
           และสงครามอิเล็กทรอนกิส์เพื่อจัดท าแผนบรรจุก าลังพล 

ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๖/๘ 

หลักกำรและเหตุผล  รวบรวมข้อมูลสถานภาพก าลังพลของสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อการบรหิารจดัการก าลังพลใหเ้หมาะสมกับงานตามผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อบรรจุก าลังพลในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถรองรับการปฏิบัตภิารกจิ ได้อยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  
 

กพ.ทอ.เสนอเรื่องให้ นขต.ทอ.จัดท าแผนบรรจุ
ก าลังพลประจ าปีงบประมาณ ส่งให้สายวิทยาการ
เพื่อพิจารณาด าเนินงานต่อไป 

ส.ค. -  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล   
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

กพ.ทอ. 
นขต.ทอ. 

 

๒ รวบรวม ตรวจสอบข้อมลูการเสนอขอบรรจุก าลัง
พลตามแผนประจ าปีงบประมาณ (ล่วงหน้า ๑ ปี) 
จาก นขต.ทอ.พิจารณาฯ แล้วสรุปน าเรียน 
จก.ทสส.ทอ.เพื่อพิจารณาฯ 

ต.ค. แนวทางการจัดท ากรอบบรรจุก าลงัพล ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

 

๓ จัดท าแผนการบรรจุก าลังพลสายวทิยาการ พ.ย. แบบค าขอเสนอความต้องการบรรจุ 
ก าลังพลสายวิทยาการ 

ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

 

๔ เสนอ กพ.ทอ. แผนบรรจุก าลังพลสายวิทยาการ 
เพื่อด าเนินการต่อไป 

พ.ย.-ธ.ค. แบบค าขอเสนอความต้องการบรรจุ 
ก าลังพลสายวิทยาการ 

กพ.ทอ.และ 
หน.สาย
วิทยาการ 

 

เอกสารอ้างอิง : แนวทางการจัดท ากรอบบรรจุก าลังพลของ ทอ. 
 

 

  

นขต.ทอ.เสนอความต้องการ
บรรจุก าลังพล 

รวบรวม ตรวจสอบ 
อัตราต าแหน่งของสายวิทยาการ 

เสนอ กพ.ทอ. 

หน.สายวิทยาการพิจารณา 
แผนบรรจุก าลังพลสายวิทยาการ  



- ๙๔ - 
 

ชื่องำน  การจัดท าบัญชีรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน(ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๗/๘ 
หลักกำรและเหตุผล  การจัดการก าลังพลเข้ารับการศึกษาตามขอบเขตที่ไดร้ับมอบหมาย พัฒนาและบริหารองค์ความรู้ข้าราชการในสายวิทยาการ 
วัตถุประสงค ์ พัฒนาและบริหารองค์ความรู้ข้าราชการในสายวิทยาการ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  
 

นขต.ทอ.รับเรื่องขอสมัครเข้ารับการศึกษา ของ ทอ. ม.ีค. -  เป็นไปตามนโยบายการบริหารก าลังพล   
-  เป็นไปตามนโยบายด้านก าลังพล 

กพ.ทอ. 
นขต.ทอ. 

 

๒ ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในระบบ HRIS แล้วสรุป
น าเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อพิจารณาฯ 

ม.ีค.-เม.ย. - ตามคุณสมบตัิการเข้ารับการศึกษา ของ 
ทอ. 

นกพ.ทสส.ทอ. 
นขต.ทสส.ทอ. 

 

๓ น าเรียน จก.ทสส.ทอ. ลงช่ือในบัญชีรายชื่อ เสนอ 
กพ.ทอ.  

พ.ค. - ล าดับบัญชีรายตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด นกพ.ทสส.ทอ.  

๔ เสนอ กพ.ทอ. เพื่อด าเนินการต่อไป พ.ค.  กพ.ทอ.และ 
หน.สาย
วิทยาการ 

 

เอกสารอ้างอิง : - 

  

นขต.ทอ. 
(ผ่าน นกพ.หน่วย) 

เสนอ กพ.ทอ. 

หน.สายวิทยาการ 

น าเรียน ผบช. 



- ๙๕ - 
 

ชื่องำน  การจัดท าระเบียบ ทอ. ของสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนรำชกำร  กองนโยบายและแผน (ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.) รหัสเอกสำร  ทสส-สนผ-กนผ-ผบพ ๘/๘ 
หลักกำรและเหตุผล  การจัดท าระเบียบ ทอ.ให้การปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับสายทางเดินหนังสือและความรับผดิชอบในการจัดท าระเบยีบ ทอ.ของ ทสส.ทอ.และหน่วยเกีย่วข้อง 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑  
 

ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.ร่างระเบยีบ ทอ.ในเรื่องเกี่ยวข้องกับ
สายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
 

๑ เดือน  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ.และ

หน่วยเกี่ยวข้อง 

 

๒ เสนอ สธน.ทอ.ตรวจสอบด้านกฎหมาย ๒ สัปดาห ์  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ.และ 

สธน.ทอ. 

 

๓ เสนอ สบ.ทอ.ตรวจรูปแบบและขอ้ความ  ๒ สัปดาห ์  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ.และ 

สบ.ทอ. 

 

๔ ปรับแก้ร่างระเบียบ ทอ. ตามที่ สธน.ทอ.และ สบ.ทอ.แก้ไข
ตามล าดับ 

๑ สัปดาห ์  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ. 

 

๕ เสนอ กพ.ทอ.เพื่อน าเรียน ผบ.ทอ.อนุมัติใช้ ระเบียบ ทอ. ๒ สัปดาห ์  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ.และ 

กพ.ทอ. 

 

๖ ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.ส าเนาแจกจ่ายหน่วยเกีย่วข้อง ๑ สัปดาห ์  ผบพ.กนผ.
สนผ.ทสส.ทอ.และ

หน่วยเกี่ยวข้อง 

 

เอกสารอ้างอิง : อนุมัติ ผบ.ทอ.เมือ่ ๕ ต.ค.๕๒ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๐๔ ลง ๒๙ ก.ย.๕๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบตัิการจัดท าระเบียบ ทอ. 

 

ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.
ทอ. ส าเนาแจกจ่าย 

สธน.ทอ.ตรวจด้านกฎหมาย 

สบ.ทอ. 
ตรวจรูปแบบและข้อความ 

ผบพ.กนผ. 
สนผ.ทสส.ทอ. 

ผบพ.กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.(ปรบัแก้) 

กพ.ทอ. น าเรียน ผบ.ทอ.ลงช่ือ 



- ๙๖ - 
 
๓.๓.๒ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๓.๒.๑ แผนกสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๓.๓.๒.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที ่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการศึกษา พัฒนา เผยแพร่ความรู้ ตรวจรับรองมาตรฐาน และด าเนินงานเกี่ยวกับระบบ 
สื่อสารโทรคมนาคม ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี โทรศัพท์ กิจการสื่อสารในอวกาศ กิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ การบริหารความถี่และการใช้ประโยชน์อุปกรณ์  
 ๓.๓.๒.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
  ๓.๓.๒.๑ (๒.๑) การขออนุมัติการฝึกและค าสั่งการฝึกทดสอบ
ความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 
  ๓.๓.๒.๑ (๒.๒) รายงานผลการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 
 ๓.๓.๒.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสื่อสารโทรคมนาคม



- ๙๗ - 
  

ชื่องาน  การขออนุมัติการฝึกและค าสั่งการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
           ประจ าปี 

ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (นายทหารสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผสทค ๑/๒ 

หลักการและเหตุผล  การพัฒนาหลักนิยมของ จนท.ทอ.ในการสถาปนาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดต้ามสถานการณ์ และเป็นการทดสอบ ประเมินผลการบรูณาการ 
                           เครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.ให้เชื่อมโยงท้ังระบบ เพื่อทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ทุกมิต ิ
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ จนท.ทอ.สามารถปฏิบตัิภารกิจ  ท่ีไดร้ับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีทักษะและความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์ ส-อ.ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่า 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

รับหนังสือจาก สอ.ทอ.ประกอบดว้ย หนังสือขออนุมัต ิ
การฝึกฯ และร่างค าสั่งการฝึกฯ  

๑ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ  

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรือ นโยบาย ผบช.นั้น ๆ 
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
   ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน  นสอ. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 
 

-  ร่างหนังสือขออนุมัติการฝึกฯ และร่างค าสั่งการฝึกฯ 
   ขออนุมัติ ผบ.ทอ.(ผ่าน เสธ.ทอ.) 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 

๔ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม    
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง 
   ถูกต้อง 

นสอ. 
กสอ.ฯ 

 

๔                                          
 

    
                                          
                                      อนุมัติ ผบ.ทอ. 

-  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรอง    
   ตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ  
-  เรื่อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.(ต้องผา่นการพิจารณาของ ฝสธ.) 

๕ วัน  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน  
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๕ 
 
 
 

      

  ไม่เห็นชอบ 

                 ไปล าดับที่ ๖           

-  รอง เสธ.ทอ.(ยก.) พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ  
-  เสธ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ ถ้ามีการมอบอ านาจ    
   สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 
 

-  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน  
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

ไม่เห็นชอบ 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ร่างหนังสือขออนุมัติการฝึกฯ และ
ร่างค าสั่งการฝึกฯ 

 
 

 

รอง เสธ.ทอ.
(ยก.) 

 

รับหนังสือแจ้งความต้องการฝึกฯ จาก สอ.ทอ. 

ผอ.กสอ.ฯ, 
รอง ผอ.สนผ.ฯ 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๙๘ - 
  

  

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 
 
 
 
 

จากล าดับที่ ๕ 
                                                      ไปล าดับที่ ๓ 
 
           
                                              
                                                     ไม่เห็นชอบ 

-  เสธ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ เรื่องนี้มีการมอบ   
   อ านาจ ให้ เสธ.ทอ.ฯ สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 
   (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับ นสอ.กสอ.ฯ พิจารณาปรับแก้) 

-  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน  
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรยีน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก.ทสส.ทอ.  

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ 
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙ 
 

  
 
 

-  ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง 
   หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
 

ผธก.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
              ๓.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๓ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๕/๙๔๘ ลง ๑๑ ต.ค.๕๓ อนุมัตหิลักการให้ สอ.ทอ.ท าการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  
                   เป็นการฝึกประจ าป ี

                    ๔.  ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 

เสธ.ทอ. 
 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 



- ๙๙ - 
  

ชื่องาน  รายงานผลการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอเิล็กทรอนิกส์ ประจ าป ี ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ((นายทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผสทค ๒/๒ 
หลักการและเหตุผล การพัฒนาหลักนิยมของ จนท.ทอ.ในการสถาปนาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานและสามารถพัฒนาไดต้ามสถานการณ์ และเป็นการทดสอบ ประเมินผลการบรูณาการ                   
                         เครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.ให้เชื่อมโยงท้ังระบบ เพื่อทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกมติิ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ ผบช.รับทราบผลการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี และ มีการด าเนินการแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการฝึกฯ ใหส้ามารถปฏิบตัิภารกิจ  ท่ีไดร้ับมอบหมายอย่าง 
                  มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างคุ้มค่า 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

   รับหนังสือจาก สอ.ทอ.ประกอบด้วย รายงานผลการฝึกฯ ๑ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ 
 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรือ นโยบาย ผบช. น้ัน ๆ 
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
   ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน  นสอ. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 

                                        ไม่เห็นชอบ 

-  ร่างหนังสือรายงานผลการฝึกฯ ขออนุมัติ ผบ.ทอ.  
   (ผ่าน เสธ.ทอ.) ถ้ามีขออนุมัติหลักการในการแกไ้ข   
   ข้อขัดข้องต่าง ๆ ต้อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.โดยตรง 
-  ถ้าต้องใช้งบประมาณในการแกไ้ขข้อขัดข้องมีหนังสือ สปช.ทอ.  
-  จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 

๔ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม 
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง    
   ถูกต้อง 

นสอ. 
กสอ.ฯ 

 

๔ ไม่เห็นชอบ 
    
 เสนอ สปช.ฯ     
ไปล าดับ ๘                               อนุมัติ ผบ.ทอ.                                                     
 

-  ถ้าต้องใช้งบประมาณในการแกไ้ขข้อขัดข้องมีหนังสือ สปช.ทอ. 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน 
   (ส าเนาคูฉ่บับ)  
-  ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 

๕ วัน  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๕                                                                                                        
                                        ไม่ห็นชอบ  

 
ไปล าดับที่ ๖ 

-  รอง เสธ.ทอ.(ยก.) พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ  
-  เสธ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ ถ้ามีการมอบอ านาจ 
   สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 

-  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

รับหนังสือรายงานผลการฝึกฯ จาก สอ.ทอ. 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ร่างหนังสือรายงานผลการฝึกฯ 
หรือร่างหนังสือถึง สปช.ฯ 

 
 

 

รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
 

ผอ.กสอ.ฯ,  
รอง ผอ.สนผ.ฯ 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๐๐ - 
  

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 
 
 
 
 

จากล าดับที่ ๕ 

                                                     ไปล าดับที่ ๓ 
 
                                                       

                                                       ไม่เห็นชอบ 

-  เสธ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ เรื่องนีม้ีการมอบ 
   อ านาจ ให้ เสธ.ทอ.ฯ สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 
-  ถ้ามีการขออนุมัติหลักการหรือต้องใช้งบประมาณในการ 
   แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ต้อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.โดยตรง 
 

-  นสอ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ นสอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก.ทสส.ทอ.  

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ 
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
-  หนังสือเสนอ สปช.ฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ 
   เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ ใหด้ าเนินการตามขั้นตอน 
   ตั้งแต ่ขั้นตอนท่ี ๑ ใหม่ โดยมีหนังสือ สปช.ฯ แนบด้วย 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙   
 
 

   ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง 
   หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  
 

ผธก.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
              ๓.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมือ่ ๒๒ ต.ค.๕๓ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๕/๙๔๘ ลง ๑๑ ต.ค.๕๓ อนุมัติหลักการให้ สอ.ทอ.ท าการฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
                   เป็นการฝึกประจ าปี 

                    ๔.  ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
  

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

 

เสธ.ทอ. 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 



- ๑๐๑ - 
  
 ๓.๓.๒.๒ แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืนและภาคอากาศ 
 ๓.๓.๒.๒ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ ศึกษา พัฒนา เผยแพร่ความรู้ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานและ
ด าเนินการเกี่ยวกับ มาตรวิทยาการภาพ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืนและภาคอากาศ และการใช้
ประโยชน์อุปกรณ์ 
 ๓.๓.๒.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
  ๓.๓.๒.๒ (๒.๑) การพิจารณาผลกระทบ กรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้
พ้ืนที่ ทอ.เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน 
  ๓.๓.๒.๒ (๒.๒) การก าหนด Mode S Transponder ID Code 
บนอากาศยาน 
  ๓.๓.๒.๒ (๒.๓) การพิจารณารื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน 
  ๓.๓.๒.๒ (๒.๔) การพิจารณารื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 
 ๓.๓.๒.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืนและภาคอากาศ  



- ๑๐๒ - 
 

ชื่องาน  การพิจารณาผลกระทบ กรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้พื้นที ่ทอ. 
           เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกสภ์าคพื้น 

ส่วนราชการ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นและภาคอากาศ) รหัสเอกสาร : ทสส-สนผ-กสอ-ผสพอ ๑/๔ 

หลักการและเหตุผล งานด้านฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ช่วยหลักของผู้บงัคับบัญชา เกี่ยวข้องกับสายงานท่ีพิจารณาผลกระทบ กรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้พื้นที่ ทอ.เพื่อติดตั้งอุปกรณส์ื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น 
                          ประสานงานช่วยเหลือผู้บังคับบญัชาโดยการประสานแผน หน้าท่ี และการปฏบิัติของส่วนต่าง ๆ ของหน่วย และยังประสานบรรดากิจกรรมท้ังปวงของหน่วย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ ด้านฝ่ายอ านวยการ และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

   รับหนังสือจากสายวิทยาการ ตา่ง ๆ และ/หรือ มีนโยบาย 
   จาก ผบช.ให้ด าเนินการพิจารณาผลกระทบฯ ในส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

๑ วัน  ธุรการ 
กสอ.ฯ. 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรือ นโยบาย ผบช. น้ัน ๆ 
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ 
   กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน  หน.ผสอพ. 
กสอ.ฯ 

ประสานโดยตรงกับ
หน่วยงานภายนอก 

๓ 
 

 
 
 
 

-  ร่างหนังสือ ถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือ ร่างหนังสือขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบายมาปรับแก ้

๔ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม 
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง 
   ถูกต้อง 

หน.ผสอพ. 
กสอ.ฯ 

 

๔  
 
   

                                     ไม่เห็นชอบ   
 

-  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
   ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
-  เรื่อง เสนอ นขต.ทอ. เสนอได้เลยส่งโดย ผธก.ทสส.ทอ.  

๕ วัน  หน.ผสอพ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ  
ส่งกลับ ผสอพ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๕                                                                 ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง เสนอ นขต.ทอ. 
   หน่วยต้นเรื่อง 

๒ วัน  หน.ผสอพ. 
กสอ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
        ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนงัสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
        ๓.  ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ร่างหนังสือฝ่ายอ านวยการ 
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ผบ.ทอ. 

 

 

รับหนังสือจาก นขต.ทอ. 

เสนอ นขต.ทอ. 

ผอ.กสอ.ฯ,  
รอง ผอ.สนผ.ฯ 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๐๓ - 
 

ชื่องาน  การก าหนดหมายเลขประจ าอากาศยาน Mode S 
           Transponder ID Code บนอากาศยาน 

ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นและภาคอากาศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผสพอ ๒/๔ 

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางที่บ่งบอกวิธีการ และขั้นตอนการขอก าหนดหมายเลขประจ าอากาศยาน Mode S Transponder ID Code บนอากาศยาน กับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
                         (กพท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนด Mode S Transponder ID Code ของอากาศยานในประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ ด้านฝ่ายอ านวยการ และติดตามงาน ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงานได้ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

   รับหนังสือจากสายวิทยาการ ตา่ง ๆ และ/หรือ มีนโยบาย 
   จาก ผบช.ให้จดัท าการแจ้งความต้องการ และ/หรือการขออนุมัต ิ
   ผบ.ทอ. 

๑ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ 
 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรือ นโยบาย ผบช.นั้น ๆ 
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
   ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน  หน.ผสออ. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 

-  ร่างหนังสือ ถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือ ร่างหนังสือ ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก ้

๔ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม  
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง 
   ถูกต้อง 

หน.ผสออ. 
กสอ.ฯ 

 

๔  
                                          

                                                        ไม่
เห็นชอบ 
                                    อนุมัติ ผบ.ทอ. 

-  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรอง   
   ตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
-  เรื่อง เสนอ นขต.ทอ. เสนอได้เลยส่งโดย ผธก.ทสส.ทอ.  
-  เรื่อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.(ต้องผา่นการพิจารณาของ ฝสธ.) 

๕ วัน  หน.ผสออ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผสออ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๕ 
 
 
 

 
เสนอ นขต.ทอ.                     ไม่
เห็นชอบ      
ไปล าดับที่ ๙                       ไปล าดับที่ ๖            

-  รอง เสธ.ทอ.(ยก.) พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ ถ้ามีการ   
   มอบอ านาจ สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 
-  เสธ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ ถ้ามีการมอบอ านาจ  
   สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 

-  หน.ผสออ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผสออ.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ร่างหนังสือฝ่ายอ านวยการ 
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ผบ.ทอ. 

 

รับหนังสือจาก สอ.ทอ. 

 

รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
เสธ.ทอ. 

 

ผอ.กสอ.ฯ,  
รอง ผอ.สนผ.ฯ 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๐๔ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 
 
 
 
 

จากล าดับที่ ๕ 
                                                ไปล าดับที่ ๓  
                                                                                             
 
                                                      ไม่        
            เห็นชอบ 

   ผบ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือ รับทราบ หรือ อนุมัต ิ
   (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับ ผสออ.กสอ.ฯ พิจารณาปรับแก้) 

-  หน.ผสออ. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผสออ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรยีน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก.ทสส.
ทอ. 

