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คํานํา 

 

การศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางองคการเปนการแสดงถึงรูปพรรณสัณฐานขององคการ และการกําหนดแนวทางหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ โครงสรางองคการจะเปนการจัดสวนประกอบตาง ๆ ขององคการใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย โดยมีการแบงงานกันทํา และจัดคนใหทํางานในตําแหนงตาง ๆ แสดงถึงสายการบังคับ
บัญชา ระดับของตําแหนง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของบุคคลที่อยูในตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงแตละตําแหนงระบุไว ดังนั้น
โครงสรางจึงเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคการนั่นเอง  

เอกสารฉบับ น้ี  เป น เอกสารที่ จัด ทํ าขึ้น เกี่ ยวกั บประ วั ติ  หลั กการ  กรอบแนวคิ ด  วัต ถุป ระสงค ของ 
การจัดทําโครงสรางและอัตราเพื่อบริหารราชการของกองทัพอากาศในปจจุบัน ตลอดจนแนวทางการจัดทําหรือแกไขปรับปรุง
โครงสรางการจัดและอัตราของกระทรวงกลาโหม เพื่อใชอางอิงและเปนเอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดสวนราชการ 
ใหไดรับความเขาใจที่ถูกตอง ชัดเจน สามารถเขารวมเปนพลังขับดันโดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางกองทัพอากาศใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีความทันสมัยอยางตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จในที่สุด 

 
 

กองการจัด สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

  
 คํานํา          ก 

 การจัดโครงสรางองคการ        ๑ 

 ตอนที่ ๑ กระทรวงกลาโหม         
  บทที่ ๑ ประวัติกระทรวงกลาโหม            ๓ 
  บทที่ ๒ ภารกิจและการจัดสวนราชการกระทรวงกลาโหม    ๔ 
  บทที่ ๓ ภารกิจและการจัดสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี    ๕ 
  บทที่ ๔ ภารกิจและการจัดสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง   ๖ 
  บทที่ ๕ ภารกิจและการจัดสวนราชการกรมราชองครักษ    ๘ 

  บทที่ ๖ ภารกิจและการจัดสวนราชการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัย 

   รักษาพระองค       ๙ 
  บทที่ ๗ ภารกิจและการจัดสวนราชการกองทัพไทย    ๑๐   
 ตอนที่ ๒ กองทัพไทย 

  บทที่ ๑ กองบญัชาการกองทัพไทย      ๑๑ 

  บทที่ ๒ กองทพับก        ๑๔ 

  บทที่ ๓ กองทพัเรือ        ๒๙ 

  บทที่ ๔ กองทพัอากาศ       ๒๔



การจัดโครงสรางองคการ 

ความหมายขององคการ (Organization)   

Chester  I. Barnard กลาววา องคการคือ ระบบที่บุคคลสองคนหรือมากกวารวมแรงรวมใจ
กันทํางานอยางมีจิตสํานึก 

Herbert  G. Hicks กลาววา องคการคือ กระบวนการจัดโครงสรางใหบุคคลเกิดปฏิสัมพันธในการ
ทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

 สรุปวา องคการคือ กลุมบุคคลตั้ งแต  ๒ คนขึ้นไป รวมกันขึ้นเพื่อที่จะดําเ นินการ 
ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยที่บุคคลคนเดียวไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยลําพัง ซึ่งเราจะพบวา
องคการจะเ กิดขึ้นและมีอยู ในสังคมมนุษยทุกหนทุกแหง  และองคการก็ เปนเค ร่ือง มือสําห รับ 
การดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและความสําเร็จ 

หลักการจัดหนวยงานทางทหาร         

 เน่ืองจากปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการเกอืบทกุ
สาขา เทค โนโลยีตา ง ๆ มี การเปลี่ ย นแปลงอย าง รวด เ ร็ว มีค วามยุ งยากสลับซับ ซอนมากขึ้ น  
สวนราชการตาง ๆ จึงตองรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุงตนเองใหสามารถรองรับสถานการณได  
การปรับปรุงกระทําไดโดยการจัดหนวยและอัตรากําลังพลใหเหมาะสม ซ่ึงตองเปนไปตามหลักเกณฑ นโยบาย 
ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ ที่เก่ียวของ 

 การจัดและอัตรากําลังพล เปนงานพ้ืนฐานเร่ิมแรกที่สวนราชการจะตองจัดทํา เพ่ือนําไปสูงานอ่ืน  ๆ
อันเปนภาระหนาที่ที่จะตองดําเนินการตอไป เชน การบรรจุกําลังพล การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ การฝกและ
ศึกษา จนถึงขั้นการพรอมรบตามขีดความสามารถของหนวยน้ัน ๆ  

 การจัดสวนราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ และเหมาะสมกับภารกิจ 
ที่ไดรับมอบ ไดใชหลักการจัดหนวยงานทางทหาร เปนแนวทางในการดําเนินการการจัดสวนราชการ ดังน้ี  

  ๑.  หลักการจัดทั่วไป        
 ๑.๑ กําหนดใหมีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบโดยชัดเจนแนนอน หนวยงานเม่ือ
ไดจัดตั้งขึ้นและไดปฏิบัติภารกิจในหนาที่แลว ยอมจะชวยใหงานน้ันบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายได(การ
จํากัดแนนอน) 
 ๑.๒ กําหนดใหหนวยงานไดมีกําลังเจาหนาที่และยุทโธปกรณตาง ๆ ตามสัดสวนของ
ขนาดหนวย มีเจาหนาที่และยุทโธปกรณเหมาะสมกับปริมาณงานตามภารกิจของหนวยนั้น ๆ หลีกเลี่ยงการจัด
หนวยงานซ้ําซอนกันในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในสวนราชการ (การไดสัดสวน) 
 ๑.๓ กําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางหนวยงานยอยของหนวยงาน 
ไว โดยแนนอน กํ าหนดหนาที่ ในการควบคุมและการอํานวยการไวอยา งเหมาะสม (กํ าหนดให มี 
การประสานงาน) 
 ๑.๔ การจัดใหมีรูปหรือโครงสรางของหนวยที่สามารถขยายขึ้นไดเมื่อมีภารกิจหรือ 
ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น หรืออาจตัดทอนลงไดเมื่อปรากฏวามีขอจํากัดหรือขอขัดของตาง ๆ  เกิดขึ้นหรือปริมาณงาน
ลดลง (มีความออนตัว) 
 ๑.๕ กําหนดใหใชกําลังพลทุกคนกับยุทโธปกรณ  และเคร่ืองมือใหไดประโยชน 
มากที่สุด กําลังพลทุกคนตางไดรับมอบหนาที่ปฏิบัติงานเต็มตามขีดความสามารถของคน กับไดใชยุทโธปกรณ 
 



๒ 
 

 
และเคร่ืองมือทุกชิ้นตามขีดความสามารถของเคร่ืองมือน้ัน ๆ คือ พิจารณาภารกิจและปริมาณงานของหนวย
เปนหลักในการจัดทําอัตราโดยจะไมตั้งอัตราใหเกินภารกิจและปริมาณงาน (หลักการทรงประสิทธิภาพ)  

๒.  หลักการจัดทางทหาร        
 ๒.๑ จัดมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (UNITY OF COMMAND) ในหนวยงานระดับหน่ึง ๆ 
จะตองมีผูรับผิดชอบเพียงคนเดียว ปองกันการสั่งงานซํ้าซอนกัน และกอใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติดวย 
 ๒.๒ จัดใหมีชวงการควบคุมที่เหมาะสม (SPAN OF CONTROL) ใหผูบังคับหนวยงาน
สามารถควบคุมหนวยใตบังคับบัญชาของตนไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม 
 ๒.๓ จัดใหมีการบรรจุรวมที่เหมาะสม (FUNCTIONAL GROUPING) โดยการรวมงานหลาย 
ๆ อยางที่คลายคลึงกันไวในหนวยงานเดียวกัน และแบงลดหลั่นกันลงไปตามลําดับจนถึงบุคคล 
 ๒.๔ จัดใหมีการแบงมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชา (DELEGATIONOF AUTHORITY)โดย
กําหนดใหผูใตบังคับบัญชาชั้นรองลงไปไดมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตที่เหมาะสม
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจของตน 
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ตอนที ่๑  กระทรวงกลาโหม 

บทที่ ๑  ประวัติกระทรวงกลาโหม 

กิจการทหารของชาต:ิ ไดกอกําเนิดมาพรอม ๆ   การกําเนิดของชาติไทย ไดมี วิวัฒนาการมาตั้งแต 
อาณาจักรสุ โขทัยอยุ ธยา และรัตนโกสินทร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล าเจ าอยู หั ว  
ไดโปรดเกลาฯ ใหจัดระบบการทหารใหทัดเทียมกับอารยประเทศไดโปรดเกลาฯใหรวมทหารบกและทหารเรือ
เ ข า ด ว ย กั น  โ ดย ต ราพ ระราช บัญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ก รมยุ ท ธนาธิ ก า ร ขึ้ น เ ม่ื อ๘ เ ม ษา ย นพ .ศ .๒๔๓๐  
มีสมเด็ จเจาฟ ามหาวชิ รุณหิ ศฯ  เป นเสนาบดีและต อมาไดยกฐานะเปนกระทรวงยุทธนา ธิกา ร 
เม่ือ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๓ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเปลี่ยนชื่อเปน
กระทรวงกลาโหม ปกครองบังคับบัญชาทหารบกฝายเดียว สวนทหารเรือแยกไปตัง้เปนกระทรวงทหารเรือในรัชสมยั
พระบาทสม เด็ จพร ะป ก เก ล า เ จ า อยู หั ว ไดยุ บกระท รวง ทหารเ รือ เ ข า กับก ระทรวงกลา โห ม  
เม่ือ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๔และยกฐานะกรมทหารอากาศเปนกองทัพอากาศ เม่ือ ๙ เมษายนพ.ศ.๒๔๘๐กิจการ
ทหารไทยจึงมีทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ เปนสวนราชการขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมใน 
พ.ศ.๒๔๘๑ ทางราชการเห็นวารัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตองรับผิดชอบทั้งดานการทหารและการเมือง 
จึงไดออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๔๘๑ กําหนดใหมี กรมเสนาธิการทหาร 
มีหนาที่เตรียม และวางแผนการสงคราม และเปนผูประสานงานระหวางกองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศ
ใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศ   

ศาลาวาการกลาโหมปจจุบัน ในอดีตคือโรงทหารหนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงเปด เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๗ เปนโบราณสถานสําคัญของชาติ เพ่ือใหอนุชนไดตระหนัก 
ถึงคุณคาของโบราณสถานแหงน้ี และรวมกันดูแลรักษาตอไปในอนาคต  

ใน พ.ศ.๒๕๐๓ ไดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดโดยแปรสภาพมาจากกรมเสนาธิการทหาร
ปกครองบังคับบัญชากองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสวนราชการอื่น ตามที่ กําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา ไดวิวัฒนาการอยางไมหยุดยั้ง เพ่ือใหกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศ ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญในกองทัพทั้งในดานการจัด การฝกและศึกษา การยุทธ และดานอ่ืน ๆเชน ไดมีการแลกเปลี่ยนความ
รวมมือทางทหารกับตางประเทศ เพ่ือประโยชนในการปองกันรวมกันในบรรดาประเทศ ภาคีสนธิสัญญา 
นอกจากน้ันยังไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในกองทัพตาง ๆ ตลอดมา 

ใน พ.ศ.๒๕๕๑ ไดจัดตั้งกองทัพไทย เพื่อบูรณาการในการเตรียมกําลังกองทัพไทยมีขีดความ
สามรถในการสนธิกําลังรบ ใหสอคลองกับสภาวะแวดลอมและภัยคุกคามรูปแบบใหม ประกอบดวย 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ 

ใน พ.ศ.๒๕๕๖ ไดจัดตั้งหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค เปนสวนราชการ
ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติองคพระมหากษัตริย พระราชินี      
พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ   

 จากอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวาภารกิจและการจัดกระทรวงกลาโหม ไดวิวัฒนาการมา
ตามลําดับควบคูกับความเจริญกาวหนาของประเทศไทยการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
ปจจุบันนาจะสงผลกระทบตอการพัฒนาการจัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต ดังน้ันการจัดกระทรวงกลาโหม
ควรจะมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือความมั่นคงแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

กระทรวงกลาโหม ไดถือเอาวันที่ ๘ เมษายน ของทุกป เปนวันสถาปนากระทรวงกลาโหม 
<0><0><0><0><0><0><0><0><0> 