 

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙ 
 

  
 
 

   ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง 
   หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
 

ผธก.ทสส.
ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
        ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนงัสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

                    ๓.  ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
 

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 

ผบ.ทอ. 
 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 



- ๑๐๕ - 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอ นขต.ทอ. ไม่เห็นชอบ 

ชื่องาน  การพิจารณารือ้ถอดถอนและตดิตั้งอุปกรณส์ื่อสารอิเล็กทรอนกิส ์
           ภาคพื้น 

ส่วนราชการ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นและภาคอากาศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผสพอ ๓/๔ 

หลักการและเหตุผล  งานด้านฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้ช่วยหลักของผูบ้ังคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายอ านวยการพิจารณารื้อถอดถอนและตดิตั้งอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น                     
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ ด้านฝ่ายอำนวยการ และตดิตามงาน ตลอดจนประเม ินผลการดำเนินงานได ้
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

- รับหนังสือจากสายวิทยาการ ต่าง ๆ และ/หรือ มีนโยบาย 
  จาก ผบช.ให้จัดท าการแจ้งความต้องการ และ/หรือ  
  การขออนุมัติ ผบ.ทอ. 

๑ วัน  
 

ธุรการ กสอ.ฯ. 
 

 

๒ 
 

 
 
 

- ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรอื นโยบาย ผบช. น้ัน ๆ 
- รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมตัิ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
  ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน  หน.ผสพอ.กสอ.ฯ  

๓ 
 

 
 
 
 
 

- ร่างหนังสือ ถึงหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือ ร่างหนังสือขออนุมัติ  
  ผบ.ทอ. 
- จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บท่ี กสอ.ฯ)  
  ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
- ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 

๔ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม  
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิง 
  ถูกต้อง 

หน.ผสพอ.กสอ.ฯ  

๔  
 
                                        

                                                    
                                         

- ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
- รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
  ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคูฉ่บับ) 
- จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
- เรื่อง เสนอ นขต.ทอ. เสนอได้เลยส่งโดย ผธก.ทสส.ทอ.  
- เรื่อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.(ต้องผ่านการพิจารณาของ ฝสธ.) 

๕ วัน  หน.ผสพอ.กสอ.ฯ ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ  
ส่งกลับ ผสพอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๕ 
 
 
 

 
        
ไปล าดับที่ ๘ 

 
                         ไปล าดับที่ ๖ 

- รอง เสธ.ทอ.(ยก.) พิจารณาและลงช่ือ รับทราบ หรือ   
  อนุมัติ (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับ ผสพอ.กสอ.ฯ พิจารณา 
  ปรับแก้) 

  หน.ผสพอ.กสอ.ฯ ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ  
ส่งกลับ ผสพอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ร่างหนังสือฝ่ายอ านวยการ 
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ผบ.ทอ. 

 
 

รับหนังสือจาก สอ.ทอ. 

ผอ.กสอ.สนผ.ทสส.ทอ.,  
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ., 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ., 
จก.ทสส.ทอ. 

รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 



- ๑๐๖ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๖ 
 
 

                          จากล าดับที่ ๕ 
 

- ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
- น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสัง่การ 
- ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
- ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก.ฯ  

๗ 
 

- ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
  จัดเก็บเอกสารตัวจริงท่ีไดร้ับอนุมัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
- จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ 
 

 

๘ 
 

  
 
 

- ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง    
  หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
 

ผธก.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
                    ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                    ๓.  ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 
 
 
 

แจกจ่ายเอกสาร 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 



- ๑๐๗ - 
 

ไม่เห็นชอบ 

ชื่องาน  การพิจารณารื้อถอดถอนและตดิตั้งอุปกรณ์สื่อสาร 
           อิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

ส่วนราชการ กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นและภาคอากาศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผสพอ ๔/๔ 

หลักการและเหตุผล งานด้านฝา่ยอ านวยการ เป็นผู้ช่วยหลักของผู้บงัคับบัญชา เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายอ านวยการพิจารณารื้อถอดถอนและติดตั้งอุปกรณส์ื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ                     
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการ ด้านฝ่ายอำนวยการ และตดิตามงาน ตลอดจนประเม ินผลการดำเนินงานได ้
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

- รับหนังสือจากสายวิทยาการ ตา่ง ๆ และ/หรือ มีนโยบาย 
  จาก ผบช.ให้จัดท าการแจ้งความต้องการ และ/หรือ การ 
  ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 

๑ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ. 
 

 

๒ 
 

 
 
 

- ท าความเข้าใจ หนังสือ และ/หรอื นโยบาย ผบช. น้ัน ๆ 
- รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมตัิ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
  ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า    
  (Electromagnetic Interference:EMI) 
- ตรวจสอบน้ าหนักและสมดลุ (Weight & Balance) 
- ตรวจสอบก าลังไฟฟ้า 

๓ วัน  หน.ผสพอ.กสอ.ฯ  

๓ 
 

 
 
 
 
 
 
                                        

                      
 
 

                        ไปล าดับที่ ๕ 

- ร่างหนังสือ ถึงหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง หรือ ร่างหนังสือ 
  ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 
- จัดท า ๓ ชุด ๑. ตัวจริง ๒. ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บท่ี กสอ.ฯ)  
  ๓. ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
- ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 
- ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
- รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
  ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคูฉ่บับ) 
- จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
- เรื่อง เสนอ นขต.ทอ. เสนอได้เลยส่งโดย ผธก.ทสส.ทอ.  
- เรื่อง ขออนุมัติ ผบ.ทอ.(ต้องผ่านการพิจารณาของ ฝสธ.) 

๕ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม  
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างองิถูกต้อง 

หน.ผสพอ.กสอ.ฯ ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ  
ส่งกลับ 
ผสพอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

รับหนังสือจาก สอ.ทอ. 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร่างหนังสือฝ่ายอ านวยการ 
ถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/ผบ.ทอ. 

 

 ผอ.กสอ.สนผ.ทสส.ทอ.,  
รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ., 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ., 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๐๘ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕ 
 

จากล าดับที่ ๔ 
                                             ไม่เห็นชอบ 
                                             ไปล าดับ ๓                                          

- รอง เสธ.ทอ.(ยก.) พิจารณาและลงช่ือเห็นชอบ 
  ถ้ามีการมอบอ านาจ สามารถลงช่ือ รับค าสั่ง ผบ.ทอ. 

 

-  หน.ผสพอ.กสอ.ฯ ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ  
ส่งกลับ 
ผสพอ.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๖ 
 
 
 

 

- ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
- น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสัง่การ 
- ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
- ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก.ฯ  

๗ 
 
 

 - ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
  จัดเก็บเอกสารตัวจริงท่ีไดร้ับอนุมัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
- จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ กสอ.ฯ 
 

 

๘  - ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง    
  หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
 

ผธก.ทสส.ทอ.  

เอกสารอ้างอิง : ๑.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
                     ๒.   ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
                     ๓.   ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 
 

 
รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

แจกจ่ายเอกสาร 



- ๑๐๙ - 
 
 ๓.๓.๒.๓ แผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๓.๒.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ อ านวยการ ประสานงาน ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
แก้ไขและประเมินผลทางวิศวกรรมเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาคพ้ืน ภาคอากาศ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี โทรศัพท์ กิจการสื่อสารในอวกาศ มาตรวิทยา
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ๓.๓.๒.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓ กระบวนงาน 
 ๓.๓.๒.๓ (๒.๑) การประเมินค่าเรดาร์ด้วยการใช้ บ.บินทดสอบ 
 ๓.๓.๒.๓ (๒.๒) การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ TACAN, 
NDB และวิทยุพื้นดิน-อากาศ 
 ๓.๓.๒.๓ (๒.๓) การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS, DME 
และ VOR 
             ๓.๓.๒.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 



- ๑๑๐ - 
 

ชื่องาน  การประเมินค่าเรดารด์้วยการใช้ บ.บินทดสอบ ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผปสท ๑/๓ 
หลักการและเหตุผล เรดาร์ป้องกันทางอากาศ เรดาร์เคลื่อนที่ตรวจจับระยะปานกลาง (Giraffe-180) และ เรดาร์ Erieye มีหน้าที ่เฝ้าตรวจ พิสูจน์ฝ่าย ควบคุมการปฏิบัตทิางอากาศ แจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศ และ  
                         แสดงสถานภาพทางยุทธการ เรดาร์ควบคุมการจราจรทางอากาศ (ASR) มีหน้าที่ ควบคุมการจราจรทางอากาศ บรกิารข่าวสารการบินให้กับ บ. ในพ้ืนท่ีควบคุม และพสิูจน์ฝ่ายร่วมกับเรดาร์ 
                         ป้องกันทางอากาศ และเรดาร์ป้องกันฐานท่ีตั้ง (Giraffe-40) มีหน้าที่ การป้องกันทางอากาศของ ทอ.ในบริเวณพื้นท่ีที่ก าหนด (POINT DEFENCE) ในการค้นหาและแจ้งเตือน รายงานข้อมูล 
                         เกี่ยวกับการป้องกันทางอากาศไปยังหน่วยยิงส าหรับการตัดสินและตกลงใจ ภาระกิจหน้าท่ีของเรดาร์ที่มีความส าคญัอย่างยิ่งจ าเป็นต้องมีความถูกต้องแม่นย าสูง เพื่อใหก้ารใช้งานเรดาร์สามารถ 
                         ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ จึงตอ้งท าการประเมินค่าเรดารด์้วยการใช้ บ.บินทดสอบ ให้ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
วัตถุประสงค ์เพื่อตรวจสอบประสทิธิภาพของเรดาร์ในการตรวจจับเป้าหมายไดไ้กลสุด ตรวจสอบความต่อเนื่องในการตรวจจับเป้าหมาย  ตรวจสอบประสิทธิภาพความเที่ยงตรงในการวัดความสูงของเป้าหมาย และ 
                 ตรวจสอบระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  
 

   รับหนังสือรายงานผลการประเมินค่าเรดารด์้วยการใช้ 
   บ.บินทดสอบ จาก บน.๑, บน.๗, คปอ.และ อย. 

๑ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือรายงานผลฯ 
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติที่เกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจ บน.๑, บน.๗, คปอ.และ อย. 
-  ประสาน สอ.ทอ.ในเรื่องการซ่อมบ ารุงและการจัดหาอะไหล ่ 
   ในการซ่อมบ ารุงเรดาร์ พร้อมขอหลักฐานประกอบ 
-  ประสานหน่วยใช้งานเรดาร์ที่รบัการประเมินค่าฯ (ถามี) 

๗ วัน  หน.ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 
 
                            
 

    
                                                                            

-  ร่างหนังสือรายงานผลการประเมินค่าเรดารด์้วยการใช้  
   บ.บินทดสอบ น าเรียน ผบ.ทอ.(แนบเอกสารที่เกีย่วข้อง) 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑) ตัวจริง ๒) ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓) ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 

๕ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม    
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง 
   ถูกต้อง 

หน.ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๔ -  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรอง 
   ตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 

๕ วัน  
 

หน.ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่
เห็นชอบ 
ส่งกลับ 
ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

รวบรวมเอกสารที่เกีย่วข้องและตดิต่อประสาน
หน่วยงาน บน.๑, บน.๗, คปอ., อย.และ สอ.ทอ. 

รับหนังสือจาก บน.๑, บน.๗, คปอ., อย. 

ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 

ร่างหนังสือรายงาน 
ผลการประเมินค่าเรดาร์ด้วยการใช้  

บ.บินทดสอบ น าเรียน ผบ.ทอ. 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไปล าดับที่ ๕ 

ผอ.กสอ.ฯ,  
รอง ผอ.สนผ.ฯ 

ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๑๑ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ 
 
 
 

จากล าดับที่ ๔ 
 

                                                                                                        
                             

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

-  หน.ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่
เห็นชอบ 
ส่งกลับ 
ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๖ 
 
 
 
 
 

                                               ไปล าดับที่ ๓  
 
           
                                                    ไม่เห็นชอบ 

   ผบ.ทอ.พิจารณาและลงช่ือ รับทราบ หรือ อนุมัต ิ
   (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งลับ ผปสท.กสอ.ฯ พิจารณาปรับแก้) 

-  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่
เห็นชอบ 
ส่งกลับ 
ผปสท.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙ 
 

  
 
 

   ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง  
   หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

  
 

ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
              ๓.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ลับมาก ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๕๙ ลง ๒๒ ต.ค.๕๗ การประเมินค่าเรดาร์ด้วยการใช้ บ.บินทดสอบ 

  

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

ผบ.ทอ. 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 

 รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
เสธ.ทอ.  



- ๑๑๒ - 
 

ชื่องาน  การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ TACAN, NDB และวิทยุ 
           พื้นดิน-อากาศ 

ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผปสท ๒/๓ 

หลักการและเหตุผล  เครื่องช่วยการเดินอากาศ TACAN เป็นเครื่องช่วยการเดินอากาศยุทธวิธีหลักของ ทอ., NDB เป็นเครื่องช่วยการเดินอากาศทีใ่ห้ข้อมูลทิศทางส าหรับน าเครื่องบินบินเข้าหรือออกจากสนามบิน ทอ.  
                          และวิทยุพื้นดิน-อากาศ เป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับภาคพื้นของ ทอ.จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีเป็นมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการทางด้านยุทธการ 
                          ในเรื่องความปลอดภัยของการบิน   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานเครื่องช่วยการเดินอากาศ TACAN, NDB และวิทยุพื้นดิน-อากาศ ของ ทอ.ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย เป็นมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัย 
                  ในการบิน 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  
 

   รายงานผลการบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ  
   TACAN, NDB และวิทยุพื้นดิน-อากาศ จาก บน.๖ 

๑ วัน      ธุรการ  
    กสอ.ฯ 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือรายงานผลฯ  
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ที่เกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจ ฝูง.๖๐๓ บน.๖ 
-  ประสาน สอ.ทอ.ในเรื่อง ปัญหา และ/หรืออุปสรรค  
   ในการตรวจสอบฯ พร้อมขอหลกัฐานประกอบ (ถ้ามี)  
-  ประสานหน่วยใช้งานเครื่องช่วยเดินอากาศ TACAN,    
   NDB และวิทยุพื้นดิน-อากาศ (ถ้ามี) 

๖ วัน  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 
 
                                         
 

                                                                               

-  ร่างหนังสือรายงานผลการบินตรวจสอบเครื่องช่วย   
   เดินอากาศ TACAN, NDB และวิทยุพื้นดิน - อากาศ 
   น าเรียน ผบ.ทอ.(แนบเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง) 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑) ตัวจริง ๒) ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓) ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 

๕ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม    
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิง 
  ถูกต้อง 

ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๔ -  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรอง   
   ตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ  
 

๕ วัน  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

รวบรวมเอกสารที่เกีย่วข้องและตดิต่อ 
ประสาน บน.๖ (ฝูง.๖๐๓) และ สอ.ทอ. 

ร่างหนังสือรายงานผลการบิน 
เครื่องช่วยเดินอากาศ TACAN, NDB และ

วิทยุพื้นดิน-อากาศ น าเรียน ผบ.ทอ. 

รับหนังสือจาก บน.๖  

 
ผอ.กสอ.ฯ,  

รอง ผอ.สนผ.ฯ 
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 

จก.ทสส.ทอ. 

ไม่เห็นชอบ 

ไปล าดับที ่๕ 



- ๑๑๓ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ 
 
 
 
 

จากล าดับที่ ๔ 
      

                                                                                                                                    
    
 
                                                ไปล าดับที่ ๓  
                                              

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

 
  

-  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 

๖ 
 
 

 

   ผบ.ทอ.พิจารณา และลงช่ือ รับทราบ หรือ อนุมัต ิ
   (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับ ผปสท.กสอ.ฯ พิจารณาปรับแก้) 

-  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผปสท.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 

๓ วัน  ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙ 
 

  
 
 

   ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร ไปยัง  
   หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

  
 

ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

                    ๓.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๖ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ลับมาก ท่ี กห ๐๖๐๙.๕/๑๐ ลง ๒๙ ม.ค.๕๖ ให้ ฝูง.๖๐๓ บน.๖ รับผดิชอบในการบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
 

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 

 
 

รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
เสธ.ทอ.  

ผบ.ทอ. 
 

ไม่เห็นชอบ 



- ๑๑๔ - 
 

ชื่องาน  การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS, DME และ VOR  ส่วนราชการ  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกประเมินผลการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กสอ-ผปสท ๓/๓ 
หลักการและเหตุผล เครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS เป็นเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ใช้ในการน าเครื่องบินร่อนลงสู่สนามบิน DME เป็นเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ให้ข้อมลูระยะทางระหว่างเครื่องบินกับสถานี 
                          ภาคพื้นบอกก าหนดต าแหน่ง การบินเข้าหาสนามบิน และ VOR เป็นระบบน ารอ่งที่มคีวามส าคญัส าหรับการบินท่ีช่วยให้นักบินมีความสะดวก และเช่ือถือได้ ในการบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง 
                          เครื่องช่วยเดินอากาศ ILS, DME และ VOR ของ ทอ.จ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีเป็นมาตรฐาน เพยีงพอต่อความต้องการทางด้านยทุธการในเรื่องความปลอดภัยของการบิน   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานเครื่องช่วยการเดินอากาศ ILS, DME และ VOR ของ ทอ.ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เป็นมาตรฐาน และเกดิความปลอดภยัในการบิน 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  
 

   รายงานผลการบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS,    
   DME และ VOR จาก สอ.ทอ.ซึง่ได้รับรายงานจาก บวท. 

๑ วัน      ธุรการ  
    กสอ.ฯ 

 

๒ 
 

 
 
 

-  ท าความเข้าใจ หนังสือรายงานผลฯ  
-  รวมรวบเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ที่เกี่ยวข้อง 
-  ประสานความเข้าใจ สอ.ทอ. 
-  ประสานหน่วยบิน ทอ.ผู้ใช้งานในเรื่องปัญหา และ/หรือ  

     อุปสรรคในการตรวจสอบฯ พร้อมขอหลักฐานประกอบ  

๖ วัน  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๓ 
 

 
 
 
 
 

-  ร่างหนังสือรายงานผลการบินตรวจสอบเครื่องช่วย   
   เดินอากาศ ILS, DME และ VOR น าเรียน ผบ.ทอ.   
   (แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
-  จัดท า ๓ ชุด ๑) ตัวจริง ๒) ส าเนาคู่ฉบับ (เก็บที่ กสอ.ฯ)  
   ๓) ส าเนา (เก็บท่ี ผธก.ทสส.ทอ.) 
-  ผบช.ไม่ให้ความเห็นชอบ รับนโยบาย มาปรบัแก้ 

๕ วัน -  รูปแบบเป็นไปตาม    
   หนังสือราชการ 
-  มีเอกสารอ้างอิง 
   ถูกต้อง 

ผปสท. 
กสอ.ฯ 

 

๔                                          
 

                  
 
 
 

ไปล าดับที่ ๕ 
                                                  

-  ผอ.กสอ.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.ลงช่ือรับรอง   
   ตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
-  จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ  

๕ วัน  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ 
ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 
 
 
 

  

รวบรวมเอกสารที่เกีย่วข้องและตดิต่อ 
ประสาน สอ.ทอ.และ หน่วยบิน ทอ. 

ร่างหนังสือรายงานผลการบิน 
เครื่องช่วยเดินอากาศ ILS, DME และ VOR  

น าเรียน ผบ.ทอ. 

รับหนังสือจาก สอ.ทอ.  

 
ผอ.กสอ.ฯ,  

รอง ผอ.สนผ.ฯ 
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 

จก.ทสส.ทอ. 

ไม่เห็นชอบ 

ขออนุมัติ ผบ.ทอ. 



- ๑๑๕ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ 
 

จากล าดับที่ ๔ 
 
 
 
 

                                                 ไปล าดับที่ ๓  
 
           
                                              

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

-  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน 
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผปสท.ฯ 
ปรับแกไ้ข 
 

๖ 
 
 
 

 

   ผบ.ทอ.พิจารณา และลงช่ือ รับทราบ หรือ อนุมัต ิ
   (ถ้าไม่เห็นชอบ ส่งกลับ ผปสท.กสอ.ฯ พิจารณาปรับแก้) 

-  ผปสท. 
กสอ.ฯ 

ทุกขั้นตอน  
ถ้าไม่เห็นชอบ 
ส่งกลับ ผปสท.ฯ 
ปรับแก้ไข 

๗ 
 
 

 -  ผธก.ฯ รับเรื่องกลับจาก สลก.ทอ. 
-  น าเรียน จก.ทสส.ทอ.พิจารณาสั่งการ 
-  ผอ.สนผ.ฯ, รอง ผอ.สนผ.ฯ ทราบ 
-  ส่ง ธุรการ กสอ.สนผ.ฯ 
 

๓ วัน  ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

๘  -  ธุรการ กสอ.ฯ จัดท าส าเนาเสนอหน่วยเกี่ยวข้องและ   
   จัดเก็บเอกสารตัวจริงทีไ่ด้รับอนมุัติในแฟ้ม อนุมัติ ผบ.ทอ. 
-  จัดส่งส าเนาหนังสือท่ีจัดท าขึ้น ให้ ผธก.ทสส.ทอ. 
 