๔ 
 

บทที ่ ๒  ภารกิจและการจัดสวนราชการกระทรวงกลาโหม 
 

 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) ไดกําหนดภารกิจและการจัดสวนราชการของ
กระทรวงกลาโหม ดังน้ี        

๑.ภารกิจกระทรวงกลาโหมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) พิทักษ รักษาเอกราชและความ ม่ันคงแหง ราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม 

ทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักรปราบปรามการกบฏและการจลาจลโดยจัดใหมีและใชกําลังทหารตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายกําหนด 

 (๒) พิทักษ รักษาปกปองสถาบันพระมหากษัต ริยต ลอดจนสนับสนุนภารกิจ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย 

 (๓) ปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขพัฒนาประเทศเพ่ือความม่ันคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ
พัฒนาประเทศการปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติและการชวยเหลือประชาชน 

 (๔) ศึกษาวิจัยพัฒนาและดําเนินการดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศและดานกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งน้ี
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ 

 (๕) ปฏิบัติการอื่นที่ เปนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามเ พ่ือ 
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือปฏิบัติการอ่ืนใดทั้งนี้ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ในการดําเนินการตาม (๔) กระทรวงกลาโหมอาจมอบหมายใหสวนราชการใน
กระทรวงกลาโหม หรือหนวยงานอื่นในกํากับของกระทรวงกลาโหมเปนผูดําเนินการก็ไดหรืออาจรวมงานรวม
ทุนหรือดําเนินการกับภาคเอกชนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายก็ได 

 ๒.  การจัดสวนราชการกระทรวงกลาโหมแบงสวนราชการ ดังน้ี 
 ๒.๑  สํานักงานรัฐมนตรี 
 ๒.๒  สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ๒.๓  กรมราชองครักษ 
 ๒.๔  หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค 
 ๒.๕  กองทัพไทย 
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๕ 
 

บทที ่๓  ภารกิจและการจัดสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจของ
สํานักงานรัฐมนตรี ดังน้ี 
  สํานักงานรัฐมนตรี มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและการประสานนโยบายระหวาง
กระทรวงมีเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ สํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให สํานักงานรัฐมนตรี แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี 
  ๒.๑ กองกลาง มีหนาที่เก่ียวกับงานดานกําลังพล การสนับสนุนงานทางธุรการและ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการกองกลางเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒ กองการเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการเก่ียวกับราชการทางการเมืองเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหมและการ
ประสานนโยบายระหวางกระทรวง มีผูอํานวยการกองการเมืองเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
  ๒.๓ สํ านัก งานจเรทหารทั่ วไป มีหน าที่ ในการสนับสนุนการดํ า เนินงานของ 
จเรทหารทั่วไปในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม หรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการอ่ืน
ใดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย มีหัวหนาสํานักงานจเรทหารทั่วไปเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบภายใตการกํากับดูแลของจเรทหารทั่วไป 
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๖ 
 

บทที ่๔ ภารกิจและการจัดสวนราชการสํานักงานปลดักระทรวง 

 ๑. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง ดังน้ี 
  สํานักงานปลัดกระทรวงมีหนาที่เก่ียวกับงานนโยบายและยุทธศาสตรงานราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวงและราชการสวนหน่ึงสวนใดของกระทรวงซ่ึงมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการอ่ืนใด 
มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให สํานักงานปลัดกระทรวงแบงสวนราชการออกเปน
ดังน้ี 
  ๒.๑  สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนาที่ เ ก่ียวกับการเลขานุการ การรับรอง 
และการประสานการปฏิบัติงานดานพิธีการใหกับปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม  
และผูดํารงตําแหนง อ่ืนตามที่ ได รับมอบหมาย การประชาสัมพันธ ให กับสํานักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวงกลาโหมในภาพรวม และปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ซ่ึงมิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใน
สํานักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒ สํานักนโยบายและแผนกลาโหม มีหนาที่ พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันประเทศ นโยบายและยทุธศาสตร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหม ทั้งระบบการควบคุมบังคับบัญชา 
และระบบการบริหารราชการทั่วไป นโยบายและแผนดานการทหาร การขาว การสงกําลังบํารุง การระดม
สรรพกําลัง  การตางประเทศ การพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน และมีหนาที่ ควบคุม  
กํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด การจัดทําและปรับปรุงแกไขอัตราของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม การฝก 
การศึกษาอบรมในตางประเทศ การวิเทศสัมพันธ กิจการของสภากลาโหมการรักษาความปลอดภัย และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหมเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๓ กรมเสมียนตรา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ ประสานงาน และ
ดํ า เ นินการ เ ก่ี ย วกับนโยบายและแผนงานการกํ า ลั งพล  ตลอดจนก ารดํ า เนินการกํ า ลั งพลที่ 
อยูในอํานาจของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม การควบคุม กํากับดูแลการ
ปฏิบัติของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายดานการกําลังพลที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
การศึกษาอบรมในประเทศ การสวัสดิการของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง การสารบรรณราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมเสมียนตราเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๔ สํานักงบประมาณกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย อํานวยการ ประสานงาน
และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณการบริหารทรัพยากรและงานในสายงานงบประมาณอื่น ๆที่เก่ียวของ 
รวมทั้งควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของสวนราชการในกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามนโยบายดาน
งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายมีผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๗ 
 

  ๒.๕ กรมพระธรรมนูญ มีหนาที่ เกี่ย วกับศาลทหาร อัยการทหาร ทนายทหาร 
นายทหารพระธรรมนูญ การคุมครองพยานในคดีอาญา ราชการในสวนธุรการและวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมาย
และสังคมศาสตร และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมพระธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชารับผดิชอบ 
  ๒.๖ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร มีหนาที่สงเสริมและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานดานอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร วางแผน อํานวยการประสานงาน 
พิจารณา และเสนอความเห็นใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีผูอํานวยการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารเปนผูบังคบับญัชารับผดิชอบ 
  ๒.๗ กรมการเงินกลาโหม มีหนาที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ 
และควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนใหขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานดานการเงินและการบัญชี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายมีเจากรมการเงินกลาโหมเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๘ กรมการสรรพกําลังกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผนอํานวยการ 
ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการระดมสรรพกําลังเพ่ือการทหารการกําลังสํารอง การสัสดี
ของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานความรวมมือกับตางประเทศ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
มีเจากรมการสรรพกําลังกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๙ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นวางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศ ตลอดจนบริหารจัดการเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณใหเปนไปตามนโยบาย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีเจากรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๐ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการ
บริหารราชการทั่วไป คลื่นความถี่ กิจการอวกาศและภาพถายดาวเทียมเพ่ือความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมเปนผูบังคับบญัชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๑๑ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนาที่สนับสนุนทางการสง
กําลังและซอมบํารุง การขนสง การบริการทางการแพทย การบริการ การโยธาธิการ การควบคุมดูแลอสังหาริมทรัพย 
กิจการดุริยางค กิจการโรงพิมพของสํานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับการที่ดินของ
กระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายมีผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
  ๒.๑๒ สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายในใหแกสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานรัฐมนตรีตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง พิจารณาความรับผิดทางแพง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายมี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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๘ 
 

บทที ่๕  ภารกิจและการจัดสวนราชการกรมราชองครักษ 

 ๑. ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจ
ของกรมราชองครักษ ดังนี้ 
  กรมราชองครักษมีหนาที่รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริยพระราชินพีระรัช
ทายาทผูสําเร็จราชการแทนพระองคพระบรมวงศานุวงศผูแทนพระองคและพระราชอาคันตุกะรวมทั้งมีหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยราชองครักษกฎหมายวาดวยนายตํารวจราชสํานักกฎหมายวาดวยการรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริยพระราชินีพระรัชทายาทผูสําเร็จราชการแทนพระองคพระบรมวงศานุวงศผูแทน
พระองคและพระราชอาคันตุกะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมีสมุหราชองครักษ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒. ตามพระราชกฤษฎี กาแบ งส วนราชการและกํ าหนดหน าที่ ข องส วนราชการ 
กรมราชองครักษ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให กรมราชองครักษ  แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี 
  ๒.๑  สํานักงานราชองครักษประจํา มีหนาที่เก่ียวกับการถวายความปลอดภัยการถวาย
พระเกียรติ และการปฏิบัติการทั้งปวงในสวนพระองคใหตองตามพระราชประสงค และตามพระราชประเพณี มี
ผูอํานวยการสํานักงานราชองครักษประจําเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒ สํานักงานรักษาความปลอดภัย มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และ
ปฏิบัติการระวัง ปองกัน ในการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคันตุกะมีผูอํานวยการ
สํานักงานรักษาความปลอดภัยเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓ สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การธุรการ การกําลังพล การขาว การยุทธการ
การฝกและศึกษา การสื่อสารและสารสนเทศ และการงบประมาณในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
สําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองคพระบรมวงศานุวงศผูแทน
พระองค และพระราชอาคันตุกะ และการคุมครองพยานในคดีอาญา มีผู อํานวยการสํานักนโยบาย 
และแผนเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๔ สํานักยุทธบริการ มีหนาที่ พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง การสรรพาวุธ การบริการ การขนสง การโยธาธิการ      
การสวัสดิการ การกีฬา การเงินและการบัญชี ในการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสําหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค 
และพระราชอาคนัตุกะ มีผูอํานวยการสํานักยุทธบริการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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๙ 
 

บทที ่๖  ภารกิจและการจัดสวนราชการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภยัรักษาพระองค 

 ต ามพระราช บ ัญญ ัต ิจ ัด ระเบ ียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ .ศ .๒๕๕๑ แล ะ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) ไดกําหนดภารกิจและการจัด
สวนราชการของหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค ดังน้ี 

 ๑.  ภารกิจหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค มีหนาที่วางแผนอํานวยการ
ประสานงานบังคับบัญชาควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติองค
พระมหากษัตริยพระราชินีพระรัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศรวมทั้งปฏิบัตหินาที่ทางพระราชพิธีตามทีไ่ดรับ
มอบหมายและรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตพระราชฐานตลอดจนวางแผนอํานวยการประสานงาน
ดําเนินการและกํากับงานในหนาที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารโดยมีผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองคเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

 ๒.    ตามพระราชกฤษฎีกาแบ งส วนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ  
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค กระทรวงกลาโหม  พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให        
หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค  แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี 
                            ๒.๒.๑  สวนบัญชาการ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา 
ควบคุม และกํากับดูแล การปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติสําหรับองคพระมหากษัตริย 
พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ทางพระราชพิธีตามที่ไดรับมอบหมาย 
และรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ
และกํากับงาน ในหนาที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองคเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                            ๒.๒.๒  สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการ และกํากับดูแล ในเร่ืองของการ
ประสานสนองตอบความตองการของผูบังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานโดยตรงตอสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และสายงานที่เก่ียวของ มีหัวหนาสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองคสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                      ๒.๒.๓  สํานักงานฝายเสนาธิการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการ ตามภารกิจที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ มอบหมาย ถวายงานในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจและพระราชกิจทั้งปวง ตลอดจนควบคุม
อํานวยการปฏิบัติ เพ่ือใหภารกิจบรรลุผลสําเร็จและเปนไปดวยความเรียบรอยตรงตามพระราชบัณฑูรหรือ 
พระราชประสงค  มีหัวหนาสํ านักงานฝ าย เสนาธิการในพระองคสมเ ด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                            ๒.๒.๔  หนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค   มีหนาที่เก่ียวกับการถวาย
พระเกียรติการถวายความปลอดภัย การถวายอารักขา และการปฏิบัติตามพระราชประสงคของสมเดจ็พระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร การรักษาความสงบเรียบรอยภายในโดยรอบเขตพระราชฐานในพระองค
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ไดรับ มอบหมาย มี
กองบังคับการหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคทําหนาที่ปกครองบังคับบัญชาอํานวยการ 
ประสานงาน และกํากับดูแล หนวยขึ้นตรงของหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มีผูบัญชาการหนวยทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองคเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๑๐ 
 

บทที ่๗  ภารกิจและการจัดสวนราชการกองทัพไทย 

  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ไดกําหนดภารกิจ
และการจัดสวนราชการของกองทัพไทย ดังนี้ 