๒ วัน  ธุรการ  
กสอ.ฯ 

 

 

๙ 
 

  
 
 

   ผธก.ทสส.ทอ.ลงทะเบียนหนังสอืส่ง จัดส่งเอกสาร   
   ไปยังหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

  
 

ผธก. 
ทสส.ทอ. 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิม่เติม 
              ๒.  ระเบียบ กห.ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

                    ๓.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ลับมาก ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๔๑ ลง ๑๕ ต.ค.๕๘ และอนุมตัิ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ลับมาก ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๘  
                        ลง ๑๗ ม.ค.๖๑ ให้ สอ.ทอ.รายงานผลการบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น ILS, DME และ VOR  ของ บน.๑, บน.๒, บน.๔ และ รร.การบิน ที่ด าเนินการบินตรวจสอบโดย บวท. 

 

แจกจ่ายเอกสาร 
 

ธุรการ กสอ.ฯ 
 
 

ผธก.ทสส.ทอ. 
จก.ทสส.ทอ.(สั่งการ) 

ผบช.ตามล าดับชั้นทราบ 
 
 

 
 

รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
เสธ.ทอ.  

ผบ.ทอ. 
 

ไม่เห็นชอบ 



- ๑๑๖ - 

๓.๓.๓ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
  ๓.๓.๓.๑ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๓.๓.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ 
วิเคราะห์ ก าหนดความต้องการ และด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุม 
การปฏิบัติภารกิจของ ทอ. ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การศึกษา เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนความรู้ ก าหนดแนวทาง การใช้งาน ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๓.๓.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓ กระบวนงาน 
   ๓.๓.๓.๑ (๒.๑) การจัดท าแนวทางการใช้งานและระเบียบปฏิบัติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๓.๓.๓.๑ (๒.๒) งานส ารวจ ตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ 
นขต.ทอ. 
   ๓.๓.๓.๑ (๒.๓) การด าเนินการฝึกอบรม/จัดสัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามโครงการในความรับผิดชอบ 
  ๓.๓.๓.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 



- ๑๑๗ - 
 

ชื่องาน  การจัดท าแนวทางการใช้งาน หรือระเบียบปฏิบัตดิ้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส่วนราชการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผทส ๑/๓ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้มีแนวทางการใช้งาน หรือระเบียบปฏบิัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ. รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการใช้งาน หรือระเบียบปฏิบัตดิ้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  ๑.  เพื่อให้มีแนวทางการใช้งาน หรือระเบยีบปฏิบตัิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตแิละบรหิารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
 ๓.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงานปัจจุบัน และสามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในระบบงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ้
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

 
 
 

รับหนังสือจาก นขต.ทอ.หรือ นโยบายจาก ผบช.หรือ  
อนุมัติ ผบ.ทอ.ที่เกี่ยวข้อง 

๑ วัน -   

๒ - ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
  ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง  ผทส.กทส.ฯ  

๓ 
 

 
 

วิเคราะห์ข้อมูล และน ามาท าเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ทั้งหมด ๒๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง  ผทส.กทส.ฯ  

๔ 
 

 
 

ประชุมหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
 

๑๐ วัน ความถูกต้อง เหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ได้ 

 ผทส.กทส.ฯ  

๕  
 

จัดท าร่างแนวทางใช้งานหรือระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

๓๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง  ผทส.กทส.ฯ  

๖ 
 

เสนอ คณก./คณอก./คจท. ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างแนวทาง 
ใช้งาน/ระเบียบปฏิบัตดิ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓ วัน ความถูกตอ้ง เหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ได้ 

  

๗ 
 

น าเรียน ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อก าหนดเป็นแนวทางใช้งาน และระเบยีบ
ปฏิบัติด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ ทอ. 

๓ วัน รูปแบบเป็นไปตาม
หนังสือราชการ 

 ผทส.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  พระราชบัญญัติ/กฎหมายส าคญัด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศหรือความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับชาติ 
                     ๒.  แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ/ระดบักระทรวง 
                     ๓.  นโยบาย/ประกาศ/แนวทาง/แนวคดิ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตามสถานการณ์ 
                     ๔.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐  

วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดหนทางปฏิบัต ิ

 
พิจารณา 

แนวทางปฏิบัต ิ

จัดท า/ปรับปรุง 
ร่างแนวทางใช้งานหรือระเบียบปฏิบัติ

ปฏิบัต ิ

ไม่ผา่น 

น าเสนอใน คณก./คณอก./คจท. 
 ที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือรับเข้า 

รวบรวมข้อมลู 
 

ผ่าน 

ผ่าน 
ไม่ผา่น 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 
 



- ๑๑๘ - 
 

 
ชื่องาน  งานส ารวจ ตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศ นขต.ทอ. ส่วนราชการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผทส ๒/๓ 
หลักการและเหตุผล  งานส ารวจและรวบรวมข้อมลูเครือข่ายสารสนเทศของ นขต.ทอ.ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ แกไ้ขปัญหาการใช้งาน และจัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
                           สารสนเทศของ ทอ.ให้เป็นไปตามแนวทาง/ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีได้ก าหนดไว ้
วัตถุประสงค์  ๑.  เพื่อรวบรวมข้อมลูเครือข่ายสารสนเทศของ นขต.ทอ.มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้อง   
 ๒.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหา ตลอดจนตดิตามการด าเนินการพัฒนาด้านเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ./นขต.ทอ. 
 ๓.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในภาพรวมของ ทอ.ในอนาคต 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

 
 

- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห 
๐๖๐๙.๓/๑๐๘๘ แนวทางบริหารจัดการการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ
ช่องทางเดียว 
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒ ม.ีค.๖๔ ทา้ยหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห 
๐๖๐๙.๓/๑๗๗ แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ. 

- - - - 

๒ ท าหนังสือแจ้ง นขต.ทอ.ปรับปรุงผังเครือข่ายสารสนเทศ และ
รายละเอียดระบบเครือข่ายทีม่ีใช้งานภายในหน่วยให้เป็นปจัจุบัน 

๓ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม 
หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิงถูกต้อง 

ผทส.กทส.ฯ ตามวงรอบ
ภายในเดือน 
ส.ค.ของทุกปี 

๓ 
 

 
 

รวบรวมผัง และข้อมลูระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีหน่วยส่งให ้ ๒๐ วัน ครบถ้วน  ผทส.กทส.ฯ ตามวงรอบ
ภายในเดือน 
ส.ค.ของทุกปี 

๔ 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบัน กับหน่วยเจ้าของข้อมูล 
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๓๐ วัน ความถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
 

ผทส.กทส.ฯ  

จัดท าหนังสือแจ้ง นขต.ทอ. 

รวบรวมผังและข้อมลูระบบเครือข่ายของ 
 นขต.ทอ. 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและความเป็นปัจจุบนั 

ไม่ผา่น 

เริ่มส ารวจ ตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย
สารสนเทศ นขต.ทอ. 

ผ่าน 

ไปล าดับที่ ๕ 



- ๑๑๙ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๕ จากล าดับที่ ๔ 

 
จัดเก็บข้อมลูที่ผ่านการตรวจสอบในรูปแบบเอกสาร และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปใช้ประกอบการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ/
การพิจารณาโครงการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

๑ วัน ครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ได ้
 

ผทส.กทส.ฯ  

๖  
 

สรุปผลน าเรียน ผู้บังคับบัญชา เพือ่ทราบผลการด าเนินการ 
 
 
 

๓ วัน รูปแบบเป็นไปตาม
หนังสือราชการ 

ผทส.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๕ ก.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๐๘๘ แนวทางบริหารจัดการการเชื่อมตอ่เครือข่ายแบบช่องทางเดียว 
                     ๒.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๑๗๗ แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ. 

จัดเก็บข้อมลู 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 



- ๑๒๐ - 
 

 

ชื่องาน  การด าเนินการฝึกอบรม/จัดสัมมนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามโครงการ 
           ในความรับผิดชอบ 

ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผทส  ๓/๓ 

หลักการและเหตุผล  เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่และแลกเปลีย่นความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

เมื่อไดร้ับหนังสืออนุมตัิ/ค าสั่ง ให้ กทส.ฯ เป็นหน่วย
รับผิดชอบด าเนินการจัดอบรมหรอืจัดการเรียนการสอน
แล้ว กทส.ฯ รับเรื่องเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ต.ค. -   

๒ 
 

 
 
 

รวบรวมข้อมลู จัดท าแผนงานท่ีเกีย่วข้อง ก าหนดการ 
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา และประสานหน่วยเกี่ยวข้อง 

๓๐ วัน ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

ผทส.ฯ, 
หน่วยเกี่ยวข้อง 

 

๓  
 
 

ด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา ตามก าหนดการ และหัวข้อที่
ได้ก าหนดไว้  
 

ตามก าหนดเวลา
ที่ระบุไว้ใน
โครงการศึกษา 

ถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 

ผทส.ฯ, 
หน่วยเกี่ยวข้อง 

 

๔  ด าเนินการส่วนท่ีเกี่ยวข้องหลังการฝึกอบรม/สัมมนา  
 

๕ วัน ความถูกต้อง  
 

ผทส.ฯ, 
หน่วยเกี่ยวข้อง 

 

๕  จัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนนิการจัดอบรมหรือจดัการ
เรียนการสอน และส่งรายงานไปยงัหน่วยผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  คู่มือการจัดท าโครงการศึกษา ทอ.ประจ าปี  
                     ๒.  ระเบียบทางด้านการเงินของ ทอ. 

เตรียมการฝึกอบรม/สมัมนา 

ด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา 

ด าเนินการส่วนท่ีเกี่ยวข้องหลัง
การฝึกอบรม/สัมมนา 

 

อนุมัติโครงการศึกษา 

สรุปผลการด าเนินการ 
ไปยังหน่วยผูร้ับผดิชอบ 



- ๑๒๑ - 
 

 ๓.๓.๓.๒ แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ   
  ๓.๓.๓.๒ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุมก ากับ
การ และด าเนินการเกี่ยวกับ การบูรณาการเชื่อมโยงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบ 
ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงระบบ ระเบียบปฏิบัติด้านการบูรณาการระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๓.๓.๓.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
     ๓.๓.๓.๒ (๒.๑) การด าเนินงานจัดท า/ปรับปรุงมาตรฐานการ 
บูรณาการระบบสารสนเทศ 
     ๓.๓.๓.๒ (๒.๒) การจั ดท า โครงการ พัฒนาด้ าน เทคโน โลยี
สารสนเทศ ทอ. 
  ๓.๓.๓.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ 



- ๑๒๒ - 
 

ชื่องาน  การด าเนินงานจัดท า/ปรบัปรุงมาตรฐานการบรูณาการระบบสารสนเทศ ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผบรส ๑/๒ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานใน ทอ.มีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลู/บูรณาการเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อก าหนดหลักการ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน ทอ. 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจาก นขต.ทอ.หรือ นโยบายจาก ผบช.หรือ อนุมัติ ผบ.ทอ. 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้
ด าเนินการ หรือ 
สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 
 

 

๒ 
 

- รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ค าสัง่ อนุมัติ ที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๕ วัน 
 

ตามแนวทาง หรือ
มาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด  

ผบรส.กทส.ฯ  

๓ 
 

ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อจดัท าหนทางปฏิบัต ิ ๒๐ วัน ตามมาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข. 

 

๔ ประชุมหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ๑๐ เดือน ตามมาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข. 

 

๕ 
 

 
 
 

 

จัดท า/ปรับปรุงร่างมาตรฐานการแลกเปลีย่นข้อมูล ๓๐ วัน ตามมาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข. 

 

๖ น าเสนอ คณก.มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทสส.ทอ.เพื่อพิจารณาร่าง
มาตรฐานการแลกเปลีย่นข้อมูล 

๒ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม  
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง 

ผบรส.กทส.ฯ  

๗   น าเรียน ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อก าหนดเป็นแนวทางใช้งานและระเบียบปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ใช้งาน 

๓ วัน รูปแบบเป็นไปตาม
หนังสือราชการ 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ กนผ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง :  คู่มือการจัดท ามาตรฐานเพื่อการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โครงการพฒันากรอบแนวทางการเช่ือมโยงรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  

หนังสือรับเข้า 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดหนทางปฏิบัต ิ

 
พิจารณา 

หนทางปฏิบัต ิ
 ผ่าน 

ไม่ผา่น 

น าเรียนผู้บังคับบัญชา 

จัดท า / ปรับปรุง 
ร่างมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมลู 

น าเสนอใน คณก./คณอก./คจท. 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 



- ๑๒๓ - 
 

ชื่องาน  การจัดท าโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทอ. ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกบูรณาการระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผทส ๒/๒ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อให้เทคโนโลยสีารสนเทศ ทอ.มีความและสอดคล้องกับภารกิจ และสภาวะแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ. ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสดุ  
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

นโยบายจาก ผบช.หรืออนุมตัิ ผบ.ทอ.ที่เกี่ยวข้อง ๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้ด าเนินการ
หรือ สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 
 

 

๒ 
 

- รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ค าสัง่ การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียด 
  ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๕ วัน 
 

ตามแนวทาง หรือ
มาตรฐานที่ภาครัฐก าหนด  

ผบรส.กทส.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

ศึกษาข้อมูลจากเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เสนอความตอ้งการตามกรอบความต้องการที่
ก าหนด 

๑๕ วัน รายละเอียดของโครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข.  

 

๔                                                    ไม่ผ่าน พิจารณาหนทางปฏิบัตริ่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

๕ วัน ตามแนวทาง หรือ
มาตรฐานที่ภาครัฐก าหนด 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข.  

 

๕ 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตามแนวทางการจัดท าและ
เสนอการจดัท าโครงการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ ทสส.ทอ.  

๕ วัน ตามแนวทาง หรือ
มาตรฐานที่ภาครัฐก าหนด 

ผบรส.กทส.ฯ 
และ นกข. 

 

๖ 
 

                                                                
                                                                
 
 

- น าเสนอ ผอ.กทส.สนผ.ทสส.ทอ.เพื่อพิจารณาโครงการ ฯ 
- เสนอ กนผ.สนผ.ทสส.ทอ. เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 
  เกี่ยวข้องต่อไป 

๑ วัน - ด าเนินการเสนอผ่าน 
ตามล าดับชั้น 
- รูปแบบเป็นไปตาม 
หนังสือราชการ 

- ผบรส.กทส.ฯ 
- ผอ.กทส.ฯ 
- ธุรการ กทส.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  

วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดหนทางปฏิบัต ิ

นโยบาย/อนุมัติ ผบช. 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอ  ผอ.กทส.ฯ 
ด 

พิจารณา 
หนทางปฏิบัต ิ

จัดท าเอกสารโครงการ 
 

ผ่าน 



- ๑๒๔ - 
 

 ๓.๓.๓.๓ แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ๓.๓.๓.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ ตรวจสอบ ประเมินผล รายงาน การใช้งานและการ
ใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ.ตามวงรอบ ก าหนดแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผล ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ. อบรม เผยแพร่ แนวทางการประเมินระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอ. 
  ๓.๓.๓.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
     ๓.๓.๓.๓ (๒.๑) การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
นขต.ทอ. 
     ๓.๓.๓.๓ (๒.๒) การประเมินความพร้อมด้านการให้บริการข้อมูล
ของเว็บไซต์ นขต.ทอ. 
  ๓.๓.๓.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 



- ๑๒๕ - 
 

 

ชื่องาน  การประเมินระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ นขต.ทอ. ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผปทส ๑/๒ 
หลักการและเหตุผล  น าเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นขต.ทอ. 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อประเมินการใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ นขต.ทอ.ตามแนวทางที่ก าหนดไว ้          
                  ๒. ปรับปรุงแบบประเมินให้มีความถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย และสามารถวัดผลได้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลโดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ ทอ. ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 รับหนังสือจาก นขต.ทอ.หรือ นโยบายจาก ผบช.หรือ  
อนุมัติ ผบ.ทอ.ที่เกี่ยวข้อง 

๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้ด าเนินการ 
หรือ สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 

 

๒ 
 

 - ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ  
  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ วัน 
 

ตามแนวทาง หรือ
มาตรฐานที่ภาครัฐก าหนด  

ผปทส.กทส.ฯ  

๓ 
 

 จัดท า / ปรับปรุงแบบประเมินระบบสารสนเทศของ นขต.ทอ. ๒๐ วัน เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจประเมินด้าน IT ที่
เกี่ยวข้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

๔  - ผอ.กทส.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
- รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. ลงช่ือรับรองตรวจทาน 
(ส าเนาคู่ฉบับ) 
- จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
 
 

๑๐ วัน - ด าเนินการเสนอ 
  ผ่าน ตามล าดับชั้น 
- รูปแบบเป็นไปตาม  
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิง 
  ถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

๕ 
 

 ส่งแบบประเมินให้ นกข.ตอบ และติดตามรวบรวมแบบประเมิน
จากผู้เกี่ยวข้อง 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง  
 

ผปทส.กทส.ฯ  

๖  
 

 
 
         ไปล าดับที่ ๗ 

- ให้ค าปรึกษาในการตอบแบบประเมินของ นขต.ทอ. 
- รวมรวบแบบประเมินคืนจาก นขต.ทอ. 
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปทส.กทส.ฯ  

จัดท า / ปรับปรุงแบบประเมิน 
 

 

ส่งแบบประเมินให้ นกข. 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

หนังสือรับเข้า 

รวบรวมเอกสารและติดต่อ 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ติดตาม และรวบรวมประเมิน 
ที่ตอบกลับจาก นขต.ทอ. 

พิจารณาเห็นชอบ 
ตามล าดับชั้น 



- ๑๒๖ - 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๗ 
 

 
 

จากล าดับที่ ๖ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ นขต.ทอ. 
 

๑๐ วัน ตามหลักวิชาการ 
มีข้อมูลประกอบครบถ้วน
และถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

๘ 
 
 

 จัดท าหนังสือสรุปผลการประเมินให้ ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 

๕ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม  
  หนังสือราชการ 
- มีเอกสารประกอบ  
  ครบถ้วนอ้างอิง 
  ถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  นโยบาย ผบ.ทอ.(ฉบับปัจจุบัน) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. และมาตรฐานการประเมินระบบสารสนเทศ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผลการประเมิน 



- ๑๒๗ - 
 

ชื่องาน  การประเมินความพร้อมด้านการให้บริการข้อมูลของเว็บไซต์ นขต.ทอ. ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-ผปทส ๒/๒ 
หลักการและเหตุผล  น าเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเว็บไซต์ นขต.ทอ. จากการส ารวจประเมินผลความพร้อมในการให้บริการข้อมลูบนเว็บไซต์ นขต.ทอ. 
วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อปรับปรุงแบบประเมินให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซตภ์าครฐั   
       ๒. เพื่อประเมินความพร้อมของเว็บไซต์ นขต.ทอ.ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
                  ๓. เพื่อให้ นขต.ทอ.สามารถพัฒนาเว็บไซต์ของ นขต.ทอ.ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ไปล าดับที่ ๗  

อนุมัติ ผบ.ทอ.เรื่อง แนวทางการจัดท าเว็บไซต์ นขต.ทอ. 
 

๑ วัน - ผปทส.กทส.ฯ - 

๒ - ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ค าสั่ง การอนุมัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานความเข้าใจในความต้องการ และรายละเอียดต่าง ๆ  
  กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ วัน 
 

ตามแนวทาง หรือมาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด 

ผปทส.กทส.ฯ วงรอบปีละ ๑ 
ครั้ง หรือตามทีร่ัฐ
ก าหนด 

๓ จัดท า / ปรับปรุงแบบประเมินความพร้อมด้าน ICT ของ ทอ.
จากประเด็นตัวช้ีวัด ท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว 

๒๐ วัน ตามแนวทาง หรือมาตรฐาน 
ที่ภาครัฐก าหนด 

ผปทส.กทส.ฯ  

๔ - ผอ.กทส.ฯ ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคู่ฉบับ) 
- รอง ผอ.สนผ.ฯ และ ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
  ลงช่ือรับรองตรวจทาน (ส าเนาคูฉ่บับ) 
- จก.ทสส.ทอ.ลงช่ือในนาม เจ้าของหนังสือ 
 

๑๐ วัน - ด าเนินการเสนอผ่าน  
  ตามล าดับชั้น 
- รูปแบบเป็นไปตาม หนังสือ 
  ราชการ 
- มีเอกสารอ้างอิงถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

๕ ส่งแบบประเมินให้ นกข.ตอบ และติดตามรวบรวมแบบประเมิน
จาก นขต.ทอ. 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง 
 

ผปทส.กทส.ฯ  

๖ - ให้ค าปรึกษาในการตอบแบบประเมินของ นขต.ทอ. 
- รวมรวบแบบประเมินคืนจาก นขต.ทอ. 
 
 
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปทส.กทส.ฯ  

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

เริ่มประเมินความพร้อมด้านการ
ให้บริการข้อมลูของเว็บไซต์ นขต.ทอ.

ทอ.ทอ. 

พิจารณาความ
เห็นชอบ 

จัดท า/ปรับปรุงแบบประเมินฯ 

ส่งแบบประเมินให้ นขต.ทอ.ตอบ 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

รวมรวมข้อมลู 

ติดตาม และรวบรวมประเมิน 
ที่ตอบกลับจาก นขต.ทอ. 



- ๑๒๘ - 
 

๗ จากล าดับที่ ๖ 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ทอ. 
 

 

๑๐ วัน ตามหลักวิชาการ มีข้อมูล
ประกอบครบถ้วนและถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

๘ จัดท าหนังสือสรุปผลการประเมินให้ ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๕ วัน - รูปแบบเป็นไปตาม หนังสือ 
  ราชการ 
- มีเอกสารประกอบ  
  ครบถ้วนอ้างอิงถูกต้อง 

ผปทส.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑.  มาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ 
                      ๒.  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๗ ก.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๙.๓/๓๓๔ แนวทางการจัดท าเว็บไซต์ นขต.ทอ. 

สรุปผลการประเมิน 

ประเมินผลเว็บไซต ์
ที่ นขต.ทอ.ตอบ 



- ๑๒๙ - 
 

 

 ๓.๓.๓.๔ แผนกฝึกและศึกษา 
  ๓.๓.๓.๔ (๑) ภารกิจ หน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ 
และด าเนินการเกี่ยวกับ การก าหนดแนวทางและด าเนินการฝึกศึกษา บริหารจัดการ และฝึกอบรม 
สายวิทยาการจ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท า โครงการศึกษา 
การสนับสนุนผู้บรรยายของ ทสส.ทอ. ให้กับส่วนราชการในและนอก ทอ. การฝึกงานในหน้าที่ 
การจัดท าเอกสารความรู้ ต าราและแบบฝึกต่าง ๆ ตลอดจนด าเนินการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
  ๓.๓.๓.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
     ๓.๓.๓.๔ (๒.๑) การเสนอโครงการศึกษาของ ทสส.ทอ. 
     ๓.๓.๓.๔ (๒.๒) การด าเนินการฝึกงานในหน้าที่ประจ าปี 
     ๓.๓.๓.๔ (๒.๓) การด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการ
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓.๓.๓.๔ (๒.๔) การสนับสนุนผู้บรรยายของ ทสส.ทอ.ให้กับส่วน
ราชการ ทั้งภายในและภายนอก ทอ. 
  ๓.๓.๓.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกฝึกและศึกษา 



- ๑๓๐ - 
 

 

  

ชื่องาน  การเสนอโครงการศึกษา ทสส.ทอ. ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกฝึกและศึกษา) รหัสเอกสาร  ทสส.-สนผ-กทส-ผฝศ ๑/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อพัฒนาก าลังพลของ ทสส.ทอ. ให้มีความรู้และประสบการณส์ามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค:์  ๑. เพื่อพัฒนาก าลงัพล ทสส.ทอ.ให้มีความรู้และประสบการณ ์
                   ๒. เพื่อให้การจัดท าโครงการศึกษาของ ทสส.ทอ.เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยถูกต้อง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

รับหนังสือจาก กพ.ทอ.เรื่องเสนอความ
ต้องการโครงการศึกษาประจ าป ี
 

๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้ด าเนินการ  
หรือ สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 

 

๒  จัดท าหนังสือแจ้ง นขต.ทสส.ทอ.ให้เสนอ
ความต้องการ โครงการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 
 

๓ วัน - ก าหนดเวลาการส่งเหมาะสม                         
- แจ้งรายละเอียดการจัดท า 
  ชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

รวบรวมความต้องการโครงการศึกษาของ 
นขต.ทสส.ทอ. และตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร  

๒๐ วัน หลักสตูรที่ขอได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายละเอียดตามแนว
ทางการจัดท าและเสนอความต้องการ
หลักสตูรการฝึกศึกษา กพ.ทอ. 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๔  
 
 

สรุปความต้องการโครงการศึกษาของ 
นขต.ทสส.ทอ.และส่งให้ หน.สายวิทยาการ
พิจารณาจัดล าดับความส าคญั 

๓ วัน - ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 
- สรุปเสนอความต้องการ โครงการ 
  ศึกษา 
 

ผฝศ.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการจัดท าและบรหิารโครงการศึกษาของ ทอ. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ๕ มี.ค.๖๔) 

หนังสือรับเข้า 

ให้ นขต.ทสส.ทอ.เสนอความ
ต้องการโครงการศึกษา 

ไม่ผา่น 
 

สรุปส่งให้ Admin สายวิทยาการ 

ผ่าน 

Admin หน่วยรวบรวม ตรวจสอบ 
ความถูกต้องและจดัล าดับ 



- ๑๓๑ - 
 

 

ชื่องาน การด าเนินการฝึกงานในหน้าท่ีประจ าป ี ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกฝึกและศึกษา) รหัสเอกสาร  ทสส.-สนผ-กทส-ผฝศ ๒/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อใหน้ายทหารประทวนในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอเิล็กทรอนิกส์ มีความรู้ และทักษะสามารถน าไปปฏิบตัิภารกจิให้กับหน่วยต้นสังกัดได้อย่างเต็มความสามารถ 
วัตถุประสงค:์ ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกงานได้รับความรู้ในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอเิล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม 
 ๒. เพื่อให้การฝึกงานในหน้าท่ีประจ าปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

รับหนังสือจาก กพ.ทอ.เรื่อง อนุมตัิการฝึกงาน
ในหน้าท่ีประจ าปีงบประมาณ 

๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้ด าเนินการ หรือ สัง่
การจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 

 

๒ 
 

 จดัท าหนังสือแต่งตั้ง คณก. และผูร้ับผิดชอบ
การฝึกงานในหน้าท่ีเรียน จก.ทสส.ทอ.เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

๑๐ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๓ 
 

 ขออนุมัติ จก.ทสส.ทอ.เปิดการฝึกงานใน
หน้าท่ี พร้อมก าหนดการและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

๕ วัน ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ผฝศ.กทส.ฯ  

๔ 
 
 

 - จัดท าเรื่องขอยืมเงิน 
- จัดท าเอกสารการฝึกงานในหน้าที่ 
- เตรียมห้องบรรยาย 
- จัดท าข้อสอบ (Pretest) 

๑๐ วัน - ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร 
- ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๕ 
 

 ท าหนังสือแจ้งผู้เข้ารบัการฝึกฯ ทราบ พร้อม
ก าหนดการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๓ วัน ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ผฝศ.กทส.ฯ  

๖ 
 

 
 
 

 

- ด าเนินการสอบผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าท่ี 
- สรุปผล 

๕ วัน ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๗ - ด าเนินการฝึกงานตามก าหนดการ หรือ  
  นโยบายที่ก าหนด 
- คณก.ตรวจสอบฯ 
 

๓๑๓ ชม. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ/
หน่วยฝึก
ภาคปฏิบตั ิ

 

หนังสือรับเข้า 

ท าหนังสือแต่งตั้ง คณก. 
และผูร้ับผดิชอบการฝึกงานในหน้าท่ี 

ขออนุมัติการฝึกงานในหน้าท่ี 

ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับการฝึกทราบ 

เตรียมการฝึก 

ทดสอบ (Pretest) ก่อนเข้ารับการฝึกงานในหน้าท่ี 

ด าเนินการฝึกงานในหน้าท่ีภาคปฏิบัต ิ

ไปล าดับที่ ๘ 



- ๑๓๒ - 
 

 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๘ 
 
 

 
 
 
 
 

ด าเนินการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกงานใน
หน้าท่ีภาคปฏิบตั ิ

๑ วัน ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๙ 
 

 

 - รายงานผลใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 
- จัดท าเรื่องขอใช้และคืนงบประมาณ 
- ท าหนังสือส่งผู้เข้ารับการฝึกกลบัต้นสังกัด 
 

๑๐ วัน ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๑๐  
 
 

- ท าหนังสือแจ้งก าหนดการสอบวดัผลการ
ฝึกงานในหน้าท่ีภาควิชาการ 
- ด าเนินการทดสอบผู้เขา้รับการฝกึงานใน
หน้าท่ี (Posttest) 
 

๕ วัน ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๑๑  
 
 
 

จัดท ารายงานการฝึกงานฯ ส่งให้ กนผ.ฯ 
 

๕ วัน ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานใน
หน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานในหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัดผลการฝึกงานในหน้าท่ี 
ภาคปฏิบตั ิ

รายงานผลการตรวจ 
การฝึกงานในหน้าท่ีภาคปฏิบัต ิ

วัดผลการฝึกงานในหน้าท่ี 
ภาควิชาการ 

รายงานผลการฝึกงานในหน้าท่ีให้ กนผ.ฯ  

จากล าดับที่ ๗ 



- ๑๓๓ - 
 

 

ชื่องาน  การด าเนินการฝึกศึกษาหลักสตูรสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกฝึกและศึกษา) รหัสเอกสาร  ทสส.-สนผ-กทส-ผฝศ ๓/๔ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อพัฒนาก าลังพล ทอ.ในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสใ์ห้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณส์ามารถน าไปปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาก าลังพล ทอ.ในสายวิทยาการสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ใหม้ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณด์้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 
 

 
 
 

รับหนังสือจาก กพ.ทอ.เรื่อง อนุมตัิหลักสูตรสายวิทยาการประจ าปี
งบประมาณ 

๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องให้ด าเนินการ 
หรือ  
สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ 
กทส.สนผ.ฯ 

 

๒ 
 

 - จัดท าหนังสือแจ้ง นขต.ทอ.ให้เสนอรายช่ือผู้ทีต่้องการเข้ารับการศึกษา 
- รวบรวมรายชื่อผู้สมคัร 

๗๕ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

ก่อนเปิดการศึกษา 

๓ 
 

 

 จัดเรียงล าดับผู้ที่เสนอความต้องการเข้ารับการศึกษาให้ ผบช.พิจารณา ๕ วัน ตามคณุสมบัตผิู้เข้ารับ
การศึกษาที่ระบุในหลกัสตูร 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนเปิดการศึกษา 

๔ 
 

 ขออนุมัติ จก.ทสส.ทอ.เปิดการศึกษา ต่อ จก.ทสส.ทอ.พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา ตารางสอน เป็นต้น 

๖๐ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนเปิดการศึกษา 

๕ 
 

 ขอรับการสนับสนุนผูบ้รรยาย ขออนุมัติ จก.ทสส.ทอ.แต่งตั้ง
ผู้บรรยาย และเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร และจัดท าตารางสอน 

๓๐ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 
- จัดสรรผู้บรรยายที่ 
  มีความรู้ความสามารถ 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนเปิดการศึกษา 

๖ 
 
 

 

 - ด าเนินการด้านงบประมาณตามที่ได้รับ  
- จัดท าเอกสารและอุปกรณส์ าหรบัการเรยีนการสอน 
- เตรียมห้องเรียน 
- ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการศึกษา 
- ประสาน ขว.ทอ.เพื่อจัดท าบัตร รปภ ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา 
- เตรียมพิธีเปดิการศึกษา 
- ติดต่อสถานท่ีดูงาน 

๑๕ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 
- อุปกรณ์และสถานท่ี 
  มีความพร้อมส าหรับ 
  การศึกษา 
 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนเปิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ขออนุมัติเปิดการศึกษา 

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บรรยาย 

เตรียมการเปิดการศึกษา 

หนังสือรับเข้า 

แจ้ง นขต.ทอ.เพื่อเสนอความต้องการ 

พิจารณาผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการศึกษา 
 

ไปล าดับที่ ๗ 



- ๑๓๔ - 
 

 

 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๗  

 
 

- พิธีเปิดการศึกษา 
- ด าเนินการฝึกศึกษา 
- จัดท าข้อสอบ และทดสอบผูเ้ข้ารับการศึกษา 
 

ตามที่ได้อนุมัติ
ในหลักสูตร 

- ก าหนดเวลาเหมาะสม  
  ตามที่ได้อนุมตัิใน  
  หลักสูตร 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย 
  การวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๘  - ขออนุมัติปิดการศึกษา 
- จัดท าใบประกาศนียบตัรและหนงัสือรับรอง 
- พิธีปิดการศึกษา 
- ท าหนังสือส่งตัวให้ต้นสังกัดทราบ 
- ด าเนินการด้านงบประมาณ 

๑๕ วัน ก าหนดเวลาเหมาะสม 
ตามที่ได้อนุมัติในหลักสตูร 
 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนวันปิด
การศึกษา 

๙  รายงานผลการศึกษาใหต้้นสังกัดทราบ และ กพ.ทอ.ทราบ 
 
 
 

 

๑๕ วัน ตามระเบียบ กพ.ทอ. 
 

ผฝศ.กทส.ฯ หลังวันปิด
การศึกษา 

เอกสารอ้างอิง :  ๑. รายละเอียดตามหลักสูตรที่จัดการศึกษา 
                      ๒. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 

ด าเนินการฝึกศึกษา 

ปิดการศึกษา 

รายงานผลการศึกษาใหต้้นสังกัดทราบ  
และ กพ.ทอ.ทราบ 

จากล าดับที่ ๖ 



- ๑๓๕ - 
 

 

  

ชื่องาน  การสนับสนุนผู้บรรยายของ ทสส.ทอ.ให้กับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ทอ. ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผนกฝึกและศึกษา) รหัสเอกสาร  ทสส.-สนผ-กทส-ผฝศ ๔/๔ 
หลักการและเหตุผล  ทสส.ทอ.เป็นหน่วยงานสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดวิทยากรหรือผู้บรรยายเพื่อให้การสนบัสนนุหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทอ. 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนผู้บรรยาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

รับหนังสือจาก นขต.ทอ.เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้บรรยาย ๑ วัน เมื่อมีตัวเรื่องใหด้ าเนินการ 
หรือ สั่งการจาก ผบช. 

ธุรการ กทส.สนผ.ฯ  

๒ 
 

 - พิจารณาหัวข้อการบรรยายว่าเกีย่วข้องกับ นขต.ทสส.ทอ. 
  หน่วยใด 
- จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนนุผู้บรรยายส่งให้ นขต.ทสส.ทอ. 
  ที่เกี่ยวข้อง 

๑ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 
- จัดสรรผู้บรรยายที่ 
มีความรู้ความสามารถ 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๓ 
 
 
 

 - ประสานผู้บรรยายของ นขต.ทสส.ทอ.เพื่อขอข้อมูล  
- แจ้งกลับ นขต.ทอ.ท่ีขอรับการสนับสนุนในกรณไีมส่ามารถ 
  สนับสนุนผู้บรรยายได ้

๓ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ  

๔  จัดท าหนังสือส่งรายชื่อผู้บรรยาย พร้อมรายละเอยีดให้กับ 
นขต.ทอ.ท่ีขอรับการสนับสนุนผูบ้รรยาย 
 
 

๑ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ  

 

เอกสารอ้างอิง :  

หนังสือรับเข้า 

พิจารณาหัวข้อการบรรยาย 

 

ส่งรายชื่อผู้บรรยาย 
 

สนับสนุนไมไ่ด ้

สนับสนุนได ้

ประสาน นกข.เพื่อขอช่ือ
ผู้บรรยาย 



- ๑๓๖ - 
 

 

 ๓.๓.๓.๕ โรงเรียนสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๓.๓.๕ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ด าเนินการศึกษาของสายวิทยาการสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้อ านวยการ โรงเรียนสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้อ านวยการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่โดยต าแหน่ง) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๓.๓.๓.๕ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๑ กระบวนงาน คือ การเปิด - ปิด 
การศึกษาของ รร.เหล่า 
  ๓.๓.๓.๕ (๓) มาตรฐานงานของโรงเรียนสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 



- ๑๓๗ - 
 

 

 

ชื่องาน การเปดิ - ปิดการศึกษาของ รร.เหล่า  ส่วนราชการ  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ (โรงเรียนสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์)  รหัสเอกสาร  ทสส-สนผ-กทส-รร.สคอ ๑/๑ 
หลักการและเหตุผล  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อมีการเปดิการศึกษาของ รร.สคอ.กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อมีการเปิดการศึกษาของ รร.สคอ.กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 แจ้งผู้เข้ารับการศึกษาทราบ 
 
 

๗๕ วัน เวลาเหมาะสมตามที่ได้
อนุมัติในหลักสูตร 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

ก่อนวันเปิด 

๒ 
 

 ขออนุมัติ จก.ทสส.ทอ.เปิดการศึกษา ๖๐ วัน เวลาเหมาะสมตามที่ได้
อนุมัติในหลักสูตร 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

ก่อนวันเปิด  
 

๓ 
 

 ขอรับการสนับสนุนผูบ้รรยาย ขออนุมัติ จก.ทสส.ทอ.แต่งตั้ง
ผู้บรรยาย และจัดท าตารางสอน 

๓๐ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนวันเปิด 

๔ 
 

 ประสานหน่วยงานที่ขอดูงาน ขออนุมัติหลักการดูงาน (ถ้ามี) 
ท าหนังสือขอดูงาน 

๑๕ วัน - ก าหนดเวลาเหมาะสม 
- รายละเอียดชัดเจน 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

หลังวันเปิด 

๕ 
 

 เขียนใบประกาศนยีบัตรและหนังสือรับรอง ขอให้ จก.ทสส.
ทอ. ลงลายมือช่ือในใบประกาศนยีบัตรและหนังสือรับรอง 

๒๕ วัน ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร 
 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

ก่อนวันจบ 

๖  ขออนุมัติปิดการศึกษาและแจกใบประกาศนียบตัร เรียน 
จก.ทสส.ทอ.และแจ้งผูเ้ข้าร่วมพิธ ี

๑๕ วัน ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร 

ผฝศ.กทส.ฯ 
 

ก่อนวันจบ 

๗  ท าหนังสือส่งตัวให้ต้นสังกัดทราบ ๗ วัน ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร 

ผฝศ.กทส.ฯ ก่อนวันจบ 

๘  
 
 
 

รายงานผลการศึกษาใหต้้นสังกัดทราบ และ กพ.ทอ.ทราบ 
 

๑๕ วัน เป็นไปตามระเบียบ 
กพ.ทอ. 