 ๑. ภารก ิจกองทัพไทย มีหนาที ่เตรียมกําล ังกองทัพไทยการปองกันราชอาณาจักร  
และดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังทหารตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมมีผูบัญชาการทหารสูงสุด 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๒.  การจัดสวนราชการกองทัพไทยแบงสวนราชการออกเปน ดังน้ี 
 ๒.๑กองบัญชาการกองทัพไทย  
 ๒.๒กองทัพบก 
 ๒.๓กองทัพเรือ 
 ๒.๔กองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ตอนที ่ ๒  กองทัพไทย 
บทที ่๑  กองบญัชาการกองทพัไทย 

 ๑.  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ดังน้ี 
 กองบัญชาการกองท ัพไทย มีหน าที ่ควบคุมอํานวยการสั ่งการและกํากับด ูแล 
การดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกําลังการปองกันราชอาณาจักรและการดําเนินการ
เ ก่ียวกับการใชกําลั งทหารตามอํานาจหนาที่ ข องกระทรวงกลาโหมให เ กิดประสิท ธิภาพสูงสุ ด 
มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให กองบัญชาการกองทัพไทย แบงสวน
ราชการออกเปนดังน้ี   
 ๒.๑  สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธการ
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบและสืบสวนประสิท ธิภาพการบริหารราชการ การระวังปองกัน 
การรักษาความปลอดภัยภายในสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด กิจการแพทย การคดีและนิติกรรมรวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจอ่ืนใดที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยเฉพาะ มีผู
บัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๒  กรมกําลังพลทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการในดานกําลังพลของกองทัพไทย มีเจากรมกําลังพลทหาร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๓  กรมขาวทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย วางแผนอํานวยการ 
ป ร ะส า น ง า น  กํ า กั บ ดู แ ล  แ ล ะดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ด า น ก า ร ข า ว ก รอ ง  ก า ร ต อ ต า น ข า ว ก ร อ ง  
และการรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดําเนินการวิเทศสัมพันธของกองทัพไทย
มีเจากรมขาวทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๔  กรมยุทธการทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดํา เ นินการในด านยุทธการของกองทัพไทย รวมทั้ ง 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพของกองทัพไทย มีเจากรมยุทธการทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๕  กรมสงกําลังบํารุงทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุงของกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทั้งการสงกําลังบํารุงรวมของกองทัพไทย มีเจากรมสงกําลังบํารุงทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๖  กรมกิจการพลเรือนทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการดานกิจการพลเรือนของกองทัพไทยรวมทั้ง
ดําเนินงานในหนาที่ของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติมีเจากรมกิจการพล
เรือนทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๗  กรมการสื่อสารทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวย ก าร  ป ระส าน ง าน  กํ ากั บ ดูแ ล  แ ล ะดํ า เ นิน ก าร เ ก่ี ย ว กั บระบบ ค วบคุ ม บั ง คั บบัญ ช า  
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส การสงครามอิเล็กทรอนิกส การสารสนเทศทางการทหาร และการสงกําลังบํารุงสิ่ง
อุปกรณสายสื่อสารใหกับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเปนศูนยกลางทางดานวิทยาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย มีเจากรมการสื่อสารทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๑๒ 
 

 ๒.๘  สํานักงานปลัดบัญชีทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายวางแผน 
อํ าน วย ก าร ประส าน งาน  กํ า กับดูแ ล  แล ะดํ า เ นินการใ นด านกา รป ลั ด บัญชีส าย วิท ย ากา ร 
ดานปลัดบัญชี และการบริหารทรัพยากรของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการใน
ภาพรวมของกองทัพไทย มีปลัดบัญชีทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๙  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดํ าเ นินการพัฒนาประเทศเพื่อ เส ริมสร างค วามมั่ นค ง 
ของชาติสนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติ  การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ  และ 
การชวยเหลือประชาชน ตลอดจนปฏิบัตภิารกิจอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหาร
พัฒนาเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๐  ศูนยรักษาความปลอดภัย มีหนาที่ปฏิบัติการขาวกรองและตอตานการขาวกรองทาง
ทหาร การขาวกรองทางการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือความม่ันคงของชาติ การรักษา
ความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย การดําเนินการฝกศึกษาดานการขาวกรองและปฏิบัติภารกิจอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนงานดานการรักษาความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของสาํหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองคพระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค  
และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนบุคคลสําคัญมีผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัยเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
 ๒.๑๑  ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการกอการรายสากล รวมทั้งควบคุมทาง
ยุทธการตอหนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และชุดปฏิบัติการพิเศษอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๒ กรมสารบรรณทหาร มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการสารบรรณ การธุรการกําลังพล 
พิธีการและการฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารสารบรรณของกองบัญชาการกองทัพไทยมีเจากรมสาร
บรรณทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๓  กรมการเงินทหาร มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารการเงิน การบัญชี  
และการฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจากรมการเงินทหารเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๔  กรมแผนที่ทหาร มีหนาที่ดําเ นินการเก่ียวกับการสํารวจทาง พ้ืนดินและ 
ทางอากาศเ พ่ือจัดทําและผลิตแผนที่และภู มิสารสนเทศ สําหรับใชในการรักษาความ ม่ันคงและ 
การพัฒนาประเทศดําเนินการเก่ียวกับงานยีออเดซี่และยีออฟสิกส และการฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลา
ทหารแผนที่ของกองทัพไทย มีเจากรมแผนที่ทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๕  กรมยุทธบริการทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงและการบริการในดานการพลาธิการ การขนสงการยุทธ
โยธา การสวัสดิการ การกีฬาทหารของกองทัพไทยและระหวางประเทศ การสารวัตรทหารการดุริยางค การจัดกอง
ทหารเกียรติยศ และการรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทยมีเจากรมยุทธบริการทหาร 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๖  กรมกิจการชายแดนทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับความม่ันคงของชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานมีเจากรม
กิจการชายแดนทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๑๓ 
 

 ๒.๑๗  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา การประศาสนวิทยาการ 
ดานความม่ันคงแหงชาติ การวิจัยทางยุทธศาสตร การเผยแพรวิทยาการทางทหาร การประวัติศาสตรโบราณคดี 
และพิพิธภัณฑทหาร การดําเนินงานอนุสรณสถานแหงชาติ และสภาการศึกษาวิชาการทหารของกองทัพไทย  
มีผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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๑๔ 
 

บทที ่๒  กองทัพบก 

 ๑.  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจ
ของกองทัพบก ดังน้ี 
 กองทัพบก  มีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพบกการปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการ
เกี่ยวกับการใชกําลังกองทัพบกตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม  มีผู บ ัญชาการทหารบก 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   

 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ กองทัพบก
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให กองทัพบก แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี   
  ๒.๑  สํานักงานเลขานุการกองทัพบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการและงาน
ธุรก า ร ให กั บผู บัญ ช าก า รท ห ารบก  รอ งผู บัญ ช ากา รท ห ารบ ก  ผู ช ว ย ผู บัญช าก ารท หา รบ ก  
เสนาธิการทหารบก และผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่ผูบัญชาการทหารบกมอบหมาย ตลอดจนดําเนินงานและ
ประสานงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธของกองทัพบก มีเลขานุการกองทัพบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒  กรมกําลังพลทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและ
ดําเนินการเก่ียวกับงานนโยบายและแผนกําลังพล การเตรียมพล การจัดการกําลังพล การปกครองกําลังพล 
การบ ริการ สิท ธิ  และขวัญกํา ลั งพล  การศึกษ าและพัฒนาความ รู ของกํ าลั งพล  งบประมาณ 
การกําลังพลการสารสนเทศกําลังพล การวิเคราะหและประเมินคากําลังพล และดําเนินการเก่ียวกับกิจการ
กําลังพลอื่น ๆ ทั้งปวง ตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลฝายกิจการพิเศษในสายงานกําลังพลและหนวยที่
เก่ียวของกับการศึกษาของกองทัพบก มีเจากรมกําลังพลทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๓  กรมขาวทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการขาว การรักษาความปลอดภัย การขาวลับ การทูตฝายทหารบกไทย 
ในตางประเทศ การติดตอกับทูตฝายทหารบกตางประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพบกตองรวมดวย 
การฝกและศึกษาของเจาหนาที่ขาวของกองทัพบก การเต รียมชุด เจาหน าที่ขาวกรองทางทหาร 
สําหรับปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดความตองการและควบคุมการแจกจายแผนที่ทหาร มีเจากรมขาวทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๔  กรมยุทธการทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและ
ดําเนินการเ ก่ียวกับงานด านยุทธการในเ ร่ืองการจัดเตรียมกําลังและการใช กําลังของกองทัพบก 
การดําเนินงานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร ตลอดจนแนะนํา และกํากับดูแลเก่ียวกับการดําเนินงานดาน
ยุทธการของหนวยตาง ๆ ของกองทัพบก มีเจากรมยุทธการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๕  กรมส ง กําลังบํ ารุ งทหารบก มีหนาที่ วางแผน อํ านวยการ ประสานงาน  
กํากับการและดําเนินการเก่ียวกับงานสงกําลังบํารุงทั้งปวง การฝกและศึกษาดานการสงกําลังบํารุง 
ของกองทัพบกตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลฝายยุทธบริการ และฝายกิจการพิเศษที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานดานสงกําลังบํารุงของกองทัพบก มีเจากรมสงกําลังบํารุงกองทัพบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๖  กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน และงานที่ไดรับมอบหมายที่ดําเนินตอการสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหารและการปกครอง การฝกและศึกษาในหลักสูตรที่เก่ียวของกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก 
ตลอดจนแนะนําและกํากับดูแลเก่ียวกับการดําเนินงานกิจการพลเรือนของหนวยตาง ๆ ของกองทพับกมีเจากรม
กิจการพลเรือนทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ…………………………………………………………………… 
 



๑๕ 
 

 ๒.๗  สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงานกํากับการ 
และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การพัฒนาระบบราชการ การ
บริหารทรัพยากร การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการสํารวจหนวยอัตราเฉพาะกิจของกองทัพบก 
อํานวยการศึกษาวิจัยและพัฒนาในสายงานปลัดบัญชี ตลอดจนกํากับดูแลกรมการเงินทหารบกและสํานักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก ในการกําหนดภารกิจ การจัดระเบียบ และการบริหารงานมีปลัดบัญชีทหารบกเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๘  สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประส านงาน  ควบคุม  กํ ากับการ และดํ า เ นินการเกี่ย ว กับการ วิจัย และพัฒนาการทางทหาร 
ทั้งในดานหลักการและดานยุทโธปกรณตามที่กองทัพบกกําหนด ตลอดจนดําเนินการกําหนดและรับรอง
มาตรฐานยุทโธปกรณภายในกองทัพบก มีผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๙  กรมการเงินทหารบก มีหนาที่ ดํ า เนินการเ ก่ียวกับการเบิก รับ จ าย และ 
เก็บรักษาเงินและการบัญชีเงินของกองทัพบกตามระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดหลักนิยมและทํา
ตําราตลอดจนการฝกและศึกษาของเหลาทหารการเงิน มีเจากรมการเงินทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๐  กรมการสารวัตรทหารบก มีหนาที่วางแผน ประสานงาน และกํากับการเกี่ยวกับ
การรักษาวินัย การจับกุมทหารที่กระทําความผิด การเรือนจํา การจราจรในกิจการทหาร การรักษาความปลอดภัย 
การฝกและศึกษาวิชาการเหลาทหารสารวัตร การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหาร  
การปองกันและวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบก และพิจารณาอํานวยการเก่ียวกับทหารพลัดหนวยและเชลยศึก 
กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษาของเหลาทหารสารวัตรมีเจากรมการสารวัตรทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๑  กรมจเรทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวน 
และสอบสวนในเร่ืองที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและราชการของหนวยตาง ๆ  ของกองทัพบก การสืบสวนสอบสวน 
และพิจารณาเร่ืองราวรองทุกขและการรองเรียนที่เก่ียวกับราชการ หรือทหาร หรือขาราชการของกองทัพบกมี
เจากรมจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๒  กรมสวัสดิการทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานสวัสดิภาพและบําบัดทุกข
บํารุงสุขทั้งในดานทรัพยสินและสิ่งอุปโภค บริโภค การแนะนําและสงเสริมวิชาชีพและการศึกษาทั้งน้ีเกี่ยวกับ
ทหาร ขาราชการ และครอบครัวในกองทัพบก มีเจากรมสวัสดิการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๑๓  กรมสารบรรณทหารบก  มีหน าที่ ดํา เ นินการเกี่ ย วกับงานสารบรรณ  
งานธุรการและพิธีการ ดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุน การจัดการกําลังพล และธุรการกําลังพลตามที่
กองทัพบกกําหนด กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษาของเหลาทหารสารบรรณ  
มีเจากรมสารบรรณทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ๒.๑๔  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ 
และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการกําลังสํารองทั้งปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการรักษาดินแดน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                         ๒.๑๕  สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจสอบ
ภายใน โดยอิสระเพ่ือประเมินคาประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมาย 
ของกองทัพบก มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๑๖ 
 

    ๒.๑๖  กรมการขนสงทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ  
ดําเนินการ วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับการจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการสิ่งอุปกรณขนสง 
กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งน้ี เก่ียวกับกิจการ และสิ่งอุปกรณของเหลาทหาร
ขนสง มีเจากรมการขนสงทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ๒.๑๗  กรมการทหารชาง มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ 
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการสิ่งอุปกรณ 
สายทหารชาง การกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสราง กําหนดหลักนิยมและทําตําราตลอดจนการฝกและศึกษา 
ทั้งน้ี เก่ียวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของเหลาทหารชาง มีเจากรมการทหารชางเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                         ๒.๑๘  กรมการทหารสื่อสาร มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ 
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ 
ในกิจการของเหล าทหารสื่อสารและสิ่ ง อุปกรณสายสื่อสาร วิ จัยและพัฒนาเ ก่ียวกับการสื่อสาร 
กิจการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา 
และการสื่อสารการสงครามขาวสารของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา 
ทั้งน้ี เก่ียวกับกิจการและสิ่งอุปกรณของเหลาทหารสื่อสาร มีเจากรมการทหารสื่อสารเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

    ๒.๑๙  กรมการสัตวทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับก 
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสง กําลัง การซอมบํารุง การบ ริการ 
การสุขาภิบาลเวชกรรมปองกัน การรักษาพยาบาล การบํารุงรักษาและการผสมพันธุสัตว และการเสบียงสัตว 
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารดวยการใชสัตวและการเกษตรของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา
ตล อดจนการฝ ก แ ละศึ กษ า  ทั้ ง น้ี  เ ก่ี ย ว กั บ กิ จการ แล ะสิ่ ง อุ ป กรณ ขอ ง เห ล าทห ารก าร สั ต ว  
มีเจากรมการสัตวทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ๒.๒๐  กรมพลาธิการทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํากํากับการ  
ดํ า เ นิ น ก า ร  วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร จั ด ห า  ก า ร ส ง กํ า ลั ง  ก า ร ซ อ ม บํ า รุ ง  
และการบริการกําหนดหลักนิยมและทําตํ ารา  ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้ ง น้ี เ ก่ียวกับกิจการ 
และสิ่งอุปกรณของเหลาทหารพลาธิการ มีเจากรมพลาธิการทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

    ๒.๒๑  กรมแพทยทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับกา 
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต การจัดหา การสงกําลัง การซอมบํารุง การบริการ พยาธิวิทยาการ
สงเสริมสุขภาพ เวชกรรมปองกัน ทันตกรรม และการรักษาพยาบาล ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก
นักเรียนแพทยและนักเรียนพยาบาลตามที่กองทัพบกมอบหมาย กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการ
ฝกและศึกษา ทั้ง น้ี เ ก่ียวกับกิจการและสิ่ งอุปกรณของเหลาทหารแพทยมีเจากรมแพทยทหารบก 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒.๒๒  กรมยุทธโยธาทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํากํากับ
การ ดํ าเ นินการ วิ จัย และพัฒนาเ ก่ียว กับการจัดหา การกอสร า ง การส งกํ าลั ง  การซอมบํ า รุ ง 
และการบริการเกี่ยวกับสิ่งกอสรางและอสังหาริมทรัพยของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตําราตลอดจน
การฝกและศึกษา ทั้ งน้ี เก่ียวกับกิจการและสิ่ งอุปกรณของสายยุทธโยธา มีเจากรมยุทธโยธาทหารบก 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 
 



๑๗ 
 

   ๒.๒๓  กรมสรรพาวุธทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํากํากับการ  
ดํ า เ นิ น ก า ร  วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร จั ด ห า  ก า ร ส ง กํ า ลั ง  ก า ร ซ อ ม บํ า รุ ง  
และการบริการ กําหนดหลักนิยมและทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้ ง น้ี เกี่ยวกับกิจการ 
และสิ่งอุปกรณของเหลาทหารสรรพาวุธ มีเจากรมสรรพาวุธทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๒๔  กรมวิทยาศาสตรทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ 
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการผลิต การสงกําลัง การซอมบํารุง และการบริการ กําหนดหลักนิยม 
และทําตํารา ตลอดจนการฝกและศึกษา ทั้งน้ี เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการปองกันทางนิวเคลียรชีวะ เคมี  
และกิจการวิทยาศาสตรของกองทัพบก มีเจากรมวิทยาศาสตรทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๒๕  กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํากํากับการ  
ดําเนินการ สนับสนุน และตรวจตราเกี่ยวกับกิจการสายวิทยาการ การฝกและศึกษาของกําลังพลเปนบคุคลและ
หนวยตาง ๆ ของกองทัพบกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และกิจการอนุศาสนาจารยใหการฝกและศกึษา
แกกําลังพลของกองทัพบกและนอกกองทัพบกในหลักสูตรตาง ๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย อํานวยการฝกและ
ศึกษาวิทยาการทุกเหลาในกองทัพบก สถาบันการศึกษาและเหลาสายวิทยาการวิจัยและพัฒนา กําหนดหลัก
นิยมและยุทธศาสตรทางทหารทั้งปวงของกองทัพบกที่เกี่ยวของ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีเจากรมยุทธศึกษาทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๒๖  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก 
นักเรียนนายรอย มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๒.๒๗  ศูนยการบินทหารบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และดําเนินการฝก
และศึกษา เ ก่ี ยวกับกิจการบินของกองทัพบก  วิ จัยและ พัฒนา กํ าหนดหลั กนิยมและทํ าตํ าร า 
ในทางวิทยาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการ
ศูนยการบินทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๒๘  กองทัพภาคที่ ๑ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลักในการ 
ปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนาประเทศ
ตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๑๑ 
มณฑลทหารบกที่ ๑๒ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และหนวยทหารที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคที่ ๑เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๒๙  กองทัพภาคที่ ๒ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลักในการ 
ปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนาประเทศ
ตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑ 
มณฑลทหารบกที่ ๒๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด มีแมทัพภาคที่ ๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

   ๒.๓๐  กองทัพภาคที่ ๓ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลักในการ 
ปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนาประเทศ
ตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๓๑ 
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีแมทัพภาคที่ ๓ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๑๘ 
 

 ๒.๓๑  กองทัพภาคที่ ๔ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ กํากับการ และปฏิบัติหนาที่หลักใน
การปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศการพัฒนา
ประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยแดสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และการปฏิบัติทางทหารที่ไมใชสงคราม รวมทั้งปกครองบังคับบัญชามณฑลทหารบก 
ที่ ๔๑ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนดมีแมทัพภาคที่ ๔เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                        ๒.๓๒  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงานกํากับ
การ และปฏิบัติการเก่ียวกับสงครามพิเศษ ดําเนินการฝกและศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษการสงกําลังทาง
อากาศ การยุทธสงทางอากาศ และการปฏิบัติการพิเศษอ่ืนที่กองทัพบกมอบหมาย วิจัยและพัฒนา กําหนด
หลักนิยม และทําตําราในทางวิทยาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๒.๓๓  หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันภัยทางอากาศของกองทัพบก รวมทั้งปกครองบังคับบัญชา
หนวยทหารที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๒.๓๔  หนวยทหารอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย กองพัน กรม กองพล หรือกองทัพนอย
ซ่ึงขึ้นตรงตอกองทัพบก มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
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๑๙ 
 

บทที ่๓  กองทัพเรือ 
 
 ๑.  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจ
ของกองทัพเรือ ดังนี้ 
  กองทัพเรือ มีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพเรือการปองกันราชอาณาจักร และดําเนินการเกี่ยวกับ
ก าร ใ ช กํ า ล ัง ก อ งท ัพ เ ร ือ ต าม อํ า น าจห น าที ่ข อ งก ร ะท รวง กล า โ หม ม ีผู บ ัญ ช าก ารท หา ร เ ร ือ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ กองทัพเรือ
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให กองทัพเรือ แบงสวนราชการออกเปนดังน้ี 
  ๒.๑  สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีหนาที่ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุการและงานธุรการใหกับผูบัญชาการทหารเรือ รองผูบัญชาการทหารเรือ ผูชวยผูบัญชาการทหารเรือ 
เสนาธิการทหารเรือ และผูดํารงตําแหนงอ่ืนตามที่ผูบัญชาการทหารเรือมอบหมาย ตลอดจนดําเนินงานและ
ประสานงานเก่ียวกับการสงเสริมภาพลักษณและการประชาสัมพันธของกองทัพเรือมีเลขานุการกองทัพเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒ กรมสารบรรณทหารเ รือ มีหน าที่ดํ า เ นินการเ ก่ียวกับงานสารบรรณและ 
งานธุรการ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสารบรรณและวิชาการอ่ืนตามที่ ได รับมอบหมาย 
มีเจากรมสารบรรณทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓ กรมกําลังพลทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการกําลังพล ไดแก การเตรียมกําลังพล การจัดหากําลังพล การจัดการกําลังพลการปกครอง
กําลังพล การสัสดี การศึกษา การสวัสดิการ การบํารุงขวัญ และวินัยทหาร ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
กําลังพลและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมกําลังพลทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๔ กรมขาวทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ และ
ดําเนินการเ ก่ียวกับการขาว การรักษาความปลอดภัย  การทูตฝายทหารเ รือไทยในตางประเทศ 
การติดตอกับทูตฝายทหารตางประเทศในประเทศไทย การพิธีการทูตที่กองทัพเรือตองรวมดวยตลอดจนใหการ
ฝกและศึกษาวิชาการขาวและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมขาวทหารเรือเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๕ กรมยุทธการทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ 
และดําเนินการเก่ียวกับการยุทธการ การพัฒนากําลังรบ การกําหนดและจัดทําอัตรากําลัง กิจการ 
ความมั่นคงทางทะเล สนธิสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ 
ดานการยุทธการและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมยุทธการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๖ กรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงานและกํากับ
การเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง ไดแก การสงกําลัง การซอมบํารุง การลําเลียงขนสง การบริการการ
รักษาพยาบาลและการสงกลับ การกอสราง การจัดการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย การฐานทัพ และการระดม
สรรพกําลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการสถิติ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการสงกําลังบํารุงและวิชาการ
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 
 



๒๐ 
 

  ๒.๗ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ป ระส าน ง าน  กํ า กั บ ก าร  แ ล ะดํ า เ นิ น ก าร เ ก่ี ย ว กั บ ก า รสื่ อ ส า รแ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  
การสงครามอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ การสงกําลังและซอมบํารุงดานการสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนเปนศูนยกลางวิทยาการดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กิจการอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๘ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ
และดําเนินการเก่ียวกับกิจการพลเรือน งานดําเนินการทางสงครามการเมืองในหนวยทหารการปฏิบัติการ
จิตวิทยา การชวยเหลือประชาชน การประชาสัมพันธ การพัฒนาประเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
ก อ ง ทั พ เ รื อ  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ต า ม โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  ต ล อ ด จ น 
ใหก ารฝกและศึกษาวิชาการกิจการพลเ รือนและวิชาการอื่ นต ามที่ ได รับมอบหมาย  มี เจ ากรม 
กิจการพลเรือนทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๙ สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงานกํากับการ 
และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารทรัพยากร การบัญชี และการควบคุมภายในตลอดจนให
ก า ร ฝ ก แ ล ะ ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร กิ จ ก า ร ป ลั ด บั ญ ชี แ ล ะ วิ ช า ก า ร อ่ื น ต า ม ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย 
มีปลัดบัญชีทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๐กรมการเงินทหารเรือ มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการเบิก รับ จาย และเก็บรักษา
เ งิ น แ ล ะก า รดํ า เ นิ น ง า น ด า น ก า ร เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี  ต ล อ ด จ น ก า รพั ฒ นา แ ล ะก า รฝ ก ศึ ก ษ า 
ของเหลาทหารการเงินมีเจากรมการเงินทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๑  กรมจเรทหารเรือ มีหนาที่ตรวจ ประเมินคา เสนอแนะ และติดตามผล 
การปฏิบัติราชการของหนวยตาง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ ง ธรรมเนียม 
ของทหารและวิธีปฏิบัติทางเทคนิค รวมทั้งประสิทธิภาพและความพรอมของหนวย ตลอดจนสืบสวนสอบสวน
ในเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมจเรทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๒  สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ มีหนาที่ดําเนินการตรวจสอบภายในโดย
อิสระ  เ พ่ื อป ระเมิ นค าประสิท ธิผล ใ นการควบคุ มและบ ริหารท รัพยากรตามค วามมุ ง หมาย 
ของกองทัพเรือมีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๓  สํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการและประสานงานการ
จัดหายุทโธปกรณหลักและยุทโธปกรณที่กองทัพเรือมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนการสงกําลังบํารุงรวมของ
ยุ ท โธปก รณที่ ก อ งทั พ เ รื อ จัดหา  ตลอด จนดํ า เ นินก าร เ ก่ี ย ว กั บก ารศึ กษ าติ ด ต าม เท ค โนโล ยี 
ทางทหารมีผูอํานวยการสํานักงานจัดหายุทโธปกรณทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๔  สํ านั ก ง านพ ระธร รม นูญท ห าร เ รื อ  มีห น า ที่ เ ป นที่ ป รึ กษ ากฎ ห ม าย 
ของกองทัพเรือพิจารณาเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมาย ตลอดจนใหการฝกและศึกษา
วิชาการดานกฎหมายและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
  ๒.๑๕  กองเรือยุทธการ มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังทางเรือและกําลังทางอากาศ
อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพและพรอมที่จะทําการรบได มีผูบัญชาการกองเรือยุทธการ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 