ผฝศ.กทส.ฯ หลังวันจบ 

เอกสารอ้างอิง :  นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ ๒๕๕๖ 

ขออนุมัติเปิดการศึกษา 

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บรรยาย 

ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง 

ขอให้ปิดการศึกษาและแจกประกาศ 

ท าหนังสือส่งตัวให้ต้นสังกัดทราบ 

แจ้งผู้เข้ารับการศึกษา 

 

ขออนุมัติหลักการดูงาน(ถ้ามี) 

รายงานผลการศึกษาใหต้้นสังกัดทราบ  
และ กพ.ทอ.ทราบ 

 



- ๑๓๘ - 
 
๓.๖ ส ำนักระบบบัญชำกำรและควบคุม  
 ๓.๖.๑ กองระบบบัญชำกำรและควบคุม แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
  ๓.๖.๑.๑ แผนกเครือข่ายการยุทธ 
   ๓.๖.๑.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที ่บูรณาการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับการควบคุมและพัฒนาเกี่ยวกับ ข่ายและเครือข่ายการยุทธ ระบบบัญชาการและควบคุม 
ระบบบัญชาการและควบคุม ร่วม/ผสม บูรณาการข่ายควบคุมและสั่งการในการใช้ก าลังทางอากาศ
และภาคพ้ืนบูรณาการเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   ๓.๖.๑.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
    ๓.๖.๑.๒ (๒.๑) การเตรียมความพร้อมข้อมูลเครือข่าย 
การยุทธ ในระบบบัญชาการและควบคุม ทอ. 
    ๓.๖.๑.๒ (๒.๒) การก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
รปป.ของหน่วยเกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
   ๓.๔.๑.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกเครือข่ายการยุทธ 



- ๑๓๙ - 
 

  

ช่ืองาน การเตรียมความพร้อมระบบบญัชาการและควบคุม ทอ. ส่วนราชการ  กองระบบบญัชาการและควบคุม ( แผนกเครือข่ายการยุทธ) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กบค-ผคย ๑/๒ 
หลักการและเหตผุล  มีข้อมูลเครอืข่ายการยุทธของระบบบัญชาการและควบคุม ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อน ามาวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกสภาวการณ ์
วัตถุประสงค์   ๑. ส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สถานะภาพของ เครือข่ายการยุทธ Hardware/Software และ บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดเก็บเอกสารข้อมลูเกี่ยวกับเครือข่ายการยุทธในระบบบัญชาการและควบคุม อยา่งเป็นระบบ 
 ๓. น าเสนอ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ส าหรบั ผู้บังคับบัญชา และจัดท า ระเบยีบปฏิบตัิ คู่มือปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับ หน่วยเกี่ยวข้อง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑ 
 

 
 

ส ารวจและรวบรวมสถานภาพของระบบบัญชาการและ
ควบคุม 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบความสมัพันธ์ของข้อมูลสถานภาพ ข้อมูล 
Hardware/Software และบุคลากร (People ware)
จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง  

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

วิเคราะห์ และประเมินผล การบูรณาการทุกระบบ
สารสนเทศเพื่อการยุทธ ทอ.(CIS) ที่เช่ือมต่อกับ ศปก.ทอ.
ว่ามีพอเพียงครบถ้วนหรือไม่  

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๔ 
 

 
 
 

น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ น ามาเปรียบเทียบกับ 
ระบบบัญชาการและควบคุม ร่วม/ผสม ทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต เพื่อเตรียมหาแนวทางในการปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๕ 
 

 
 

น าเสนอแนวทาง พัฒนา/แก้ไข ใหผู้้บังคับบัญชา ตัดสิน
ตกลงใจได้ในทุกสภาวการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสม 
 

ผคย.กบค.ฯ  

๖ 
 

 
 

มีเอกสารการเตรียมข้อมูลในระบบบัญชาการและควบคุม  อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนถูกต้อง 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผคย.กบค.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : - 

เริ่มต้นงาน 

ส ารวจและรวบรวม 

ตรวจสอบความสมัพันธ์ 

 

หากไม่ครบถ้วน 
 

เปรียบเทยีบกับแนวโน้มในอนาคต 
 

 น าเสนอแนวทางพัฒนา/แก้ไข แก่ ผบช.  
 

     จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

วิเคราะห์และประเมินผล 
 



- ๑๔๐ - 
 

ชื่องำน การก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตาม รปป. ของหน่วยท่ี 
            เกี่ยวข้องกับระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 

ส่วนรำชกำร  กองระบบบัญชาการและควบคุม (แผนกเครือข่ายการยุทธ)  รหัสเอกสำร  ทสส-สบค-กบค-ผคย ๒/๒ 

หลักกำรและเหตุผล : การบริหารจัดการความถี่ การรักษาความปลอดภัย ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี มีหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทสส.ทอ.ในฐานะกรมฝ่ายอ านวยการต้องก ากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
วัตถุประสงค์  ๑. รวบรวมจดัเก็บเอกสาร รปป.ท่ีเกีย่วกับทุกหน่วยในระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี และให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามสถานการณ์ หรือเมื่อมีค าสั่ง/นโยบายเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เป็นแนวทางการก ากับดูแล หน่วยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความถี่ ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/อุปกรณ ์ระบบการติดต่อสื่อสาร ในระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
 ๓. ให้หน่วยท่ีรับผดิชอบแต่ละส่วน ในระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี มีการท างานประสานสอดคล้องกนั เพื่อความเรียบร้อยถูกต้องและปลอดภัย  
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

รวบรวมเอกสาร รปป.ที่เกี่ยวข้องกับระบบเช่ือมโยงข้อมูลทาง
ยุทธวิธี ได้แก่ วงรอบเปลี่ยบแปลงความถี่และ Crypto Key, Site 
SECops, และ System Inspection 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๒ 
 

 
 
 

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยเกี่ยวข้อง ได้แก่ สอ.ทอ. 
บน.๗ และ คปอ. เรื่องการบริหารจัดการความถี่ การรักษาความ
ปลอดภัย การกระจายความถี ่

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๓ 
 

 
 
 
 

การเปลีย่นแปลงความถี่และ Crypto Key,การจัดองค์การรักษา
ความปลอดภัยข้อมลู/อุปกรณ์ ระบบการติดต่อ สื่อสาร(CIS), 
การก ากับการตรวจสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ที่ GES, 
SAAB 340B/AEW และบน บ.Gripen 

ตามวงรอบหรือ 
ระยะเวลาที ่
เหมาะสม 

ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๔ 
 

 
 
 

การปรับเปลี่ยนนโยบาย การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของระบบฯ 
เช่น มีสถานี GES/อุปกรณร์ะบบฯเพิ่มขึ้น หรือมีการเปลีย่น
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 ครบถ้วน และถูกต้อง ผคย.กบค.ฯ  

๕ 
 

 
 

การแก้ไขเพิ่มเติม รปป.ฯ ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประชุม หารือ 
สรุปผล แล้วน าเรยีนขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ตามความ
เหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 
 

ผคย.กบค.ฯ  

๖ 
 

มีเอกสาร รปป.ฯ ทุกหน่วยที่เกีย่วข้องในระบบเช่ือมโยงข้อมูลทาง
ยุทธวิธี ไว้ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ หน่วยท่ีรับผิดชอบในแตล่ะ
ส่วน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วนถูกต้อง 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผคย.กบค.ฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง : - 
 

ขออนุมัติใช้งาน
งาน 

เริ่มต้นงาน 

รวบรวม รปป.หน่วยเกี่ยวข้อง 
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธ ี

ก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบตัติาม  
รปป.หน่วยเกีย่วข้อง 

ปรับปรุงแก้ไข 
รปป.ฯ 

รปป.เกี่ยวกับระบบเช่ือมโยงทาง
ยุทธวิธี  

 จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

 
ค าสั่ง นโยบายของ ผบช. 

และสถานการณ ์

 

ไม่เปลี่ยน
เปลี่ยน 



- ๑๔๑ - 
 
  ๓.๖.๑.๒ แผนกข้อมูลการยุทธ   
   ๓.๖.๑.๒ (๑) ภารกิจ  มีหน้าที่บูรณาการในการพิจารณา  วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับดูแลและตรวจสอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการ
ยุทธ การใช้ประโยชน์ข้อมูลการยุทธการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี และการบริหารข้อมูลการยุทธ  
ในห้องบัญชาการและควบคุมหน่วยใช้ก าลัง  
   ๓.๖.๑.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
    ๓.๖.๑.๒ (๒.๑) การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบบัญชาการ 
และควบคุมระดับ ศปก.ทอ. 
    ๓.๖.๑.๒ (๒.๒) การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบบัญชาการ 
และควบคุมระดับหน่วยใช้ก าลัง 
   ๓.๔.๑.๓(๓) มาตรฐานงานของแผนกข้อมูลการยุทธ 
 



- ๑๔๒ - 
 
ชื่องำน  การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบบัญชาการและควบคุมระดับ ศปก.ทอ. ส่วนรำชกำร กองระบบบัญชาการและควบคุม (แผนกข้อมลูการยุทธ) รหัสเอกสำร  ทสส-สบค-กบค-ผขย ๑/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้ข้อมูลการยุทธในโปรแกรมบรูณาการขอ้มูลฝ่ายอ านวยการเพื่อบัญชาการและควบคุม (NCOC Portal) เกิดการบูรณาการข้อมูลอยา่งครบถว้น ถูกต้อง และเป็นประโยชน ์
                          ต่อการบัญชาการและควบคุมในระดับ ศปก.ทอ. 
วัตถุประสงค์  ๑. ตรวจสอบ ทดสอบ การเชื่อมต่อและการบรูณาการข้อมูลการยุทธในโปรแกรม NCOC Portal ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานใน ศปก.ทอ. 
                  ๒. จัดท ารายงานความพร้อมการใช้งานโปรแกรม NCOC Portal 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

รวบรวมข้อมลูการเชื่อมต่อและข้อมูลการยุทธที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรม NCOC Portal 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบสถานะภาพการเชื่อมตอ่ (Web services) 
ข้อมูลการยุทธท่ีเกีย่วข้องกับโปรแกรม NCOC Portal 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๓ 
 

 
 
 

ตรวจสอบรายการข้อมูลการยุทธ ที่ได้จากการบูรณาการ
ข้อมูลในโปรแกรม NCOC Portal 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๔ 
 

 
 
 

ทดสอบข้อมูลการยุทธ ว่าสามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชัน
ในโปรแกรม NCOC Portal 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๕ 
 

 
 

บันทึกผลการทดสอบลงในโปรแกรมตรวจสอบความ
พร้อมการท างานของโปรแกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ ฝทสส.ศปก.ทอ. 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง 
 

ผขย.กบคฯ  

๖ 
 

 
 

จัดท ารายงานความพร้อมการใช้งานโปรแกรม NCOC 
Portal 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผขย.กบคฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง : -  

 

รวบรวมข้อมลู 

 

ไม่สามารถใช้งานได ้

 

เริ่มต้นงาน 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อ 

 

ตรวจสอบการบูรณาการข้อมูล
การยุทธ 

 

บันทึกผล 
 

สรุปผล 
 

ทดสอบ 



- ๑๔๓ - 
 
ชื่องำน  การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบบัญชาการและควบคุมระดับหน่วยใช้ก าลัง ส่วนรำชกำร กองระบบบัญชาการและควบคุม (แผนกข้อมลูการยุทธ) รหัสเอกสำร  ทสส-สบค-กบค-ผขย ๒/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  เพื่อให้ข้อมูลการยุทธในโปรแกรมบรูณาการขอ้มูล ศปก.บน./รร.การบิน เกิดการบูรณาการข้อมลูอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการบญัชาการและควบคุมในระดับหน่วยใช้ก าลัง 
วัตถุประสงค์  ๑. ตรวจสอบ ทดสอบ สถานะภาพการเช่ือมต่อและการบูรณาการข้อมลูการยุทธในโปรแกรมบูรณาการข้อมูล ศปก.บน./รร.การบิน ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานใน ศปก.บน./รร.การบิน 
                  ๒. จัดท ารายงานความพร้อมการใช้งานโปรแกรมบรูณาการข้อมลู ศปก.บน./รร.การบนิ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

รวบรวมข้อมลูการเชื่อมต่อและข้อมูลการยุทธที่เกี่ยวข้อง
กับโปรแกรมบูรณาการข้อมลู ศปก.บน./รร.การบิน 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๒ 
 

 
 
 

ตรวจสอบสถานะภาพการเชื่อมตอ่ (Web services) 
ข้อมูลการยุทธท่ีเกีย่วข้องกับโปรแกรมบูรณาการข้อมูล 
ศปก.บน./รร.การบิน 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๓ 
 

 
 
 

ตรวจสอบรายการข้อมูลการยุทธ ที่ได้จากการบูรณาการ
ข้อมูลในโปรแกรมบูรณาการข้อมลู ศปก.บน./รร.การบิน 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๔ 
 

 
 
 

ทดสอบข้อมูลการยุทธ ว่าสามารถใช้งานได้ตามฟังก์ชัน
ในโปรแกรมบรูณาการข้อมลู ศปก.บน./รร.การบิน 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผขย.กบคฯ  

๕ 
 

 
 

บันทึกผลการทดสอบลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง 
 

ผขย.กบคฯ  

๖ 
 

 
 

จัดท ารายงานความพร้อมการใช้งานโปรแกรมบูรณาการ
ข้อมูล ศปก.บน./รร.การบิน 

อย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผขย.กบคฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง : -  

 

 

รวบรวมข้อมลู 

 

ไม่สามารถใช้งานได ้

 

เริ่มต้นงาน 

ตรวจสอบการเช่ือมต่อ 

 

ตรวจสอบการบูรณาการข้อมูล
การยุทธ 

 

บันทึกผล 
 

สรุปผล 
 

ทดสอบ 



- ๑๔๔ - 
 
  ๓.๖.๑.๓ แผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ 
   ๓.๖.๑.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่บูรณาการในการ วางแผน ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับดูแลและตรวจสอบ ระบบบัญชาการ การเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระยะไกล เพ่ือการ 
ใช้สั่งการของระบบบัญชาการพร้อมติดตาม และให้ค าแนะน าวิทยาการได้อย่างถูกต้อง แม่นย า  
และแน่นอน 
   ๓.๖.๑.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
    ๓.๖.๑.๓ (๒.๑) การอบรม COMSEC Custodian 
    ๓.๖.๑.๓ (๒.๒) การอบรม การใช้งานโปรแกรมบูรณาการ
ข้อมูลฝ่ายอ านวยการศปก.ทอ. 
   ๓.๖.๑.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ



- ๑๔๕ - 
  
ชื่องำน การอบรม COMSEC Custodian  ส่วนรำชกำร  กองระบบบัญชาการและควบคุม (แผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ) รหัสเอกสำร  ทสส-สบค-กบค-ผผคบ  ๑/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  ๑.  ตามบันทึกความตกลงระหว่าง กห.และ กห.สหรัฐฯ ว่าด้วยการปฏิบตัิการสือ่สารร่วมและการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร (Memorandum of Agreement on Communications 
Interoperability and Security : CIS MOA) มาตรา ๘ ก าหนดให ้กห.ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ COMSEC และวสัดุการรหัสที่จัดหาโดย กห.สหรัฐฯ รวมทัง้จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่ได้
อธิบายไว้ในมาตรฐาน NAG-14 (Safeguarding COMSEC Material and Facilities) ซึ่งบังคับใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอุปกรณ ์COMSEC และวสัดุที่มีชั้นความลบั ของ กห.สหรัฐฯ 
                           ๒.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ.ที่ กห. ๐๖๐๙.๔/๕๘๔ ลง ๒๗ พ.ค.๕๗  ให้ ทสส.ทอ.จดัการอบรมหลักสูตรด้าน COMSEC จ านวน ๒ หลักสูตร คอื หลักสูตร 
COMSEC Management และหลกัสูตร COMSEC Custodian Training   โดย จนท.สหรัฐฯ เป็นผู้อบรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และตั้งแต่ปี ๕๙ เป็นต้นมา ทสส.ทอ.ได้ด าเนินการฝึกอบรมทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.มีความรู้ความช านาญ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น จนท. ด้าน COMSEC Custodian ทอ.อย่างต่อเนื่อง 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 
 

ส ารวจและรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรม 
 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๒ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสืออนุมัตเิปิดโครงการ  และส่งหนังสือถึง กพ.ทอ. ๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๓ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขอใช้งบประมาณ ขอยืมเงินทดรองจ่ายในการ
อบรมและขออนุมัติไปราชการ  
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๔ 
 

 
 

จัดการอบรม COMSEC Custodian  ๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๕ 
 

รวบรวมเอกสารหลักฐาน  
 

๑๐ วัน ตามความเหมาะสม 
 

ผผคป.กบคฯ  

๖ 
 

 
 

ท ารายงานสรุปการอบรม COMSEC Custodian  ๑๐ วัน ครบถ้วนถูกต้องและ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผผคป.กบคฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง :  - 

  

อนุมัติเปิดโครงการ 

เริ่มต้นงาน 

ขออนุมัติใช้งบประมาณและขอ
ยืมเงิน 

ใช้หนี้เงินยืมทดลองจ่าย  
 

สรุปผลการปฏิบตัิน าเรยีน ผบช. 
 

อบรม  



- ๑๔๖ - 
  
ชื่องำน การอบรม การใช้งานโปรแกรมบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ ศปก.ทอ.  ส่วนรำชกำร กองระบบบัญชาการและควบคุม (แผนกแผนควบคุมการปฏิบัติ) รหัสเอกสำร  ทสส-สบค-กบค-ผผคป. ๒/๒ 
หลักกำรและเหตุผล  การฝึกอบรมนายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพอากาศ เพื่อที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรมบูรณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ ศปก.
ทอ. (NCOC Portal) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการวางแผนในสถานะการวิกฤต ณ อาคารศูนย์ปฏิบัตกิารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ (Network Centric Operation Center: NCOC) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ฝ่ายเสนาธิการทั้ง ๖ ฝ่าย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ มีความรู้ความช านาญ สามารถใช้งานโปรแกรมบรูณาการข้อมูลฝ่ายอ านวยการ ศปก.ทอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับ ผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑ 
 

 

ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผูเ้ข้าอบรม ตามค าสั่งบรรจุ
ก าลังพลฝ่ายเสนาธิการ A1-A6 เพื่อปฏิบัติหน้าทีใ่น  
ศปก.ทอ. 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๒ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสืออนุมัตเิปิดโครงการ 
ส่งหนังสือถึง กพ.ทอ. และแจ้งฝ่ายเสนาธิการ A1-A6 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๓ 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือขอใช้งบประมาณ ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
ในการอบรม  

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๔ 
 

 
 
 

จัดการอบรม ฝ่ายเสนาธิการ A1-A6 ๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผผคป.กบคฯ  

๕ 
 

รวบรวมเอกสารหลักฐาน  
 

๑๐ วัน ตามความเหมาะสม 
 

ผผคป.กบคฯ  

๖ 
 

 
 

รายงานสรุปผลการอบรม  
 

๑๐ วัน ครบถ้วนถูกต้องและ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ผผคป.กบคฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง :  - 
 

อนุมัติเปิดโครงการ 

ยืมเงินทดรองจ่าย 

ใช้หนี้เงินยืมทดรองจ่าย  
 

อบรม  

เริ่มต้นงาน 

สรุปผลการปฏิบตัิน าเรยีน ผบช. 
 