๒๑ 
 

  ๒.๑๖  ทัพเรือภาคที่ ๑ มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความม่ันคง รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพการ
ปองกันพ้ืนที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ได รับมอบหมาย 
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๗  ทัพเรือภาคที่ ๒ มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความม่ันคง รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพการ
ปองกันพ้ืนที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ได รับมอบหมาย 
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๘  ทัพเรือภาคที่ ๓ มีหนาที่ปองกันราชอาณาจักรและรักษาความม่ันคง รวมทั้ง
ผลประโยชนของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามตาง ๆ และดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพการ
ปองกันพ้ืนที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชยตามที่ได รับมอบหมาย 
มีผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๑๙  หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังฝายนาวิกโย ธิน
อํานวยการฝกหนวยในบังคับบัญชาใหมีสมรรถภาพและพรอมที่จะทํ าก ารรบได  มีผูบัญชาการ 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๐  หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง มีหนาที่จัดและเตรียมกําลังปองกัน
ภัยทางอากาศและภั ยทางทะเลตามที่ ไ ด รับม อบหมาย  อํานวยการฝ กหน วย ในบั งคับบัญชา 
ใหมีสมรรถภาพและพรอมที่จะทําการรบได มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝงเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๑  ฐานทัพเ รือสัตหีบ  มีหน าที่ ดํ า เ นินการเ ก่ียว กับการฐานทัพ การรักษา 
ความสงบเรียบรอยและระเบียบวินัยของทหาร การสารวัตรทหาร การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหนวย
ทหารและพ้ืนที่ที่ไดรับมอบหมาย การกิจการพลเรือน การเรือนจํา การสวัสดิการ และสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางเรือตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการดานการฐานทัพและวิชาการอื่นตามที่ได รับมอบหมาย 
มีผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๒  ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การปองกันพ้ืนที่การ
รักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยฐานที่ตั้งหนวยทหารและพื้นที่ที่ ได รับมอบหมาย 
การกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย การเรือนจํา การดุริยางค ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
ดานการฐานทัพ การดุริยางค และวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๓  กรมสารวัตรทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน กํากับการและดําเนินการ
เก่ียวกับการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซ่ึงอยู
ในอํานาจศาลทหาร การจราจรในกิจการทหาร การรักษาความปลอดภัย การพิจารณาอํานวยการในยาม
สงครามเก่ียวกับทหารพลัดหนวย เชลยศึก ชนชาติศัตรู และผูลี้ภัย ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
สารวัตรและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบังคับการกรมสารวัตรทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๔  กรมอูทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับเรือ ยานรบและอุปกรณการชางที่
เก่ียวของ การสงกําลังพัสดุสายชาง ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการชางและวิชาการอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย มีเจากรมอูทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๒๒ 
 

  ๒.๒๕  กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํากํากับการ 
และดําเนินการเกี่ยวกับการซอม สราง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร การสงกําลังพัสดุสายอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๖  กรมชางโยธาทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดํ า เ นินก าร เ กี่ ย ว กั บก า รซ อ ม  ส ร า ง  ดั ด แ ปล ง  แ ล ะบํ า รุ ง รั กษาอ าค ารส ถ านที่  สิ่ ง ก อส ร า ง  
เคร่ืองทุนแรงและอุปกรณสายชางโยธา การสงกําลังพัสดุสายชางโยธา การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน 
ใหการฝกและศึกษาวิชาการชางโยธาและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมชางโยธาทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๗  กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดํ า เ นิ นก าร เ ก่ี ย วกั บ ก า ร ซ อ ม แ ล ะส ร า ง เ ค ร่ื อ ง ส ร รพ าวุ ธ  ก า ร ส ง กํ า ลั ง พั ส ดุ ส า ย ส รรพ า วุ ธ  
การถอดทําลายวัตถุระเบิด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการสรรพาวุธ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
สรรพาวุธและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมสรรพาวุธทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๘  กรมพลาธิการทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ย วกับการสง กําลั ง พัสดุสายพลาธิการ การบ ริการ และการโภชนาการ ตลอดจน 
ใหการฝกและศึกษาวิชาการพลาธิการและวิชาการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมพลาธิการทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๒๙  กรมแพทยทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ ยวกับการบริการสุขภาพ การสงกําลัง  และการซอมบํ ารุ งพัสดุสายแพทย  รวมทั้ ง 
การ วิจัย และพัฒนาการแ พทย  ต ลอดจนใหก ารฝกและศึ กษ าวิช าการแพทย และวิ ช าการ อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมายมีเจากรมแพทยทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๐  กรมการขนสงทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง การซอมพาหนะสายขนสง การสงกําลังพัสดุสายขนสง รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาการขนสง ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการขนสงและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายมีเจากรม
การขนสงทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๑  กรมอุทกศาสตร มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการดําเนินการ 
ใหการสนับสนุน และใหบริการดานอุทกศาสตร สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝงเคร่ืองหมายทาง
เรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดนระหวางประเทศ รวมทั้งการสงกําลังพัสดุสาย
อุทกศาสตร สมุทรศาสตร และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร 
สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายมีเจากรมอุทกศาสตรเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
  ๒.๓๒  กรมสวัสดิการทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การแนะนําและสงเสริมการอาชีพทั่วไปแกทหาร ขาราชการลูกจาง และ
ค รอ บ ค รั ว ใ น กอ ง ทั พ เ รื อ  ต ล อ ด จ น ให ก า ร ฝ ก แ ล ะศึ ก ษ า วิ ช า ก า รต าม ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย 
มีเจากรมสวัสดิการทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๒๓ 
 

  ๒.๓๓  กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากิจการทางวิทยาศาสตรของกองทัพเรือ การสงกําลังพัสดุสาย
วิทยาศาสตร การวิเคราะหและทดสอบพัสดุ การปฏิบัติและการปองกันทางนิวเคลียร ชีวะ เคมีตลอดจนใหการ
ฝกและศึกษาวิชาการวิทยาศาสตรและวิชาการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย มีเจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๔  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกศึกษา การสงเสริมความรูทั่วไป การสงกําลังซอมบํารุง และบริการพัสดุประเภท
เคร่ืองชวยการศึกษาและตํารา การอนุศาสนาจารย งานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหารการศึกษาวิเคราะห 
จัดทําและประเมินยุทธศาสตร และกําหนดหลักนิยมของกองทัพเรือ ตลอดจนใหการฝกและศึกษาวิชาการ
ทหารเ รือและวิทยาการที่ เ ก่ี ยวขอ งของสถานศึกษาในบั งคับบั ญชาและสถานศึกษาใน กํ ากับ 
มีเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๕  โรงเรียนนายเรือ มีหนาที่ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝกนักเรียนนายเรือ 
มีผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๖  สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือทั้งในดาน
หลักการและดานยุทโธปกรณ ตลอดจนรวบรวมขอมูล วิเคราะห และประเมินผลการวิจัยและพัฒนาการทาง
ทหาร เพ่ือนําไปใชหรือนําไปสูการผลิต มีผูอํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  ๒.๓๗  หนวยทหารอ่ืน ซ่ึง มีฐานะเทียบเท ากองรอย กองพัน กรม ห รือกองพล  
ซ่ึงขึ้นตรงตอกองทัพเรือ มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
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๒๔ 
 

บทที ่๔  กองทัพอากาศ 
ประวัติ 

 แนวความคิดในการมีเคร่ืองบินไวใชในราชการไดเ ร่ิมขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ เม่ือชาวเบลเยี่ยมชื่อ Van Den Born ไดนําเคร่ืองบินแบบอังรีฟารมังมา
แสดงการบินในประเทศไทยเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่  ๖ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ สนามมาสระปทุม 
จอมพลสมเด็จพระเจาพ่ียาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เสด็จไปยุโรป 
ทรงทราบขาววาประเทศฝร่ังเศสไดปรับปรุงการบินเปนการใหญ เมื่อเสด็จกลับมายังประเทศไทยจึงทรงปรึกษา
กับ จอมพลสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบก ซ่ึงได
ทรงเห็นความสําคัญของการบินอยูกอนแลววาประเทศไทยควรจะไดนําการบินเขามาใชประโยชนในราชการทหารใน
การปองกันประเทศ จึงไดทรงคัดเลือกนายทหาร ๓ นาย สงไปศึกษาวิชาการบินณ ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งมี
ความกาวหนาในกิจการบินขณะน้ันนายทหาร ๓ นาย ที่ไดรับการคัดเลือก คือ 

 ๑.  นายพันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี  สุวรรณประทีป)    
 ๒.  นายรอยเอกหลวงอาวุธสิขิกร (หลง  สินศขุ)     
 ๓.  นายรอยโท ทิพย  เกตุทตั       
 นายทหารทั้ ง สามได เดินทางไปประเทศฝ ร่ั งเศส เ พ่ื อศึ กษาวิชาการบิ นเ ม่ื อ วันที่  

๒๘ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๔๕๕และเดินทางกลับประเทศไทย เ ม่ือวันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๖ 
ซ่ึงกระทรวงกลาโหมไดสั่งซื้อเคร่ืองบิน ๗ เคร่ือง  คือ แบบเบรเกต ปก ๒ ชั้น ๓ เคร่ือง แบบนิเออปอรต ปกชั้นเดียว 
๔ เคร่ืองและเจาพระยาอภัยภูเบศน (ชุม  อภัยวงศ) ไดบริจาคเงินซื้อแบบเบรเกตใหอีก ๑ เคร่ือง รวมเปน ๘ 
เคร่ือง กําลังทางอากาศของไทยเร่ิมตนดวยเคร่ืองบิน ๘ เคร่ือง โดยจัดตั้งเปนแผนกการบิน ขึ้นในกองทัพบกและ
ใหอยูในบังคับบัญชาของจเรทหารชาง และนับไดวานายทหารทั้งสามเปนนักบินชุดแรกของประเทศไทย 

 แผนกการบิน ไดยกฐานะขึ้นเปน กองบินทหารบก เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗และไดยายจาก
สนามมาประปทุม มาตั้งที่ ดอนเมือง มีพันโทหลวงศักดิ์ ศัลยาวุธ เปนผูบังคับการกองบินทหารบก ไดยกฐานะ
เปนกรมอากาศยานทหารบก เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑ เน่ืองจากกิจการบินไดเจริญขึ้นเปนอันมาก 
และกระทรวงกลาโหมไดพิจารณาเห็นวา กําลังทางอากาศหาใชเปนกําลังเฉพาะทหารบกเทาน้ันแตมีประโยชนแก
กิจการอยางอ่ืนอีกดวย เชน การพาณิชยกรรมการคมนาคม ฯลฯ เปนตนจึงไดแกไขชื่อหนวยใหเหมาะสมและตรง
ตามความมุงหมาย โดยแกไขชื่อ กรมอากาศยานทหารบกเปนกรมอากาศยาน ขึ้นตรงตอกรมเสนาธิการทหารบก เมื่อวันที่ 
๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๕ 