- ๑๔๗ - 
 
๓.๔.๒ กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
 ๓.๔.๒.๑ แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา ก าหนดแนวทางมาตรการในการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.และการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า  
  ๓.๔.๒.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
   ๓.๔.๒.๑ (๒.๑) แนวทางมาตรการในการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๑ (๒.๒) การด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้
ความสามารถของผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า  จ าพวกทหารสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๘ - 
 

ชื่องาน  แนวทางมาตรการในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์(แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผคอ ๑/๒ 
หลักการและเหตุผล  ในการออกมาตรการในการปฏิบัติการทางสงคราอิเล็กทรอิกส์ จะต้องมีความเขา้ใจเกี่ยวกับ Threats และบูรณาการข้อมูลทีไ่ด้รับจากหน่วยเกีย่วข้อง 
วัตถุประสงค์  เพื่อก าหนดแนวทางในการออกมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 

 
 

เตรียมความพร้อมแนวทางการปฏิบัติด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

ต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผคอ.กคอ.ฯ 

 

๒   

นกข.ร้องขอข้อมูลเพื่อจัดท ามาตรการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 

๗ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผคอ.กคอ.ฯ 

 

๓   

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 
 
 
 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผคอ.กคอ.ฯ 

 

๔   

วิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ
ฝ่ายตรงข้าม 
 
 
 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผคอ.กคอ.ฯ 

 

๕   

จัดท าแนวทางการปฏิบตัิและก าหนดมาตรการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

๑๕ วัน เรดาร์ท างานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผคอ.กคอ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : แผนแม่บท ทอ.สงครามอิเล็กทรอนิกส ์

วิเคราะห์อุปกรณส์งคราม
อิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 

วิเคราะห์อุปกรณส์งคราม
อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้าม 

 จัดท าระเบียบปฏบิัติและมาตรการ
สงครามอิเล็กทรอนิกส ์

 

ร้องขอ
ข้อมูล ผกคอ.ฯ 

ฝูงบิน และ
หน่วย

เกี่ยวข้อง 

 
เตรียมความพร้อมด้าน
สงครามอิเล็กทรอนิกส ์

 



- ๑๔๙ - 
 

 

ชื่องาน  การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า  
จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
(แผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผคอ ๒/๒ 

หลักการและเหตุผล  การตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัตภิารกิจของ จนท.
ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสบ์นอากาศยาน 
วัตถุประสงค์  เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถ และประเมินค่าขีดความสามารถของผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านประสิทธิภาพและความเป็น
มาตรฐานในการปฏิบตัิภารกิจ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้ท าการ
บนอากาศยานเป็นประจ า จ าพวกทหารสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดวัน เวลา และรายการ 
ในการตรวจสอบ และประเมินค่าขีดความสามารถฯ 

๕ วัน ช่วงเวลาและรายการใน
การตรวจสอบ 

คณก.ฯ 

  

๒ 

 

แจ้ง นกข. และกองบินทราบก าหนดการ และรายการใน
การตรวจสอบฯ 

๕ วัน ก าหนดการและรายการ
ในการตรวจสอบฯ 

ผคอ.กคอ.ฯ 
  

๓ 
  ด าเนินการจัดท าปัญหาสอบภาควชิาการ และรายการ

ตรวจสอบภาคปฏิบัต ิ
 

๑๐ วัน ปัญหาสอบครบถ้วน 
และถูกต้อง 

ผคอ.กคอ.ฯ 
  

๔   
คณก.ฯ ด าเนินการตรวจสอบฯ ภาควิชาการ และ
ภาคปฏิบตั ิ

๑๐ วัน การตรวจสอบฯ ภาค
วิชาการ และภาคปฏิบตั ิ

ผคอ.กคอ.ฯ 
  

๕ 
  ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบ และส่งให้ คณก.ฯ 

 
๑๕ วัน สรุปผลการตรวจสอบฯ ผคอ.กคอ.ฯ 

  

๖  
รายงานผลการตรวจสอบฯ ให้ กพ.ทอ. ๕ วัน รายงานผลการ

ตรวจสอบฯ 

คณก.ฯ 
 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการตรวจสอบความรูค้วามสามารถของผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า จ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แจ้ง นกข. และกองบินทราบก าหนดการ 
และรายการในการตรวจสอบฯ 

ด าเนินการจัดท าปัญหาสอบภาควชิาการ 
และรายการตรวจสอบภาคปฏิบัต ิ

 

ด าเนินการตรวจสอบฯ  
ภาควิชาการ และภาคปฏิบัต ิ

สรุปผลการตรวจสอบให้ คณก.ฯ  

รายงานผลให้ กพ.ทอ. 

คณก.ฯ ก าหนดวัน เวลา และ
รายการในการตรวจสอบฯ 



- ๑๕๐ - 
 
 ๓.๔.๒.๒ แผนกกรรมวิธีข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๒ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และก าหนดมาตรฐานและมาตรการเกี่ยวกับการจัดท า จัดเก็บ 
แก้ไข ปรับปรุง ก าหนดค่าความน่าเชื่อถือและบริหารการใช้งานข้อมูลทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ. 
  ๓.๔.๒.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๒ กระบวนงาน 
   ๓.๔.๒.๒ (๒.๑) การจั ดท า  จั ด เก็บ  ข้อมู ลด้ านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๒ (๒.๒) การใช้ข้อมูลทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกกรรมวิธีข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

 



- ๑๕๑ - 
 

 
 

 

 

 

ชื่องาน  การจัดท า จดัเก็บ ข้อมลูด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์(แผนกกรรมวิธีข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผกคอ ๑/๒ 
หลักการและเหตุผล  มีการรวบรวมข้อมูลและบริหารข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นระบบให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามีประสทิธิภาพในการใช้งาน เพื่อการปฏบิัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
วัตถุประสงค์  จัดท า จัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสงครามอเิล็กทรอนิกส์ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

มีการส ารวจและรวบรวมข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่วข้อง ๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๒   
จัดท า แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๓   
ตรวจสอบความถูกของรูปแบบข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๔   
จัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบในระบบฐานข้อมูล และสามารถท าการ
ปรับปรุงข้อมูลได ้
 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๕   

น าข้อมูลจากฐานข้อมลูไปใช้งานตามหน่วยงานที่ร้องขอ 
 
 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 

  

เอกสารอ้างอิง : - 

จัดท า/แกไ้ข 

รวบรวม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

น าข้อมูลไปใช้งาน 

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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ชื่องาน  การใช้ข้อมูลทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์(แผนกกรรมวิธีข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผกคอ ๒/๒ 
หลักการและเหตุผล  มีการรวบรวมข้อมูลและบริหารข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส ์อย่างเป็นระบบให้เกิดความถูกต้องแม่นย ามีประสทิธิภาพในการใช้งาน เพื่อการปฏบิัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อบริหารการใช้ขอ้มูลทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

มีการส ารวจและรวบรวมข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๒   
จัดท า แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 

  

๓ 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 

  

๔   
จัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบในระบบฐานข้อมูล และ
สามารถท าการปรบัปรุงข้อมูลได ้

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 
  

๕   

น าข้อมูลจากฐานข้อมลูไปใช้งาน 
 
 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผกคอ.กคอ.ฯ 

  

เอกสารอ้างอิง : - 

นกข.ร้องขอ
ข้อมูล 

ตรวจสอบ/พิจารณา
กลั่นกรองข้อมูลที่ร้องขอ 

จัดท าข้อมูลตาม
รูปแบบที่ นกข.

ต้องการ 

 
อนุมัติให้น าข้อมูล
ออกไปใช้งานได้ 

ส่งให้ นกข.ที่ร้องขอ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 



- ๑๕๓ - 
 
 ๓.๔.๒.๓ แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงานควบคุม ก ากับการ พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับ การรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ 
จัดหมวดหมู่โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือเตรียมจัดท าฐานข้อมูลทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
สนับสนุนการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
   ๓.๔.๒.๓ (๒.๑) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัด
หมวดหมู่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๓ (๒.๒) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัด
หมวดหมู่ข้อมูลจาก ELINT Signal บ.SAAB-340 (บ.ตล.๑๗ ฝูง.๗๐๒) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๓ (๒.๓) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัด
หมวดหมู่ข้อมูลจาก ESM Signal บ.GRIPEN (บ.ข.๒๐ ฝูง.๗๐๑) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๓ (๒.๔) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัด
หมวดหมู่ข้อมูลจากการสังเคราะห์ข้อมูลในแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

 

 

 
  

ชื่องาน  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจดัหมวดหมู่ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ        
           ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
(แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเลก็ทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผวคอ ๑/๔ 

หลักการและเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เปน็การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค ์ เพื่อกลั่นกรอง ผลติข้อมูลให้เป็นข้อมลูที่มีความถูกตอ้งแม่นย า สามาถน าไปใช้งานได้จริง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ เช่น ฝูง.๗๐๑ (บ.ข.๒๐),  
ฝูง.๗๐๒ (บ.ตล.๑๗), จาก สพ.ทอ., สอ.ทอ. และ Open Source ตา่ง ๆ 

ต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๒   
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมลูเดิมที่มีอยู ่รวมทั้ง 
ท าการเปรยีบเทียบข้อมลูท าเนียบก าลังรบของ ขว.ทอ. 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๓   
วิเคราะห์ แยกแยะ ก าหนดหมวดหมู่ตาม Platform, Weapon, Emitter และ 
Signal 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๔   
จัดท ารายงานผลผลติที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรบัความต้องการของหน่วยท่ีเกี่ยวขอ้งทาง 
สงครามอิเล็กทรอนิกส ์

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                    ๒.  ระเบยีบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทยีบกับฐานข้อมูล

เดิม 

จัดท ารายงาน 
 

แหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ 

วิเคราะห์ แยกแยะ ก าหนด
หมวดหมู ่
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ชื่องาน  การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล และจดัหมวดหมู่ข้อมูล จาก ELINT Signal บ.SAAB-340  
           (บ.ตล.๑๗ ฝูง.๗๐๒) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
(แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเลก็ทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผวคอ ๒/๔ 

หลักการและเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เปน็การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค ์ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลการบินลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรบัผลิตข้อมลูให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า สามาถน าไปใช้งานได้จริง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

รวบรวมข้อมลู Elint Signal จากการบินลาดตระเวนสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ของ ฝูง.๗๐๒ (บ.ตล.๑๗) 

ต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๒ 
 

ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ ELINT Analysis tools 
เปรียบเทยีบกับฐานข้อมูลเดิมทีม่อียู่ รวมทั้งท าการเปรยีบเทียบกับข้อมูล
ท าเนียบก าลังรบของ ขว.ทอ. 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๓   
วิเคราะห์ แยกแยะ ก าหนดหมวดหมู่ตาม Parameter เช่น Mode, 
Frequency, PW, PRI, GPRI, Scan Pattern, ANT Type ฯลฯ 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๔   
จัดท ารายงานผลผลติที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                     ๒.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทยีบกับฐานข้อมูล

เดิม 

จัดท ารายงาน 
 

แหล่งข้อมูล 
ELINT 

วิเคราะห์ แยกแยะ ก าหนด
หมวดหมู ่



- ๑๕๖ - 
 
ชื่องาน  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจดัหมวดหมู่ข้อมูล จาก ESM Signal บ.GRIPEN (บ.ข.๒๐ ฝูง.๗๐๑)  
           เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตกิารสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
(แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเลก็ทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผวคอ ๓/๔ 

หลักการและเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เปน็การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค์  เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จาก ESM Signal จากการบนิภารกิจต่างๆ ส าหรับผลิตข้อมลูให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า สามาถน าไปใช้งานได้จริง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

รวบรวมข้อมลู ESM Signal จากการบินภารกิจต่างๆ ของ บ.GRIPEN 
(บ.ข.๒๐ ฝูง.๗๐๑) 

ต่อเนื่อง ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๒   
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ EWTech ELINT Analysis 
toolsเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดมิที่มีอยู ่รวมทั้งท าการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลท าเนียบก าลังรบของ ขว.ทอ. 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๓   
วิเคราะห ์แยกแยะ ก าหนดหมวดหมู่ตาม Parameter เช่น Mode, 
Frequency, PW, PRI, GPRI, Scan Pattern, ANT Type ฯลฯ 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
 

๔   
จัดท ารายงานผลผลติที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                    ๒.  ระเบยีบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
  

วิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทยีบกับฐานข้อมูล

เดิม 

จัดท ารายงาน 
 

แหล่งข้อมูล 
ESM 

วิเคราะห์ แยกแยะ ก าหนด
หมวดหมู ่



- ๑๕๗ - 
 
ชื่องาน  การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจดัหมวดหมู่ข้อมูล จากการสังเคราะห์ข้อมลูในแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
           การปฏิบัติการสงครามอเิล็กทรอนิกส ์ 

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 
(แผนกวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเลก็ทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผวคอ ๔/๔ 

หลักการและเหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เปน็การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค์  เพื่อสังเคราะห์ข้อมลู ส าหรับผลิตข้อมลูให้เป็นข้อมลูที่มีความถูกต้องแม่นย า สามาถน าไปใช้งานได้จริง 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 
 

สรุปความต้องการข้อมลู แยกออกเป็นหมวดหมู่ WSIR, PIR, EIR ของหน่วย
เกี่ยวข้องที่ร้องขอ 

๒๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
  

๒.   
ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมลูเดิมที่มีอยู ่รวมทั้ง 
ท าการเปรยีบเทียบข้อมลูท าเนียบก าลังรบของ ขว.ทอ. 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
  

๓.   
วิเคราะห ์แยกแยะ ก าหนดหมวดหมู่ตาม Platform, Weapon, Emitter และ 
Signal 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 
  

๔.   
จัดท ารายงานผลผลติที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูล ๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผวคอ.กคอ.ฯ 

  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                    ๒.  ระเบยีบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

นกข.ร้องขอ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

แยกแยะ ก าหนดหมวดหมู ่

จัดท ารายงาน 
 



- ๑๕๘ - 
 
 ๓.๔.๒.๔ แผนกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๔ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณาวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ และด าเนินงานเกี่ยวกับ การวิจัย ออกแบบ จัดท า ทดสอบ ปรับปรุง และผลิต
ข้อมูลต่อต้านการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์  เ พ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๔ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓ กระบวนงาน 
   ๓.๔.๒.๔ (๒.๑) การวิเคราะห์จุดอ่อนระบบอาวุธ 
   ๓.๔.๒.๔ (๒.๒) การออกแบบการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๓.๔.๒.๔ (๒.๓) การจัดท า ทดสอบ ปรับปรุง ผลิต และพัฒนา 
เทคนิค/ยุทธวิธี การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ RWR Lib เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๔ (๓) มาตรฐานงานของแผนกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

 



- ๑๕๙ - 
 

  

ชื่องาน  การวิเคราะห์จดุอ่อนระบบอาวุธ  ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกปฏิบตัิการสงครามอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผปคอ ๑/๓ 
หลักการและเหตุผล  มีกระบวนการผลิตชุดข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติการทางอากาศ อย่างเป็นระบบ  
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและผลติข้อมูลต่อต้านการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์และส่งผลให้ขีดความสามารถในการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.มีเพิ่มขึ้น 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 

 
 

รวบรวมข้อมลูของระบบอาวุธเพื่อใช้ส าหรับวิเคราะห์จดุอ่อน 
 
 
 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 

  

๒   
วิเคราะหห์าจุดอ่อนของระบบอาวธุ เพื่อการออกแบบวิธีโจมต ี
 
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
  

๓   

ตรวจสอบจุดอ่อนโดยการโจมตดี้วย EW เบื้องต้น เพื่อท าการ
ทดสอบเทคนิคตา่งๆ ที่สามารถใช้กับระบบอาวุธนั้นได ้
 
 

๑๔ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 

  

๔   

จัดท ารายงานการทดสอบจุดอ่อนโดยการโจมตีด้วย EW เบื้องต้น 
เพื่อใช้ป็นข้อมูลส าหรับเทคนิคการโจมต ี
 
 
 

๑๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 

  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                     ๒.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

วิเคราะหห์าวิธีโจมต ี
จุดอ่อนของระบบ 

ตรวจสอบจุดอ่อนโดยการ
โจมตดี้วย EW เบื้องต้น 

 

รวบรวมข้อมลูของระบบ
อาวุธ 

จัดท ารายงาน 



- ๑๖๐ - 
 ชื่องาน  การออกแบบการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (แผนกปฏิบตัิการสงครามอิเล็กทรอนิกส์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผปคอ ๒/๓ 

หลักการและเหตุผล  การปฏิบตักิารสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบตัิการจ าลองทางยุทธวิธี 
                          สงครามอิเลก็ทรอนิกส ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลติผลข้อมูต่อต้านการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์และส่งผลให้ขีดความสามารถในการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.เพิ่มขึ้น 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 

 

 
ประกอบข้อมูลเทคนิคการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละชนิด
เข้าด้วยกัน เพื่อใช้กับอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๒   
ออกแบบยุทธวิธีการโจมตีทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับ
แผนการปฏิบัติการทางอากาศ 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๓   
ตรวจทดสอบยุทธวิธีการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส ์
โดยกระบวนการ Model Simulation 

๕ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๔   
ปรับแต่งการโจมตีทางอิเล็กทรอนกิส์ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางยุทธการ 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๕   
ประเมินผลยุทธวิธีสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ๗ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๖  
จัดเก็บข้อมลูเพื่อเตรียมท าการทดสอบกับ Model 
Simulation ในขั้นตอนสุดท้าย 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑.  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
                     ๒.  ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

 เตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าการทดสอบกับ Model 
Simulation ในขั้นตอนสุดท้าย 

 
ครบถ้วน และถูกต้อง  

ประกอบเทคนิคการโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์ข้ากับอุปกรณ ์

ออกแบบยุทธวิธีการโจมตีทางอิเลก็ทรอนิกส ์

ตรวจสอบยุทธวิธีการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส ์

ปรับแต่งการโจมตีทางอิเล็กทรอนกิส ์
ให้เหมาะสม 

ประเมินผลยุทธวิธีอิเล็กทรอนิกส ์

จัดเก็บข้อมลู 



- ๑๖๑ - 
 

ชื่องาน  การจัดท า ทดสอบ ปรับปรุง ผลิต และพัฒนาเทคนคิ/ยุทธวิธี การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์  RWR Lib เพื่อสนับสนุน 
           การปฏิบัติการสงครามอเิล็กทรอนิกส ์

ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์) 

รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผปคอ ๓/๓ 

หลักการและเหตุผล  มีกระบวนการผลิตชุดข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติการทางอากาศ อย่างเป็นระบบ                     
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาผลิตผลข้อมูต่อต้านการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์และส่งผลให้ขีดความสามารถในการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทอ.มีเพิ่มขึ้น 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

นกข.แจ้งความต้องการสนับสนุนชุดข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
(EW DataSet) 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

๒   สรุปความต้องการข้อมลูที่ส าคญัในการจัดท า RWR Lib, CM Lib 
แบ่งข้อมูลไดเ้ป็น ๓ ประเภทคือ WSIR, PIR, EIR  

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

๓   ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิจาก ผกคอ.ฯ  ๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ  

๔  จัดท าชุด EW DataSet ซึ่งประกอบด้วย RWR Lib, CM Lib 
 

๑๐ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

๕ 
  ทดสอบ CM Lib โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์จดุอ่อน 

เพื่อพัฒนาการโจมต ี(TVACD) และ  Model Simulation 
๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 

 

๖ 
  ท าการทดสอบชุด EW DataSet โดยใช้กระบวนการ Ground Test 

และ Flight Test  
 

@Q วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

๗   
ผลิตชดุ EW DataSet ซึ่งประกอบด้วย RWR Lib, CM Lib 
 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

๘   
สรุปผลการจัดท า RWR Lib, CM Lib ในรูปแบบเอกสาร 
 

๓ วัน ครบถ้วน และถูกต้อง ผปคอ.กคอ.ฯ 
 

เอกสารอ้างอิง : - 

สรุปความต้องการข้อมูล RWR Lib,CM Lib 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

ทดสอบด้วย TVACD และ Model Simulation  

ทดสอบ Ground Test และ Flight Test 

 ผลิต RWR Lib/CM Lib 

นกข.แจ้งความต้องการ 

จัดท าในรูปแบบเอกสาร 

จัดท า EW Dataset 



- ๑๖๒ - 
 
 ๓.๔.๒.๕ แผนกประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๕ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนาและก าหนดมาตรฐานการประเมินและมาตรฐานทาง
วิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๕ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๑ กระบวนงาน คือ การรวบรวม 
ข้อมูล ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๔.๒.๕ (๓) มาตรฐานงานของแผนกกรรมวิธีข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 



- ๑๖๓ - 
 
ชื่องาน  การรวบรวมข้อมลู ตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ ส่วนราชการ  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ 

(แผนกประเมินผลการสงครามอิเลก็ทรอนิกส์) 
รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคอ-ผมคอ ๑/๑ 

หลักการและเหตุผล  มีการประเมินในขั้นตอน Model Simulation Ground Test Flight Test ของชุดข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการปฏบิัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
                          อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  เพื่อตรวจสอบ ทดสอบ และประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใหม้ีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเป็นมาตรฐาน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 
 

มีการส ารวจและรวบรวมข้อมลูสงครามอิเล็กทรอนิกส์จาก 
ผปคอ.กคอ.ฯ 

๗ วัน ตามคู่มือประเมินผล ผมคอ.กคอ.ฯ 
 

๒ 
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส ์

 
๗ วัน ตามคู่มือประเมินผล ผมคอ.กคอ.ฯ 

 

๓   ทดสอบชุดข้อมูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ 
โปรแกรมประยุกต์ และเครื่องมือวัดทางสัญญาณ 

๒๑ วัน ตามคู่มือประเมินผล ผมคอ.กคอ.ฯ 

 

๔ 

 

ประเมินผลการสงครามอเิล็กทรอนิกส ์โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ (Model Simulation) โปรแกรมวิเคราะห์สญัญาณ
(EW Tools) เครื่องมือวัดทางสญัญาณคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า 
และระบบสนับสนุนการบิน (MSS) 

๑๔ วัน ตามคู่มือประเมินผล ผมคอ.กคอ.ฯ 

 

๕ 

 
 

น าชุดข้อมูล EW ที่ได้มาตรฐาน ผา่นการประเมินไปใช้งาน 
และส่งข้อมลู  EW เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล EW และน า 
ชุดข้อมูล EW ที่ไม่ผ่านมาตรฐานสง่กลับไปปรับปรุง 
พัฒนาใหม่ต่อไป 

๕ วัน ตามคู่มือประเมินผล ผมคอ.กคอ.ฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : - 
 

ส ารวจและรวบรวมข้อมลู 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ทดสอบ 

น าชุดข้อมูล EW ไปใช้งาน 

ประเมินผล 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 



- ๑๖๔ - 
 
๓.๔.๓ กองสงครามไซเบอร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
 ๓.๔.๓.๑ แผนกสงครามไซเบอร์ 
  ๓.๔.๓.๑ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และก าหนดแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการสงคราม 
ไซเบอร์ของ ทอ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ มีหัวหน้าแผนกสงครามไซเบอร์  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๓.๔.๓.๑ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๓ กระบวนงาน 
     ๓.๔.๓.๑ (๒.๑) การจัดท า/ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของ ทอ. 
     ๓.๔.๓.๑ (๒.๒) การตรวจสอบการจัดท าโครงการตามแผนแม่บท
สงครามไซเบอร์ 
     ๓.๔.๓.๑ (๒.๓) การสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ 
  ๓.๔.๓.๑ (๓) มาตรฐานงานของแผนกสงครามไซเบอร์ 
 
 
 
   



- ๑๖๕ - 
 
ชื่องาน  การจัดท า/ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของ ทอ. ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผคซ ๑/๓ 
หลักการและเหตุผล  การปฏิบัตกิารสงครามไซเบอร์ จ าเป็นต้องก าหนดแผนการ แนวทาง มาตรการ และมาตรฐานในการปฏิบตัิการสงครามไซเบอร์ เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ตรงกันและเป็นแบบแผนเดียวกัน 
                           พร้อมท้ังท าการปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตามวงรอบที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การจัดท า/ปรับปรุง แผนแมบ่ท หลักนิยม แนวคิดการปฏบิัติ หลักสูตร/มาตรฐานการฝึกอบรม และมาตรการในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทิิผล 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ระหว่างวงรอบ  ผคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

จัดท า/ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการ
สงครามไซเบอร ์

 
 

พ.ย. รูปแบบเอกสาร 
เป็นไปตามระเบียบ/
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ผคซ.กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 
 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางมาตรฐาน
ในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร ์
 

 

ิ.ค.  คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 

 

๔ 
 

  น าเรียนตามสายงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ขออนุมัติใช้งาน 
 
  

ม.ค.  ผคซ.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 
    

ประกาศใช้งานแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติการ
สงครามไซเบอร์ที่ไดร้ับอนุมัต ิ

 

ก.พ.  ผคซ.กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ยุทิศาสตร์ ทอ./นโยบาย ผบ.ทอ. 
 
 
 

 

 

จัดท า/ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร ์

 

ประกาศใช้งาน 

น าเรียนเพื่อขออนุมัต ิ

รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

คณก.ฯ พิจารณา 
 



- ๑๖๖ - 
 
ชื่องาน  การตรวจสอบการจัดท าโครงการตามแผนแม่บทสงครามไซเบอร์ ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผคซ ๒/๓ 
หลักการและเหตุผล การด าเนินการตามแผนแม่บทสงครามไซเบอร์ จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโครงการ/แผนงานท่ีเกีย่วข้อง ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทสงครามไซเบอร์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ 
                          มีความถูกต้องสมบูรณ ์
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การพัฒนาด้านสงครามไซเบอร์ของ ทอ.เป็นไปตามแผนแม่บทสงครามไซเบอร์ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 
 

รวบรวมรายชื่อโครงการ และ นกข.โดยตรวจสอบกับ 
แผนแม่บทสงครามไซเบอร์  

 

ม.ค.  ผคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

สายวิทยาการและคลังใหญด่ าเนินการพิจารณา
โครงการในรายละเอียด 

 
 

ก.พ.  ผคซ.กคซ. ฯ  

๓ 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค าแนะน าโดยสอดคล้องกับ
แผนแม่บทสงครามไซเบอร ์
 

 

มี.ค. 
 

แผนแม่บท 
สงครามไซเบอร ์

หน่วยหัวหน้า
สายวิทยาการ
และคลังใหญ ่

 

๔ 
 

  สรุปน าเรียน คณก.ฯ และน าไปสูก่ระบวนการจดัหา
ตามก าหนด 

 

๒๐ วัน  ผคซ.กคซ. ฯ  

๕ 
 

 
    

สรุปผลการด าเนินการ 
 
 

๑๐ วัน  ผคซ.กคซ. ฯ  

เอกสารอ้างอิง : แผนแม่บทสงครามไซเบอร ์

 

ตรวจสอบ 

สายวิทยาการและคลังใหญ ่
พิจารณาในรายละเอียด 

 

รวบรวม รายชื่อโครงการ และ นกข. 
ในแผนแม่บท 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

น าเรียน คณก.ฯ 

สรุปผล 



- ๑๖๗ - 
 
 

ชื่องาน  การสนับสนุนการปฏิบัตกิารสงครามไซเบอร ์ ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผคซ ๓/๓ 
หลักการและเหตุผล การปฏิบัติการทางไซเบอร์ที่ด าเนินการโดย ศซบ.ทอ.และ นขต.ทอ. น้ัน ทสส.ทอ.ในฐานะฝ่ายอ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการ 
                        สงครามไซเบอร์ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์สามารถด าเนินการไปอย่างเรียบร้อย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของหน่วยเกีย่วข้องสามารถด าเนินการได้อย่างเรยีบร้อย 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 
 

 
 
 

หน่วยเกี่ยวข้องขอรับการสนับสนนุการปฏิบัติการ
สงครามไซเบอร ์
 
 

  นกข.  

๒ 
 

 
 

พิจารณาให้การสนับสนุน 
 
 
 

๕ วัน  ผคซ.กคซ. ฯ  

๓ 
 

 
 
 

น าเรียน ผบช.เพื่อขอนุมัติสั่งการให้ นกข.ด าเนินการ 

 
 

๓๐ วัน 
 

แผนแม่บท 
สงครามไซเบอร ์

ผคซ.กคซ. ฯ  

๔ 
 

  นกข.ด าเนินการตามสั่งการ 

 
 

๓๐ วัน  นกข.  

๕ 
 

 
    

ติดตามผลการสนับสนุนการปฏิบตัิการสงครามไซเบอร์ 
 
 

๗ วัน  ผคซ.กคซ. ฯ  

 
 

 

 สรุปรายงานผลด าเนินการสนับสนนุการปฏิบัติการ 

 
๗ วัน  ผคซ.กคซ. ฯ  

เอกสารอ้างอิง : แผนแม่บทสงครามไซเบอร ์

พิจารณา 

ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้ด าเนินการได ้

น าเรียน ผบช.ขออนุมัติสั่งการ 
 

สรุปผล 

นกข.ด าเนินการตามสั่งการ 
 

ติดตามผลการด าเนินการ 
 

ผค
ซ.ก

คซ
.ฯ 

ให
้กา

รส
นับ

สน
ุน 

 นกข.ขอรับการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร ์

 



- ๑๖๘ - 
 
 ๓.๔.๓.๒ แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  ๓.๔.๓.๒ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และก าหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทอ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ มีหัวหน้า
แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๓.๔.๓.๒ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทัง้หมด ๔ กระบวนงาน 
    ๓.๔.๓.๒ (๒.๑) การตรวจเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ  
    ๓.๔.๓.๒ (๒.๑) การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

    ๓.๔.๓.๒ (๒.๒) การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ 
    ๓.๔.๓.๒ (๒.๓) การจัดท าภาพ Infographic ประชาสัมพันิ์/แจ้งเตือน 
/เสนอแนะ/ให้ค าแนะน า ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  ๓.๔.๓.๒ (๓) มาตรฐานงานของแผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 



- ๑๖๙ - 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน การตรวจเอกสารด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  ส่วนราชการ กองสงครามไซเบอร ์(แผนกรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผรภส ๑/๔ 
หลักการและเหตุผล  การด าเนินงานด้านเอกสารการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทอ. ต้องเป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และนโยบายและ 
                          แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศและ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ                                                                                         
                     ๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ นขต.ทอ.มีความมัน่คงปลอดภัย 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

- รวมรวบเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง การอนุมัติ นโยบาย 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดวัน และแบบตรวจตดิตามให้ทันสมัย 

ต.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

แจ้ง นขต.ทอ.รับทราบและขอเข้าพื้นที่ประเมินผลการ
ตรวจสอบ 

 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 

- ด าเนินการตรวจสอบเอกสารตามระเบยีบฯ 
- รวบรวมและรายงานผลการปฏบิัติตามวาระ 
- นขต.ไม่ผา่นเกณฑ์ ตรวจสอบครัง้ที่ ๒  

 
 

ิ.ค. - ก.ค. 

-  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
 

ผรภส.กคซ.ฯ  

๔ 
 

  รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ ม.ค. - ส.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 สรุปผลน าเรียน ผบ.ทอ.ทราบในหว้ง ก.ย.ของทุกปี 
 
 
 
 

๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   

 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
g 

 

แจ้ง นขต.ทอ. 

รวบรวมเอกสารฯ และก าหนด
แบบตรวจประเมิน 

 

สรุปรายงาน ผบ.ทอ.  

รวบรวมและรายงาน 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๗๐ - 
 

 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนราชการ กองสงครามไซเบอร ์(แผนกรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร : ทสส-สบค-กคซ-ผรภส ๒/๔ 
หลักการและเหตุผล :  การด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย นขต.ทอ. ต้องเป็นไปตามระเบยีบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และนโยบาย 
                            และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์:  ๑. เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานระบบสารสนเทศและเครือข่าย ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
                   ๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศ นขต.ทอ.มีความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏบิัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

- รวมรวบเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง การอนุมัติ นโยบาย 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดวัน และแบบตรวจตดิตามให้ทันสมัย 
 

ต.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

แจ้ง นขต.ทอ.รับทราบและขอเข้าพื้นที่ประเมินผลการ
ตรวจสอบ 
 
 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
                                ตรวจสอบ 
                ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
      
 

 

- ด าเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- รวบรวมและรายงานผลการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบครั้งท่ี ๒ (นขต.ทอ.ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์) 

 
 

ิ.ค. - ก.ค. 

-  มาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 

ผรภส.กคซ.ฯ - เครื่องมือ
สแกนช่องโหว่  
(Network 
Scan Tools) 

๔ 
 

  รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ 
 
 

ม.ค. - ส.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 สรุปผลน าเรียน ผบ.ทอ.ทราบในหว้ง ก.ย.ของปี 
 
 
 

๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   

แจ้ง นขต.ทอ. 

รวบรวมเอกสารฯ  และก าหนด
แบบตรวจประเมิน 

 

สรุปรายงาน ผบ.ทอ.  

รวบรวมและรายงาน 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๗๑ - 
 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยเว็บไซด ์ ส่วนราชการ กองสงครามไซเบอร ์(แผนกรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร : ทสส-สบค-กคซ-ผรภส ๓/๔ 
หลักการและเหตุผล :  การด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของ นขต.ทอ. ต้องเป็นไปตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และนโยบาย
และแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ 
วัตถุประสงค ์: ๑. เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัด้านสารสนเทศและ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ                                                                                         
                     ๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ นขต.ทอ.มีความมัน่คงปลอดภัย 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ 
 

 
 

- รวมรวบเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง การอนุมัติ นโยบาย 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดวัน และแบบตรวจตดิตามให้ทันสมัย 
 

ต.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

แจ้ง นขต.ทอ.รับทราบและขอเข้าพื้นที่ประเมินผลการ
ตรวจสอบ 
 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
                   ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต ์
 

- ด าเนินการตรวจสอบช่องโหว่เวบ็ไซต ์
- รวบรวมและรายงานผลการปฏบิัติตามวาระ 
- ตรวจสอบครั้งท่ี ๒ (นขต.ทอ.ไมผ่่านเกณฑ์) 

ิ.ค. - ก.ค. มาตรฐาน 
ความปลอดภัย 

เว็บไซต ์
 

ผรภส.กคซ.ฯ - เครื่องมือ
สแกนช่องโหว่
เว็บไซต์  
(Acunetix) 

๔ 
 

 รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ 
 
 

ม.ค. - ส.ค.  ผรภส.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 สรุปผลน าเรียน ผบ.ทอ.ทราบในหว้ง ก.ย.ของทุกปี 
 
 
 

๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ   

 

แจ้ง นขต.ทอ. 

รวบรวมเอกสารฯ  และก าหนด
แบบตรวจประเมิน 

 

สรุปรายงาน ผบ.ทอ.  

รวบรวมและรายงาน 
จก.ทสส.ทอ. 



- ๑๗๒ - 
 

ชื่องาน  การจัดท าภาพ Infographic ประชาสัมพันิ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ค าแนะน า
ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผรภส ๔/๔ 

หลักการและเหตุผล  การประชาสัมพันิ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ใหข้้อแนะน า ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ นขต.ทอ.มีความตระหนักรู้และสามารถปอ้งกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ทันเวลา 
วัตถุประสงค ์ ๑. เพื่อประชาสัมพันิ์/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อแนะน า ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้ นขต.ทอ. 
                  ๒. เพื่อให้ระบบสารสนเทศของ นขต.ทอ.มีความมั่นคงปลอดภัย 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 
 

 
 

ติดตามรวมรวบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ภยั
คุกคามทางไซเบอร ์

ต่อเนื่อง  ผรภส.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 
 

วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณภ์ัย
คุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบสารสนเทศ ทอ./นขต.ทอ./
ก าลังพล ทอ. 

เมื่อพบข้อมูล
เหตุการณ์ภยั

คุกคาม 

 ผรภส.กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 

จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันิ/์ออกหนังสือแจ้งเตือน
พร้อมข้อเสนอแนะการปฏิบตัิ ต่อผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศของ ทอ./นขต.ทอ. และก าลังพล ทอ. 

ทุกเดือน  ผรภส.กคซ.ฯ  

๔ 
 

 ตรวจสอบภัยคุกคาม รายงานผู้บังคับบัญชา รายงาน 
น.รักษาความมั่นคงปลอดภยั และแจ้ง ศซบ.ทอ.ท าการ
ตรวจสอบ พร้อมให้ค าแนะน า นขต.ทอ. 

ทันท ี  ผรภส.กคซ.ฯ 
 

 

๕ 
 

 ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินการ ต่อเนื่อง  ผรภส.กคซ.ฯ  

๖  
 

สรุปผลและรายงาน 

 
 
 

ก.ย.  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง : ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 ๓. แผนบริหาความเสี่ยงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. 

จัดท าสื่อประชาสัมพันิ/์ออกหนังสือแจ้งเตือน 

ติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  

 

วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของ
เหตุการณ์ภยัคุกคามทางไซเบอร ์

 

ติดตามและรวบรวม 

ตรวจสอบภัยคุกคาม 

สรุปผล 

ไม่พบ พบ 



- ๑๗๓ - 
 
 ๓.๔.๓.๓ แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์ 
   ๓.๔.๓.๓ (๑) ภารกิจ มีหน้าที่ พิจารณา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ วิเคราะห์ ด าเนินการพัฒนาวิิีการประเมินผล และก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
โปรแกรมที่ใช้งานในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ เพ่ือให้มีความพร้อมการปฏิบัติสงครามไซเบอร์
และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ ทอ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ 
มีหัวหน้าแผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
   ๓.๔.๓.๓ (๒) กระบวนงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน 
       ๓.๔.๓.๓ (๒.๑) การวิ เคราะห์และประเมินผล เอกสารการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
       ๓.๔.๓.๓ (๒.๒) การวิเคราะห์และประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
       ๓.๔.๓.๓ (๒.๓) การวิเคราะห์และประเมินผลเว็บไซต์ 
       ๓.๔.๓.๓ (๒.๔) การประเมินคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ 
และผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานไซเบอร ์
   ๓.๔.๓.๓ (๓) มาตรฐานงานของแผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์ 



- ๑๗๔ - 
 

ปรับปรุงแก้ไข ผ่าน 

สรุปและรายงานผล 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน  การวิเคราะห์และประเมนิผลเอกสารการปฏิบตัิการสงครามไซเบอร์ 
           และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผมคซ ๑/๔ 

หลักการและเหตุผล  การด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลเอกสารด้านการปฏิบตัิการสงครามไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศของ ทอ.เป็นไปตามระบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 
                           ระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  เพื่อการประเมินและตรวจสอบเอกสารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.  

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 

 

-  รวบรวม ระเบยีบ ค าสั่ง การอนมุัติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
-  ก าหนดแบบประเมินการด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์และ 
   เครือข่าย 

ต.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 แจ้ง นขต.ทอ. รับทราบและปฎิบตัิตาม 
 
 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 

วิเคราะห์และประเมินผลเอกสาร การปฏิบัติการสงคราม 
ไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ. 

ิ.ค. - ก.ค. ระบียบ ทอ.ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 

ผมคซ.กคซ.ฯ  

๔  ให้ค าแนะน า นขต.ทอ.ปรับปรุง/แก้ไข ส.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 เก็บ/รวบรวม/สรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน ก.ย.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๖  น าเรียน จก.ทสส.ทอ. ๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                     ๓.  มาตรฐาน ISO 27001 

แจ้ง นขต.ทอ. 

วิเคราะห์และประเมินผล 
เอกสาร 

 

 รวบรวมเอกสารและแบบประเมิน 

สรุปน าเรียน 



- ๑๗๕ - 
 

ปรับปรุงแก้ไข ผ่าน 

สรุปและรายงานผล 

ไม่ผา่น 

 

ชื่องาน  การวิเคราะห์และประเมนิผลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผมคซ ๒/๔ 
หลักการและเหตุผล  การด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลความปลอดภัยของเว็บไซต์ของ นขต.ทอ. ต้องเป็นไปตามระบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อการประเมินและตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใช้สาย/ไรส้าย 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 

 

-  รวบรวม ระเบยีบ ค าสั่ง การอนมุัติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
-  ก าหนดแบบประเมินด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ต.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 แจ้ง นขต.ทอ. รับทราบและปฎิบตัิตาม 
 
 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 

วิเคราะห์และประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ิ.ค. - ก.ค. -  มาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ผมคซ.กคซ.ฯ  

๔  ให้ค าแนะน า นขต.ทอ.ปรับปรุง/แก้ไข ส.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 เก็บ/รวบรวม/สรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน 
 
 

ก.ย.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๖  น าเรียน จก.ทสส.ทอ. ๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                     ๓.  มาตรฐาน ISO 27001 

แจ้ง นขต.ทอ. 

วิเคราะห์และประเมินผลระบบ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

 รวบรวมเอกสารและแบบประเมิน 

สรุปน าเรียน 



- ๑๗๖ - 
 

ปรับปรุงแก้ไข ผ่าน 

สรุปและรายงานผล 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน  การวิเคราะห์และประเมนิผลเว็บไซต ์ ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผมคซ ๓/๔ 
หลักการและเหตุผล  การด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลความปลอดภัยของเว็บไซต์ของ นขต.ทอ. ต้องเป็นไปตามระบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศและนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
                           ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  เพื่อการประเมินและตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ของ นขต.ทอ. 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 

 

-  รวบรวม ระเบยีบ ค าสั่ง การอนมุัติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
-  ก าหนดแบบประเมินด้านเว็บไซต์ 

ต.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 แจ้ง นขต.ทอ. รับทราบและปฎิบตัิตาม 
 
 

พ.ย.  กคซ.ฯ  

๓ 
 

 
 

- วิเคราะห์และประเมินผลเว็บไซต์ ิ.ค. - ก.ค. -  มาตรฐาน 
ความปลอดภัยเว็บไซต์ 

 

ผมคซ.กคซ.ฯ  

๔  ให้ค าแนะน า นขต.ทอ.ปรับปรุง/แก้ไข ส.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 เก็บ/รวบรวม/สรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน ก.ย.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๖  น าเรียน จก.ทสส.ทอ. ๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
                     ๓.  มาตรฐาน ISO 27001 

แจ้ง นขต.ทอ. 