 กรมอากาศยาน ไดแยกออกจากกรมเสนาธิการทหารบก เปนหนวยขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อ กรมอากาศยาน เปนกรมทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๘ 

 กรมทหารอากาศ ไดยกฐานะเปนกองทัพอากาศ เทียบเทา กองทัพบก และกองทัพเรือเมือ่วันที่๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให นาวาอากาศเอก พระเวชยันตรังสฤษฎิ์  เปนผู
บัญชาการทหารอากาศ   

 กองทัพอากาศพิจารณาเห็นวา จอมพล สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ 
กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ ทรงดําริริเร่ิมในการจัดตั้งแผนกการบินขึ้น และไดทํานุบํารุงสงเสริมใหกิจการบิน
เจริญขึ้นอย างรวดเร็วจนเปนกองทัพอากาศที่ เจริญกาวหนาในเวลาตอมาได รับการเทิดทูนวาเปน 
“พระบิดาแหงกองทัพอากาศ”  โดย พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์และ 
นาวาอากาศเอกพระยาทยานพิฆาต เปนผูวางรากฐานและสรางความเจริญใหแกกิจการบินของประเทศไทยโดยเฉพาะ
กองทัพอากาศ ไดรับการเชิดชูวาเปน “บุพการีแหง กองทัพอากาศ”  



๒๕ 
 

 
กองทัพอากาศ  ไดถือเอาวันที่ ๙ เมษายน ของทุกป เปนวันสถาปนากองทัพอากาศ  

และวันที่ ๒๗ มีนาคม เปนวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ซึ่งในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ “เจาคุณพอ”  
พันเอกพระยาเฉลิมอากาศ  กลาวไวในวันนี้เก่ียวกับการจัดกําลังทางอากาศวา “นับวาจัดตั้งลงอยางม่ันคงแลว” 
 

<0><0><0><0><0><0><0><0><0> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ภารกิจและการจัดสวนราชการกองทัพอากาศ 

 ๑.  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. ๒๕๕๑ไดกําหนดภารกิจของ
กองทัพอากาศ ดังน้ี 

 “กองทัพอากาศ มีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศการปองกันราชอาณาจักรและดําเนินการ
เก่ียวกับการใชกําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมมีผูบัญชาการทหารอากาศเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ”  

 ๒. ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพ
ไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ไดกําหนดให กองทัพอากาศ แบงสวนราชการออกเปนดังนี้ 

 (๑) สํานักงานเลขานกุารกองทัพอากาศ 
 (๒) กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 (๓) กรมกําลงัพลทหารอากาศ 
 (๔) กรมขาวทหารอากาศ 
 (๕) กรมยทุธการทหารอากาศ 
 (๖) กรมสงกําลงับํารุงทหารอากาศ 
 (๗) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 (๘) กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 (๙) สํานักงานปลดับัญชีทหารอากาศ 
 (๑๐) กรมการเงินทหารอากาศ 
 (๑๑) กรมจเรทหารอากาศ 
 (๑๒) สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 
 (๑๓) สํานักงานนิรภยัทหารอากาศ 
 (๑๔) สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
 (๑๕) หนวยบินซึ่งขึ้นตรงตอกองทัพอากาศ 
 (๑๖) โรงเรียนการบิน 
 (๑๗) กรมควบคมุการปฏิบตัิทางอากาศ 
 (๑๘) หนวยบญัชาการอากาศโยธิน 
 (๑๙) กรมชางอากาศ 
 (๒๐) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 
 (๒๑) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 (๒๒) กรมแพทยทหารอากาศ 
 (๒๓) กรมพลาธิการทหารอากาศ 
 (๒๔) กรมชางโยธาทหารอากาศ 
 (๒๕) กรมขนสงทหารอากาศ 
 (๒๖) กรมยุทธศกึษาทหารอากาศ 
 (๒๗) โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 (๒๘) กรมสวัสดกิารทหารอากาศ 
 (๒๙) ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทพัอากาศ 
 (๓๐) สถาบันเวชศาสตรการบินกองทพัอากาศ 
 (๓๑) สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 



๒๗ 
 

 (๓๒) หนวยทหารอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทากองรอย กองพัน กรม หรือกองพลซึ่งขึ้นตรงตอ
กองทัพอากาศ 

การจัดสวนราชการกองทัพอากาศ ไดจัดกลุมหนวยงาน กําหนดขอบเขตการบริหารงานของ
หนวยงานภายในกลุม โดยแบงมอบการบริหารงาน จัดความสัมพันธในการบริหารและการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ขจัดความซ้ําซอนประหยัดทรัพยากร และบริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์ คุมคาในเชงิภารกจิ 
และมีขีดความสามารถที่จะทําการรบไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกระดับของสถานการณโดยกองทัพอากาศจัด
แบงกลุมงานเปน ๕ สวน  ประกอบดวย  

สวนบัญชาการ 

เปนการจัดสวนราชการที่ทําหนาที่เปนฝายเสนาธิการ และฝายอํานวยการใหกับผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงมีความคลายคลึงกันในแตละเหลาทัพ ประกอบดวย  ๑๔ สวนราชการ ไดแก 
   ๑)  สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 
   ๒)  กรมสารบรรณทหารอากาศ 
   ๓)  กรมกําลังพลทหารอากาศ 
   ๔)  กรมขาวทหารอากาศ 
   ๕)  กรมยุทธการทหารอากาศ 
   ๖)  กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 
   ๗)  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
   ๘)  กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
   ๙)  กรมจเรทหารอากาศ 
   ๑๐)  สํานักงานปลดับญัชทีหารอากาศ 
   ๑๑)  กรมการเงินทหารอากาศ 
   ๑๒)  สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 
   ๑๓)  สํานักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ 
   ๑๔)  สํานักงานนิรภยัทหารอากาศ 

สวนกําลังรบ 

  เปนการจัดสวนราชการในการเตรียมความพรอมของกําลังทางอากาศ กําลังภาคพ้ืน และ
ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ ใหดํารงและเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการ สอดคลองกับ
หลักนิยม คุณลักษณะ และธรรมชาติของกําลังทางอากาศ ซึ่งเปนการจัดที่เปนลักษณะเฉพาะของเหลาทัพ 
ประกอบดวย ๑๑ กองบิน  และ ๓ สวนราชการ ไดแก 
   ๑)  กองบิน ๑๑ กองบิน ไดแก กองบิน ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕๖ 
   ๒)  โรงเรียนการบิน 
   ๓)  หนวยบญัชาการอากาศโยธิน 
   ๔)  กรมควบคุมการปฏิบตัิทางอากาศ 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 สวนสงกําลังบํารุง 

เปนการจัดสวนราชการในงานดานสงกําลังบํารุงใหมีความพรอมในการสงกําลังและซอมบํารุง
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก  ประกอบดวย ๗ สวนราชการ  

 
   ๑)  กรมชางอากาศ 
   ๒)  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ   
   ๓)  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
   ๔)  กรมแพทยทหารอากาศ 
   ๕)  กรมพลาธิการทหารอากาศ 
   ๖)  กรมชางโยธาทหารอากาศ 
   ๗)  กรมขนสงทหารอากาศ 
 สวนการศึกษา 
  เปนการจัดสวนราชการดานการศึกษาใหมีเอกภาพในการบริหารจัดการ ซ่ึงมีลักษณะเดียวกัน
กับเหลาทัพอ่ืน ประกอบดวย ๒ สวนราชการ ไดแก 
   ๑)  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
   ๒)  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 สวนกจิการพิเศษ 
  เปนการจัดสวนราชการมีลักษณะเฉพาะเก่ียวกับงานบริการ งานวิจัย และมีความสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบดวย ๔ สวนราชการ 
   ๑)  กรมสวัสดิการทหารอากาศ   
   ๒)  ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
   ๓)  สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 
   ๔)  สํานักงานผูบังคบัทหารอากาศดอนเมือง 
         ๓.  การแบงสวนราชการและหนาทีข่องสวนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
              ๓.๑  สํ านักงานเลขานุการกองทัพอากาศ  มีหน าที่ ปฏิบัติ งานเลขานุการให กับ 
ผูบัญชาการทหารอากาศ รองผูบัญชาการทหารอากาศ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ 
และผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่ผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา เสนอแนะวางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการเก่ียวกับการรับเสด็จและสงเสด็จงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ
ทางทหาร และการรับรองบุคคลสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศมีเลขานุการกองทัพอากาศ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
             ๓.๑.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ  
การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของสํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ มีหัวหนาแผนก
ธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ    
             ๓.๑.๒  กองเลขานุการ  มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ กํากับการ และดําเนินการ
เก่ียวกับการเลขานุการ การรับรอง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและสถานที่ อุปกรณสํานักงานของ
ผูบัญชาการทหารอากาศ รองผูบัญชาการทหารอากาศ ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการทหารอากาศ รอง
เสนาธิการทหารอากาศ ผูชวยเสนาธิการทหารอากาศ และผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่ไดรับมอบหมายมี
ผูอํานวยการกอง กองเลขานุการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  



๒๙ 
 

             ๓.๑.๓  กองพิธีการ  มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และ
ดําเนินการเก่ียวกับการรับเสด็จและสงเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ การรับสงบุคคลสําคัญ และผูบังคับบัญชาชั้นสูง ในเขตพื้นที่ของ
กองทัพอากาศงานพิธี พิธีการทางทหารและการรับรองการจัดขาราชการไปรวมงานพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธี
ตาง ๆ รวมกับสวนราชการภายนอกกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองพิธีการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒  กรมสารบรรณทหารอากาศ   ม ีหน าที ่พ ิจารณาเสนอความเห ็น  วางแผน
อํานวยการประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ 
การประวัติศาสตร การพิพิธภัณฑและตํานานและแบบธรรมเนียมของทหารกับมีหนาที ่จัดการความรู
ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสารบรรณ มีเจากรมสารบรรณทหารอากาศเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๒.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ  
การ พัสดุ  ต ล อด จนด ูแ ล ส ถ า นที ่แ ล ะ เ ค รื ่อ ง ม ือ เ ค รื ่อ ง ใช ข อ ง ก รม ส า รบ ร รณ ท ห า รอ า ก า ศ 
มีหัวหนาแผนกธุรการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๒.๒  กองเสมียนตรา มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ 
พัฒนาและดําเนินการเกี่ยวกับ ทะเบียนกลางและสถิติ แบบธรรมเนียมของทหาร การประชุมกองทัพอากาศ และ
การจัดทําหนังสือราชการในนามกองทัพอากาศที่มิใชเปนหนาที่ของสวนราชการอ่ืนกับมีหนาที่จัดการความรู 
บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหลาทหารสารบรรณ จําพวก
ทหารสารบรรณ มีผูอํานวยการกอง กองเสมียนตรา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๒.๓  กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร  มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน 
ควบคุม กํากับดูแล พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการประวัติศาสตร การพิพิธภัณฑทหารและตํานาน  การ
จัดทําจดหมายเหตุกองทัพอากาศ กับมีหนาที่ศึกษา คนควา รวบรวม เรียบเรียง ประวัติ ตํานานกองทัพอากาศ 
การจัดตั้งแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ  เอกสารสําคัญ รูปภาพ และวัตถุเก่ียวกับประวัติ ตํานานของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนดําเนินกิจการหองสมุดประวัติศาสตรทหาร และการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกิจการดานประวัติศาสตร
และพิพิธภัณฑทหาร มีผูอํานวยการกอง กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๒.๔  กองสนับสนุน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการชางโยธา การดูแลอาคาร
สถานที่  การบริการจัดเลี้ยง และการจัดสถานที่ ใหกับกองบัญชาการกองทัพอากาศและสวนราชการตาง ๆ ใน 
สวนบัญชาการ มีหัวหนากอง กองสนับสนุน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓  กรมกําลังพลทหารอากาศ มีหนาที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ประสานงานควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานกิจการกําลังพล การศึกษาของกองทัพอากาศการกําลัง
พลสํารอง และการสัสดี กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานกําลังพล มีเจากรมกําลังพลทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๓.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเครื่องมือเค ร่ืองใชของกรมกําลังพลทหารอากาศมีหัวหนาแผนกธุรการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                               ๓.๓.๒  สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับ การกําหนดนโยบาย 
การบริหารงานดานกําลังพล การจัดทําแผนแมบทดานกําลังพล การงบประมาณดานกําลังพล การสรรหากําลังพล 
การบริหารจัดการกําลังพล การกําลังพลสํารองและการสัสดีรวมทั้งแผนการตรวจตรากิจการสายวิทยาการ



๓๐ 
 

จําพวกทหารกําลังพล มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและบริหารกําลังพล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 แบงสวนราชการออกเปน 
                                         ๓.๓.๒.๑ กองนโยบายและแผน มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานดานกําลังพล  
การจัดทําแผนแมบทดานกําลังพล การวิเคราะหงานและโครงสรางดานกําลังพล การจัดทําแผนการผลิตและ 
การบรรจุกําลังพล การวิเคราะหการใชประโยชนกําลังพล การงบประมาณดานกําลังพล และตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล มีผูอํานวยการกอง กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                         ๓.๓.๒.๒ กองการสรรหากําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดระบบและรูปแบบการ
สรรหากําลังพล การปฏิบัติการสรรหากําลังพล การวิเคราะหประเมินระบบและรูปแบบการสรรหากําลังพลของ
กองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองการสรรหากําลังพล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                         ๓.๓.๒.๓ กองจัดการกําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุการปลด การยายโอน 
การเลื่อน และลดตําแหนง การจัดกําลังพลพิเศษ และการบริหารกําลังพลในสายวิทยาการจําพวกทหาร 
กําลังพล มีผูอํานวยการกอง กองจัดการกําลังพล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                         ๓.๓.๒.๔ กองกําลังพลสํารองและการสัสดี มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการผลิตกําลังพลสํารอง 
การควบคุมสถานภาพกําลังพลสํารอง การเตรียมพล การฝกศึกษากําลังพลสํารอง การบรรจุ การใชกําลังพล
สํารอง การสัสดีเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ การบริการทหารอากาศนอกประจําการ ตลอดจนเก็บรวบรวมประวัติ
รับราชการและหลักฐานตาง ๆ ของกําลังพลนอกประจําการ มีผูอํานวยการกอง กองกําลังพลสํารองและ 
การสัสดีเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                               ๓.๓.๓  สํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาของกําลังพล 
การควบคุมและพัฒนาคุณภาพกําลังพล การปกครองและสิทธิกําลังพล ระบบฐานขอมูลกําลังพล และประวัติ 
รับราชการกําลังพลประจําการสังกัดกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการสํานักการปกครองและพัฒนากําลังพล เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                         ๓.๓.๓.๑ กองการปกครอง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการปกครอง วินัยทหาร  
แบบธรรมเนียมดานกําลังพลการบําเหน็จความชอบ สิทธิ กําลังพล การดําเ นินการเกี่ยวกับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ การขอพระราชทานแตงตั้งราชองครักษนายทหารพิเศษ เคร่ืองหมายความสามารถ 
และคุณวุฒิ การสวัสดิการ และการบํารุงขวัญกําลังพล มีผูอํานวยการกอง กองการปกครอง เปนผูบังคับบัญชา 
รับผิดชอบ 
                                         ๓.๓.๓.๒ กองการศึกษา มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของกองทัพอากาศ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การคัดเลือกและจัดสรรกําลังพลกองทัพอากาศเขารับการศกึษา กบัมีหนาที่
จัดการความรู การบริหารการฝกและศึกษาในสายวิทยาการจําพวกทหารกําลังพล มีผูอํานวยการกอง  
กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                         ๓.๓.๓.๓ กองควบคุมและพัฒนากําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมและพัฒนา 



๓๑ 
 

คุณภาพกําลังพล การกําหนดมาตรฐานงาน การแยกประเภทกําลังพล การควบคุมการใชกําลังพล การประเมิน
กําลังพล และการฝกงานในหนาที่ มีผูอํานวยการกอง กองควบคุมและพัฒนากําลังพล เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                                          ๓.๓.๓.๔ กองขอมูลกําลังพล มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลกําลังพลในและ
นอกประจําการ การวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังพล สถิติกําลังพล และประวัติรับราชการ 
กําลังพลประจําการสังกัดกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองขอมูลกําลังพล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๔  กรมขาวทหารอากาศ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการขาวกรอง การตอตานขาวกรองการรักษาความ
ปลอดภัย กิจการทหารในตางประเทศ และแนวทางความสัมพันธทางทหารระหวางประเทศกับมีหนาที่จัดการ
ความรู ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการขาวและการรักษาความปลอดภัย มี
เจากรมขาวทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๔.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที ่และเค ร่ืองมือเครื่องใชของกรมขาวทหารอากาศมีหัวหนาแผนกธุรการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
            ๓.๔.๒  สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดาน นโยบายและแผนงานดานการ 
ขาวกรอง ดานการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการดําเนินการดานการตางประเทศ ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวน
ราชการออกเปน 
                                           ๓.๔.๒.๑ กองนโยบายและแผน มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานแผนแมบท แผนงานขาว แผนรองรับ
ดานยุทธการ ระบบงานดานขาวกรองของกองทัพอากาศ การประมาณภัยคุกคามในการเตรียมและใชกําลัง 
กองทัพอากาศ การกําหนดขีดความสามารถและความพรอมของหนวยงาน บุคลากร และยุทโธปกรณ แนวทาง
ความสัมพันธทางทหารระหวางประเทศ แผนงาน โครงการและงบประมาณดานการขาว กับมีหนาที่จัดการ
ความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการจําพวกทหารการ 
ขาวกรอง มีผูอํานวยการกอง กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๔.๒.๒ กองรักษาความปลอดภัย มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยของ
กองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองรักษาความปลอดภัย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๔.๒.๓ กองการตางประเทศ มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการตางประเทศของกองทัพอากาศ 
รวมทั้งดําเนินการและประสานงานใหผูที่ไดรับแตงตั้งไปประจําสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ขาราชการ 
นักเรียน ตลอดจนอากาศยานและเจาหนาที่ประจําอากาศยานของกองทัพอากาศ ในการเดินทางไปราชการ 
และศึกษาตางประเทศ มีผูอํานวยการกอง กองการตางประเทศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๔.๒.๔ สํานักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ มีหนาที่ เปนผูแทน
กองทัพอากาศในตางประเทศ และเปนที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานอัครราชทูตไทย เกี่ยวกับ
กิจการทหารอากาศ สังเกตการณและดําเนินกิจการทหารอากาศในสายการทูต ตลอดจนควบคุม ดูแล 
ขาราชการ และนักเรียนของกองทัพอากาศในตางประเทศ มีผูชวยทูตฝายทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๓๒ 
 

                               ๓.๔.๓  สํานักขาวกรอง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ ศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการดานการขาวกรองยุทธศาสตรขาวกรอง
ยุทธวิธี ขาวกรองการเฝาตรวจและลาดตระเวน การตอตานการขาวกรอง และปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบ 
มีผูอํานวยการสํานักขาวกรอง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 

                                         ๓.๔.๓.๑ กองขาวกรองยุทธศาสตร มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการรวบรวม ผลิต กระจาย 
จัดทําประมาณการขาวกรองทางยุทธศาสตรมีผูอํานวยการกอง กองขาวกรองยุทธศาสตรเปนผูบังคับบัญชา 
รับผิดชอบ 
                                          ๓.๔.๓.๒ กองขาวกรองยุทธวิธ ีมีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการรวบรวม ผลิต กระจาย จัดทํา
ประมาณการขาวกรองทางยุทธวิธีมีผูอํานวยการกอง กองขาวกรองยุทธวิธีเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๔.๓.๓ กองปฏิบัติการขาว มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการปฏิบัติการขาว การตอตานการ
ขาวกรองในมาตรการเชิงรุก การขาวกรองเพ่ือความม่ันคง การสืบสวนกรณีการละเมิด การรักษาความ
ปลอดภัย และการสืบสวนพิเศษ มีผูอํานวยการกอง กองปฏิบัติการขาว เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๔.๓.๔ กองขาวกรองการเฝาตรวจและลาดตระเวน มีหนาที่ พิจารณา 
เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการรวบรวม 
ผลิต กระจาย ขาวกรองเชิงภูมิศาสตรและขาวกรองทางการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสใหสามารถพรอม
สนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศไดอยางตอเน่ือง มีผูอํานวยการกอง กองขาวกรองการเฝาตรวจและ
ลาดตระเวน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๕  กรมยุทธการทหารอากาศ มีหนาที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานยุทธการ การสงคราม การดํารงขีดความสามารถ 
ในการรบ การจัดและอัตรา การฝกรวมและผสม การควบคุมตรวจสอบประเมินผลการฝกการวิจัยและพัฒนา
ทางการรบ การปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ และแนวทางความรวมมือและความตกลงทางทหารระหวางประเทศ
กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการยุทธการ มีเจากรม
ยุทธการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๕.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชของกรมยุทธการทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
            ๓.๕.๒  สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการ ดานยุทธศาสตรการเตรียมและใชกําลัง
กองทัพอากาศ แผนโครงสรางกําลังรบกองทัพอากาศ แผนโครงสรางการจัดและอัตรากองทัพอากาศ แผนวิจัย
และพัฒนาการรบของกองทัพอากาศ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานโครงการ และงบประมาณดานยุทธการ 
กิจการของสนธิสัญญาปองกันรวม ความตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับกองทัพอากาศ การระดมสรรพ
กําลังเพ่ือการทหาร มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการ
ออกเปน 
                                           ๓.๕.๒.๑ กองนโยบายและแผน มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานยุทธศาสตรในการเตรียมและใชกําลัง
กองทัพอากาศ แผนโครงสรางกําลังรบกองทัพอากาศ แผนแมบทดานยุทธการและการฝก แผนการปฏิบัติ



๓๓ 
 

ราชการ กิจการของสนธิสัญญาปองกันรวม ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับกองทัพอากาศ 
ความตองการกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณอัตรากระสุน วัตถุระเบิด เพ่ือใชในการสงครามและการสํารองสงคราม 
การระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร แผนงาน โครงการและงบประมาณดานยุทธการ มีผูอํานวยการกอง  
กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๕.๒.๒ กองการจัด มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานโครงสรางการจัดและอัตรากําลังพล 
การวิเคราะหระบบงาน และการควบคุมการใชอัตรากองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองการจัด 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๕.๒.๓ กองวิจัยและพัฒนาการรบ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานนโยบายการวิจัยและ
พัฒนาการรบ การฝก ยุทโธปกรณเคร่ืองชวยฝกและสนามใชอาวุธภาคอากาศและภาคพ้ืน การจัดทําแผน
แมบทดานการวิจัยและพัฒนา การบินทดสอบของกองทัพอากาศ ตลอดจนการเก็บสถิติและวิเคราะหขอมูล 
ยุทโธปกรณมีผูอํานวยการกอง กองวิจัยและพัฒนาการรบ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๕.๓  สํานักยุทธการและการฝก มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานแผนการใชกําลังกองทัพอากาศ  
การปฏิบัติการทางอากาศ การปฏิบัติการภาคพ้ืน การปองกันทางอากาศ การยุทธรวม การฝกภาคอากาศ  
การฝกรวม การฝกผสม การฝกรวมและผสม การสนับสนุนนโยบายความมั่นคงแหงชาติและการเตรียมความ
พรอมแหงชาติ การปฏิบัติตอตานภัยคุกคาม การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ กิจการอาเซียน การสนับสนุน  
การปฏิบัติกิจพิเศษ การฝกจําลองยุทธกับเคร่ืองชวยฝกจําลอง และการสารสนเทศดานยุทธการ กับมีหนาที่ 
จัดการความรู บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหลาทหารนักบิน เหลาทหารตนหน 
จําพวกทหารผูทําการในอากาศ และจําพวกทหารยุทธการ มีผูอํานวยการสํานักยุทธการและการฝก 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                          ๓.๕.๓.๑ กองยุทธการ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานแผนการใชกําลังกองทัพอากาศ  
การปฏิบัติทางอากาศ การปฏิบัติภาคพ้ืน การสนับสนุนการรบ การปองกันภัยทางอากาศ การยุทธรวม 
การจราจรทางอากาศ การตรวจสอบและประเมินผลความพรอมรบของหนวยตามแผนการใชกําลัง
กองทัพอากาศ และสารสนเทศดานยุทธการ มีผูอํานวยการกอง กองยุทธการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๕.๓.๒ กองการฝก มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อาํนวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการฝกภาคอากาศ แผนงาน โครงการและ
งบประมาณดานการฝกของกองทัพอากาศ ศึกษา วิเคราะหประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการฝกระดับ
บุคคล การใชเคร่ืองชวยฝก สนามฝกใชอาวุธทางอากาศและภาคพ้ืน กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝก
และศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหลาทหารนักบิน เหลาทหารตนหน  
จําพวกทหารผูทําการในอากาศ และจําพวกทหารยุทธการ มีผูอํานวยการกอง กองการฝก เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                                          ๓.๕.๓.๓ กองฝกรวมและผสม มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการฝกรวม การฝกผสม และการฝก
รวมและผสม มีผูอํานวยการกอง กองฝกรวมและผสม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๕.๓.๔ กองปฏิบัติกิจพิเศษ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการปฏิบัติกิจพิเศษทั้งปวง  