วิเคราะห์และประเมินผล 
เว็บไซต ์

 

 รวบรวมเอกสารและแบบประเมิน 

สรุปน าเรียน 



- ๑๗๗ - 
 

ผ่าน 

สรุปและรายงานผล 

ไม่ผา่น 

ชื่องาน  การประเมินคุณสมบตัิของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์และผลการปฏิบัติงาน 
           ของผู้ปฏิบัติงานไซเบอร ์

ส่วนราชการ  กองสงครามไซเบอร์ (แผนกประเมินผลการสงครามไซเบอร์) รหัสเอกสาร  ทสส-สบค-กคซ-ผมคซ ๔/๔ 

หลักการและเหตุผล  การปฏิบัตหิน้าท่ีปฏิบัติการไซเบอร์เชิงป้องปราม ประกอบด้วย การตอบโตภ้ัยคุกคามไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และการปฏิบัติการไซเบอร์ รวมทั้งการสนับสนุนด้านไซเบอร์เพื่อความมั่นคง  
                          ผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์กองทัพอากาศต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานของผู้ปฏบิัติงานไซเบอร์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินคณุสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ วา่ด้วยเงินเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบตัิงานไซเบอรแ์ละผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ 

 

-  รวบรวม ระเบยีบ ค าสั่ง การอนมุัติ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
-  ก าหนดแบบประเมินตามระเบียบ ทอ. 

ต.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๒ 
 

 - ตรวจสอบเอกสารและผลการปฏิบัติงาน 
 
 

พ.ย .- พ.ค.  กคซ.ฯ  

๓  
 

- ประเมินคณุสมบัตติามระเบียบ 
- วิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

มิ.ย - ก.ค. มาตรฐานของ
ผู้ปฏิบัติงานไซเบอร ์

ผมคซ.กคซ.ฯ  

๔  เก็บ/รวบรวม/สรุปผลการวิเคราะห์และประเมิน 
 
 

ส.ค.  ผมคซ.กคซ.ฯ  

๕ 
 

 สรุปน าเรียนผลการตรวจสอบ 
 
 
 

๑๕ วัน  กคซ.ฯ  

เอกสารอ้างอิง :  ๑. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแยกประเภทก าลังพล ทอ.(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                     ๓. ระเบยีบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบตัิงานไซบอร์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ตรวจสอบเอกสารและผลการ
ปฏิบัติงาน 

วิเคราะห์และประเมินผล 
 

 รวบรวมเอกสารและแบบประเมิน 

สรุปน าเรียน 



- ๑๗๘ - 
 

 

ผนวก ตารางการควบคุมเอกสาร 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

- กพ.ทสส.ทอ. การจัดท าแผนการบรรจุก าลังพลประจ าปี
งบประมาณ 

ทสส.นกพ. ๑/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ทสส.นกพ. ๒/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เป็น 
นายทหารสัญญาบัตร 

ทสส.นกพ. ๓/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้น
ยศ ร.อ.ลงมา 

ทสส.นกพ. ๔/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การปลด ปลดถอดยศ น.สัญญาบัตร และ 
น.ประทวน 

ทสส.นกพ. ๕/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ ทสส.นกพ. ๖/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การโอน นายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน 

ทสส.นกพ. ๗/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การย้ายนายทหารประทวนรับราชการ ทสส.นกพ. ๘/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การย้ายนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ.
ลงมา 

ทสส.นกพ. ๙/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การย้ายนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ น.ต.-
น.อ.พิเศษ ประจ าปี (เม.ย., ต.ค.) 

ทสส.นกพ. ๑๐/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอย้ายสับเปลี่ยนตัว ทสส.นกพ. ๑๑/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม ทสส.นกพ. ๑๒/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การแต่งตั้ง ลชทอ.หลัก น.สัญญาบัตร 
และ น.ประทวน 

ทสส.นกพ. ๑๓/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การแต่งตั้ง ลชทอ.รอง น.สัญญาบัตร และ 
น.ประทวน 

ทสส.นกพ. ๑๔/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การเลื่อนระดับ ลชทอ.หลัก น.สัญญาบัตร 
และ น.ประทวน 

ทสส.นกพ. ๑๕/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การเลื่อนระดับ ลชทอ.รอง น.สัญญาบัตร 
และ น.ประทวน 

ทสส.นกพ. ๑๖/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอถือจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 

ทสส.นกพ. ๑๗/๒๘   



- ๑๗๙ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

- กพ.ทสส.ทอ. การบันทึกประวัติ น.สัญญาบัตร น.
ประทวน และพนักงานราชการ 

ทสส.นกพ. ๑๘/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทสส.นกพ. ๑๙/๒๘   
 

- กพ.ทสส.ทอ. การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีแรก 
(รอบ เม.ย.) 

ทสส.นกพ. ๒๐/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ครึ่งปีหลัง 
(รอบ ต.ค.) 

ทสส.นกพ. ๒๑/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การรายงานข้าราชการกระท าความผิด ทสส.นกพ. ๒๒/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การรายงานบุตรข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ เข้าศึกษาในเขตพ้ืนที่ดอนเมือง 

ทสส.นกพ. ๒๓/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การรายงานข้าราชการลาอุปสมบท และ
ลาสิกขา 

ทสส.นกพ. ๒๔/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การออกหนังสือรับรอง ทสส.นกพ. ๒๕/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ทสส.นกพ. ๒๖/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีอายุครบ 
๖๐ ปี 

ทสส.นกพ. ๒๗/๒๘   

- กพ.ทสส.ทอ. การรับรองเวลาราชการทวีคูณ ทสส.นกพ. ๒๘/๒๘   

- งป.ทสส.ทอ. การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

ทสส-นงป ๑/๔   

- งป.ทสส.ทอ. การบริหารงบประมาณ ทสส-นงป ๒/๔   

- งป.ทสส.ทอ. การขออนุมัติใช้งบประมาณ ทสส-นงป ๓/๔   

- งป.ทสส.ทอ. การรายงานสถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ทสส-นงป ๔/๔   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

ทสส-นกง ๑/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 

ทสส-นกง ๒/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกเงินประกันสังคม ทสส-นกง ๓/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกค่าเช่าบ้าน ทสส-นกง ๔/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทสส-นกง ๕/๑๐   



- ๑๘๐ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้เจ้าหนี้ ทสส-นกง ๖/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การยืมเงินทดรองราชการ ทสส-นกง ๗/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการ ทสส-นกง ๘/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณเงินสวัสดิการ  ทสส-นกง ๙/๑๐   

- กง.ทสส.ทอ. การเบิกจ่ายเงินงบกลาง ทสส-นกง ๑๐/๑๐   

- ผธก.ทสส.ทอ. การรับส่งหนังสือราชการ ทสส-ผธก ๑/๕   

- ผธก.ทสส.ทอ. การจัดหาพัสดุ  ทสส-ผธก ๒/๕   

- ผธก.ทสส.ทอ. การจัดท ารายงานการประชุมส่วนราชการ ทสส-ผธก ๓/๕   

- ผธก.ทสส.ทอ. การจัดการด้านขนส่ง ทสส-ผธก ๔/๕   

- ผธก.ทสส.ทอ. การจัดการด้านช่างโยธา ทสส-ผธก ๕/๕   

กนผ.ฯ ผนผ.กนผ.ฯ การก าหนดขีดความสามารถ ความ
ต้องการและระดับความพร้อมของสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผนผ ๑/๓ 

  

กนผ.ฯ ผนผ.กนผ.ฯ การจัดท าแผนแม่บทและการบูรณาการ
แผนงานรองรับแผนการเตรียมก าลังและ
ใช้ก าลังให้ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผนผ ๒/๓ 

  

กนผ.ฯ ผนผ.กนผ.ฯ การด าเนินการจัดท าสัญญา ข้อตกลง 
ความร่วมมือ บันทึกเจรจาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภาครัฐ
และเอกชน 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผนผ ๓/๓ 

  

กนผ.ฯ ผคง.กนผ.ฯ การพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของ นขต.ทอ.(ขอใช้ 
งป.กลางปี, งป.หน่วย (มีที่มาของ งป.) 
และ งานเร่งด่วนตามนโยบาย) 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผคง ๑/๔ 

  

กนผ.ฯ ผคง.กนผ.ฯ การพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ทอ. (เสนอความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ด าเนินการตามวงรอบล่วงหน้า ๒ ปี)) 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผคง ๒/๔ 

  



- ๑๘๑ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กนผ.ฯ ผคง.กนผ.ฯ การพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้าง
ก าลังกองทัพ และโครงการปกติ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ที่ ยก.ทอ. และ กบ.ทอ. 
เสนอให้ ทสส.ทอ.พิจารณา 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผคง ๓/๔ 

  

กนผ.ฯ ผคง.กนผ.ฯ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผคง ๔/๔ 

  

กนผ.ฯ ผมทส.กนผ.ฯ การจัดท ามาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผมทส ๑/๒ 

  

กนผ.ฯ ผมทส.กนผ.ฯ การจัดท าอัตราจ่ายพัสดุสายสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์และการภาพของ นขต.ทอ. 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผมทส ๒/๒ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การพิจารณาแยกประเภทก าลังพลสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๑/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การจัดท าแผนบรรจุก าลังพลสายวิทยาการ
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปี 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๒/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การปรับย้ายและเลื่อนต าแหน่งก าลังพล
สายวิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นยศ น.ต. - น.อ.พิเศษ 
ประจ าปี (เม.ย., ต.ค.) 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๓/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การย้ายนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ.
ลงมา ของสายวิทยาการสารสนเทศและ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๔/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การย้ายนายทหารประทวนของสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๕/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การรวบรวมข้อมูลสถานภาพก าลังพลของ
สายวิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดท าแผนบรรจุก าลังพล 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๖/๘ 

  



- ๑๘๒ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตร 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๗/๘ 

  

กนผ.ฯ ผบพ.กนผ.ฯ การจัดท าระเบียบ ทอ. ของสายวิทยาการ
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สนผ-กนผ-
ผบพ ๘/๘ 

  

กสอ.ฯ ผสทค.กสอ.ฯ การขออนุมัติการฝึกและค าสั่งการฝึก
ทดสอบความพร้อมระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสทค ๑/๒ 

  

กสอ.ฯ ผสทค.กสอ.ฯ การรายงานผลการฝึกทดสอบความพร้อม
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสทค ๒/๒ 

  

กสอ.ฯ ผสพอ.กสอ.ฯ การพิจารณาผลกระทบ กรณีหน่วยงาน
ภายนอกขอใช้พื้นที่ ทอ.เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสพอ ๑/๔ 

  

กสอ.ฯ ผสพอ.กสอ.ฯ การก าหนด Mode S Transponder ID 
Code บนอากาศยาน 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสพอ ๒/๔ 

  

กสอ.ฯ ผสพอ.กสอ.ฯ การพิจารณารื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพ้ืน 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสพอ ๓/๔ 

  

กสอ.ฯ ผสพอ.กสอ.ฯ การพิจารณารื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคอากาศ 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผสพอ ๔/๔ 

  

กสอ.ฯ ผปสท.กสอ.ฯ การประเมินค่าเรดาร์ด้วยการใช้ บ.บิน
ทดสอบ 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผปสท ๑/๓ 

  

กสอ.ฯ ผปสท.กสอ.ฯ การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
TACAN, NDB และวิทยุ 
พ้ืนดิน-อากาศ 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผปสท ๒/๓ 

  

กสอ.ฯ ผปสท.กสอ.ฯ การบินตรวจสอบเครื่องช่วยเดินอากาศ 
ILS, DME และ VOR 

ทสส-สนผ-กสอ-
ผปสท ๓/๓ 

  

กทส.ฯ ผทส.กทส.ฯ การจัดท าแนวทางการใช้งานและระเบียบ
ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทสส-สนผ-กทส-
ผทส ๑/๓ 

  

กทส.ฯ ผทส.กทส.ฯ งานส ารวจ ตรวจสอบการใช้งานเครือข่าย
สารสนเทศ นขต.ทอ. 
 
 

ทสส-สนผ-กทส-
ผทส ๒/๓ 

  



- ๑๘๓ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กทส.ฯ ผทส.กทส.ฯ การด าเนินการฝึกอบรม/จัดสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทสส-สนผ-กทส-
ผทส ๓/๓ 

  

กทส.ฯ ผบรส.กทส.ฯ การด าเนินงานจัดท า/ปรับปรุงมาตรฐาน
การบูรณาการระบบสารสนเทศ 

ทสส-สนผ-กทส-
ผบรส ๑/๒ 

  

กทส.ฯ ผบรส.กทส.ฯ การจัดท าโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทอ. 

ทสส-สนผ-กทส-
ผบรส ๒/๒ 

  

กทส.ฯ ผปทส.กทส.ฯ การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ นขต.ทอ. 

ทสส-สนผ-กทส-
ผปทส ๑/๒ 

  

กทส.ฯ ผปทส.กทส.ฯ การประเมินความพร้อมด้านการให้บริการ
ข้อมูลของเว็บไซต์ นขต.ทอ. 

ทสส-สนผ-กทส-
ผปทส ๒/๒ 

  

กทส.ฯ ผฝศ.กทส.ฯ การเสนอโครงการศึกษาของ ทสส.ทอ. ทสส.-สนผ-กทส-
ผฝศ ๑/๔ 

  

กทส.ฯ ผฝศ.กทส.ฯ การด าเนินการฝึกงานในหน้าที่ประจ าปี ทสส.-สนผ-กทส-
ผฝศ ๒/๔ 

  

กทส.ฯ ผฝศ.กทส.ฯ การด าเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรสาย
วิทยาการสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส.-สนผ-กทส-
ผฝศ ๓/๔ 

  

กทส.ฯ ผฝศ.กทส.ฯ การสนับสนุนผู้บรรยายของ ทสส.ทอ.ให้กับ
ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก ทอ. 

ทสส.-สนผ-กทส-
ผฝศ ๔/๔ 

  

กทส.ฯ รร.สคอ.ฯ การเปิด - ปิดการศึกษาของ รร.เหล่า ทสส-สนผ-กทส-
รร.สคอ ๑/๑ 

  

กบค.ฯ ผคย.กบค.ฯ การเตรียมความพร้อมข้อมูลเครือข่ายการ
ยุทธ ในระบบบัญชาการและควบคุม ทอ. 

ทสส-สบค-กบค-
ผคย ๑/๒ 

  

กบค.ฯ ผคย.กบค.ฯ การก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
รปป.ของหน่วยเกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลทางยุทธวิธี 

ทสส-สบค-กบค-
ผคย ๒/๒ 

  

กบค.ฯ ผขย.กบค.ฯ การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบ
บัญชาการและควบคุมระดับ ศปก.ทอ. 

ทสส-สบค-กบค-
ผขย ๑/๒ 

  

กบค.ฯ ผขย.กบค.ฯ การบริหารข้อมูลการยุทธในระบบ
บัญชาการและควบคุมระดับหน่วยใช้ก าลัง 
 

ทสส-สบค-กบค-
ผขย ๒/๒ 

  



- ๑๘๔ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กบค.ฯ ผผคป.กบค.ฯ การอบรม COMSEC Custodian ทสส-สบค-กบค-
ผผคป ๑/๒ 

  

กบค.ฯ ผผคป.กบค.ฯ การอบรม การใช้งานโปรแกรมบูรณาการ
ข้อมูลฝ่ายอ านวยการ ศปก.ทอ. 

ทสส-สบค-กบค-
ผผคป ๒/๒ 

  

กคอ.ฯ ผคอ.กคอ.ฯ แนวทางมาตรการในการปฏิบัติการ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผคอ ๑/๒ 

  

กคอ.ฯ ผคอ.กคอ.ฯ การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรู้ความสามารถของผู้ท าการบน
อากาศยานเป็นประจ า จ าพวกทหาร
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผคอ ๒/๒ 

  

กคอ.ฯ ผกคอ.กคอ.ฯ การจัดท า จัดเก็บ ข้อมูลด้านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผกคอ ๑/๒ 

  

กคอ.ฯ ผกคอ.กคอ.ฯ การใช้ข้อมูลทางด้านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผกคอ ๒/๒ 

  

กคอ.ฯ ผวคอ.กคอ.ฯ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ 
จัดหมวดหมู่ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผวคอ ๑/๔ 

  

กคอ.ฯ ผวคอ.กคอ.ฯ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
จัดหมวดหมู่ข้อมูล จาก ELINT Signal บ.
SAAB-340 (บ.ตล.๑๗ ฝูง.๗๐๒) เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผวคอ ๒/๔ 

  

กคอ.ฯ ผวคอ.กคอ.ฯ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
จัดหมวดหมู่ข้อมูล จาก ESM Signal บ.
GRIPEN (บ.ข.๒๐ ฝูง.๗๐๑) เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผวคอ ๓/๔ 

  

กคอ.ฯ ผวคอ.กคอ.ฯ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัด
หมวดหมู่ข้อมูล จากการสังเคราะห์ 
ข้อมูลในแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผวคอ ๔/๔ 

  



- ๑๘๕ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กคอ.ฯ ผปคอ.กคอ.ฯ การวิเคราะห์จุดอ่อนระบบอาวุธ ทสส-สบค-กคอ-
ผปคอ ๑/๓ 

  

กคอ.ฯ ผปคอ.กคอ.ฯ การออกแบบการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทสส-สบค-กคอ-
ผปคอ ๒/๓ 

  

กคอ.ฯ ผปคอ.กคอ.ฯ การจัดท า ทดสอบ ปรับปรุง ผลิต และ
พัฒนาเทคนิค/ยุทธวิธี การโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ RWR Lib เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติการ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผปคอ ๓/๓ 

  

กคอ.ฯ ผมคอ.กคอ.ฯ การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทดสอบ 
และประเมินผลการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

ทสส-สบค-กคอ-
ผมคอ ๑/๑ 

  

กคซ.ฯ ผคซ.กคซ.ฯ การจัดท า/ปรับปรุงแนวทางมาตรฐานใน
การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของ ทอ. 

ทสส-สบค-กคซ-
ผคซ ๑/๓ 

  

กคซ.ฯ ผคซ.กคซ.ฯ การตรวจสอบการจัดท าโครงการตาม 
แผนแม่บทสงครามไซเบอร์ 

ทสส-สบค-กคซ-
ผคซ ๒/๓ 

  

กคซ.ฯ ผคซ.กคซ.ฯ การสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ทสส-สบค-กคซ-
ผคซ ๓/๓ 

  

กคซ.ฯ ผรภส.กคซ.ฯ การตรวจเอกสารด้านการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศตามระเบียบ 
ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

ทสส-สบค-กคซ-
ผรภส ๑/๔ 

  

กคซ.ฯ ผรภส.กคซ.ฯ การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและครือข่าย 

ทสส-สบค-กคซ-
ผรภส ๒/๔ 

  

กคซ.ฯ ผรภส.กคซ.ฯ การตรวจด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ 

ทสส-สบค-กคซ-
ผรภส ๓/๔ 

  

กคซ.ฯ ผรภส.กคซ.ฯ การจัดท าภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์ 
/แจ้งเตือน/เสนอแนะ/ให้ข้อแนะน า 
ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ทสส-สบค-กคซ-
ผรภส ๔/๔ 

  

กคซ.ฯ ผมคซ.กคซ.ฯ การวิเคราะห์และประเมินผลเอกสารการ
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ. 
 

ทสส-สบค-กคซ-
ผมคซ ๑/๔ 

  



- ๑๘๖ - 
 

 

การควบคุมเอกสารมาตรฐานงานของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
กอง แผนก งานที่รับผิดชอบ รหัสเอกสาร จัดท าเม่ือ รายละเอียด 

กคซ.ฯ ผมคซ.กคซ.ฯ การวิเคราะห์และประเมินผลคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายด้านการปฏิบัติการสงคราม
ไซเบอร์และการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ ทอ. 

ทสส-สบค-กคซ-
ผมคซ ๒/๔ 

  

กคซ.ฯ ผมคซ.กคซ.ฯ การวิเคราะห์และประเมินผลเว็บไซต์ด้าน
การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการ
รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ. 

ทสส-สบค-กคซ-
ผมคซ ๓/๔ 

  

กคซ.ฯ ผมคซ.กคซ.ฯ การประเมินคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์และผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ 

ทสส-สบค-กคซ-
ผมคซ ๔/๔ 
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