๓๔ 
 

การสนับสนุนโครงการพระราชดําริการสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาล การตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ และกิจการอาเซียน มีผูอํานวยการกอง กองปฏิบัติกิจพิเศษเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

                                          ๓.๕.๓.๕ กองเคร่ืองชวยฝกจําลอง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการฝกจําลองยุทธ การเก็บ
สถิติขอมูล วิเคราะหและประเมินผลการฝก การพัฒนาวิธีการฝก การจําลองเหตุการณและโปรแกรม 
การจําลองยุทธ รวมทั้งพัฒนาและจัดทําคูมือการปฏิบัติมีผูอํานวยการกอง กองเคร่ืองชวยฝกจําลอง  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ     

              ๓.๖  กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ มีหนาที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผนอํานวยการ 

ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุง การพัสดุและทรัพยสินของทางราชการ

การสํารองสงคราม และการระดมสรรพกําลัง กับมีหนาที่จัดการความรูควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการ

ในสายวิทยาการดานการสงกําลังบํารุงและแผนที่มีเจากรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

แบงสวนราชการออกเปน 

            ๓.๖.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ  

การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชของกรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ 

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๖.๒ สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินงานนโยบายดานการสงกําลังบํารุง แผนการ 
สงกําลังและซอมบํารุง การสํารองสงคราม การระดมสรรพกําลัง การจัดหาทางทหารกับรัฐบาลตางประเทศ 
การแผนที่และที่ดิน โครงการและงบประมาณดานการสงกําลังบํารุง การปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศดาน
การสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ การวิเคราะหขอมูลสงกําลังบํารุง รวมถึงการดําเนินการดานเจรจาตอรอง
ดานการจัดซื้อ จัดจาง กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานการแผนที่ มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน   
                                          ๓.๖.๒.๑  กองนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุงรองรับการเตรียม
และใชกําลังกองทัพอากาศ การสงกําลังบํารุงรวม การสํารองสงคราม การระดมสรรพกําลัง แผนแมบท 
แผนงานโครงการและงบประมาณดานสงกําลังบํารุง รวมทั้งดําเนินการแผนการสงกําลังและซอมบํารุง  
มีผูอํานวยการกอง กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๖.๒.๒ กองจัดหาทางทหารกับตางประเทศ มีหนาที่ พิจารณา  
เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับสัญญา 
ขอตกลง คาใชจาย วิเคราะหขอมูลของกิจการจัดหาทางทหารกับรัฐบาลตางประเทศ รวมถึงการพัฒนา 
องคความรู เสนอแนะแนวทางในการจัดหาทางทหารกับรัฐบาลตางประเทศ และเตรียมการเจรจาตอรองดาน
การจัดซื้อ จัดจางทางทหาร มีผูอํานวยการกอง กองจัดหาทางทหารกับตางประเทศ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                                          ๓.๖.๒.๓ กองแผนที่และที่ดิน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานโครงการ การจัดหา การรังวัด  
การแบงมอบ การใชประโยชนการดูแลรักษา การจัดทําทะเบียนประวัติในกิจการแผนที่และที่ดิน และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรดานกิจการอสังหาริมทรัพยกําหนดความตองการเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสํารวจรังวัด 



๓๕ 
 

ตลอดจนกําหนดเขตปลอดภัยในราชการทหาร กับมีหนาที่จัดการความรู และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
เหลาทหารแผนที่ จําพวกทหารแผนที่มีผูอํานวยการกอง กองแผนที่และที่ดิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๖.๒.๔ ศูนยสงกําลังบํารุง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการติดตาม เรงรัด การปฏิบัติงานใน
ระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุงของกองทัพอากาศ การจัดทําสถานภาพ สถิติและวิเคราะหขอมูล
ยุทธภัณฑ รวมทั้งสั่งการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบในกิจการสงกําลังบํารุง มีผูอํานวยการศูนยสงกําลังบํารุง 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ                                               
            ๓.๖.๓   สํานักสงกําลังบํารุง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุง การซอมบํารุง การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรดานการสงกําลังบํารุง การขนสง การเชื้อเพลิง กิจการพัสดุกิจการอาคารสถานที่ สิ่งกอสรางและ 
สาธารณูปโภค กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการ 
สงกําลังบํารุง มีผูอํานวยการสํานักสงกําลังบํารุง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                          ๓.๖.๓.๑  กองสงกําลัง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการสงกําลัง การขนสงทางอากาศ  
การขนสงภาคพ้ืน และการเชื้อเพลิง กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และ 
ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการจําพวกทหารสงกําลังบํารุง มีผูอํานวยการกอง กองสงกําลัง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                                          ๓.๖.๓.๒ กองควบคุมการพัสดุ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานกิจการพัสดุทั้งปวงของกองทัพอากาศ 
การควบคุมสถานภาพยุทโธปกรณการจัดหา การปรับปรุงคูมือ ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของ มีผูอํานวยการกอง 
กองควบคุมการพัสดุเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๖.๓.๓ กองควบคุมอาคารสถานที่ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานกิจการอาคารสถานที ่
สนามบิน สิ่งกอสรางและสาธารณูปโภค การกําหนดมาตรฐานการกอสราง รวมทั้งการขออนุญาตปลูกสราง
อาคารและสิ่งกอสรางในเขตปลอดภัยในราชการทหาร ในขอบเขตความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ 
มีผูอํานวยการกอง กองควบคุมอาคารสถานที่ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                           ๓.๖.๓.๔ กองควบคุมการซอมบํารุง มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการซอมบํารุง การสราง  
การผลิต การกําหนดเกณฑการใชงาน และการซอมบํารุงพัสดุและบริภัณฑ มีผูอํานวยการกอง กองควบคุม 
การซอมบํารุงเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๗  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีหนาที่ วางแผนอํานวยการ ประสานงาน กํากับ
การ ควบคุม เสนอนโยบายและดําเนินการเก่ียวกับ กิจการพลเรือนการประชาสัมพันธของกองทัพอากาศ กับมี
หนาที่กําหนดแนวทาง ควบคุม และประเมินผลเก่ียวกับการฝกศึกษา และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ 
ดานกิจการพลเรือน และการประชาสัมพันธมีเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
แบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๗.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ และ
พัสดุตลอดจน ดูแลอาคารสถานที ่และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของกรมกิจการพลบเรือนทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 



๓๖ 
 

            ๓.๗.๒  สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการจัดทําโครงการและงบประมาณ  
ดานการกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธการปฏิบัติการขอมูลขาวสาร การบรรเทาสาธารณภัย กับมี
หนาที่จัดการองคความรู การศึกษา ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ มีผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการ
ออกเปน 
                                          ๓.๗.๒.๑  กองนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานแนวความคิด หลักนิยม แผนแมบท  
แผนงาน โครงการและงบประมาณ ดานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธของกองทัพอากาศ กับมีหนาที่
จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการจําพวกทหาร
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธมีผูอํานวยการกอง กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๗.๒.๒  กองบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานบรรเทาสาธารณภัยทั้งปวง 
การสนับสนุนการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล การฝกรวมกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงงานกิจการอาเซียนดานบรรเทาสาธารรภัย มีผูอํานวยการกอง กองบรรเทาสาธารณภัย 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๗.๒.๓  กองปฏิบัติการขาวสาร มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุมกํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการปฏิบัติการขาวสารที่มี
นัยสําคัญ และขาวสารวิกฤตของกองทัพอากาศ ตลอดจนเสริมสรางเครือขายปฏิบัติการที่เกี่ยวของ การชวย
แกไขในสถานการณวิกฤตมีผูอํานวยการกอง กองปฏิบัติการขาวสาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๗.๓  สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการ ดานกิจการพลเรือน  
การชวยเหลือประชาชน  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริการสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ของรัฐ การประชาสัมพันธและการผลิตสื่อ มีผูอํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๗.๓.๑  กองกิจการพลเรือน มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินเกี่ยวกับงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การปฏิบัติการดานพลเรือน การปฏิบัติการดานมวลชนสัมพันธงานดานมวลชนและเสริมสราง 
อุดมการณการพัฒนาชุมชน และงานสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มีผูอํานวยการกอง กองกิจการพลเรือน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๗.๓.๒  กองประชาสัมพันธ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกกองทัพอากาศ การแถลงขาว การผลิตรายการ การจัดผังรายการวิทยุโทรทัศนการจัดนิทรรศการ และ
การเผยแพรกิจการของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองประชาสัมพันธเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๗.๓.๓  กองการภาพและผลิตสื่อ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และการดําเนินงานดานการผลิตสื่อ ตลอดจนเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณที่เกี่ยวกับภาพถาย ภาพยนตรวีดิทัศนมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพของกองทัพอากาศ และซอมบํารุง 
อุปกรณดานการพิมพมีผูอํานวยการกอง กองการภาพและผลติสื่อ เปนผูบังคบับญัชารับผดิชอบ 
 



๓๗ 
 

              ๓.๘  กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  มีหนาที ่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานระบบบัญชาการและควบคุม 
ขาย เครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการดานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกสมีเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
แบงสวนราชการออกเปน   
            ๓.๘.๑  แผนกธุรการ มีหนาที ่ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ
ตลอดจนดูแลสถานที่ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ  
มีหัวหนาแผนกธุรการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๘.๒  สํานักนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา แผนงานและโครงการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ขาย เครือขาย การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศกับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจในสายวิทยาการดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกสมีผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                          ๓.๘.๒.๑  กองนโยบายและแผน มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการกําหนดความตองการ การควบคุม
ขีดความสามารถและระดับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุม 
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ การจัดทําแผนแมบท แผนงาน โครงการ และงบประมาณ และการบูรณาการ
แผนงานรองรับแผนการเตรียมกําลังและใชกําลัง การจัดทําสัญญา ขอตกลง ความรวมมือ บันทึกเจรจาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสรวมกับภาครัฐและเอกชน การกําหนดมาตรฐาน
ยุทโธปกรณอัตราจายพัสดุสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสกับมีหนาที่จัดการความรู 
บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสารสนเทศ และสงคราม
อิเล็กทรอนิกสมีผูอํานวยการกอง กองนโยบายและแผน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๘.๒.๒  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ระบบเคร่ืองชวยเดินอากาศ การบริหารคลื่นความถี่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
มาตรวิทยา กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและการใชประโยชนอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมี
ผูอํานวยการกอง กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๘.๒.๓  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ใหครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสรองรับแผนการเตรียมกําลังและใชกําลัง การวิเคราะหกําหนดความตองการ บูรณาการ รวมทั้ง 
ติดตามสถานภาพการใชประโยชนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผูอํานวยการกอง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๘.๓  สํานักระบบบัญชาการและควบคุม มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา ระบบบัญชาการและควบคุม สงครามอิเล็กทรอนิกส
สงครามสารสนเทศ และสงครามไซเบอร มีผูอํานวยการสํานักระบบบัญชาการและควบคุม เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
 



๓๘ 
 

                                          ๓.๘.๓.๑  กองระบบบัญชาการและควบคุม มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานระบบการเฝาตรวจ  
ระบบการลาดตระเวนและภูมิสารสนเทศ ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบบัญชาการและควบคุมรวม/ผสม 
การบูรณาการขายควบคุมสั่งการในการใชกําลังทางอากาศและภาคพ้ืน การบูรณาการเครือขายเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ และการใชประโยชนขอมูลการยุทธในหองปฏิบัติการรบหรือศูนยสั่งการของ
หนวยในระบบการใชกําลัง มีผูอํานวยการกอง กองระบบบัญชาการและควบคุม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๘.๓.๒  กองสงครามอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการสงครามอิเล็กทรอนิกส 
รวบรวมขอมูล วิเคราะหกําหนดแนวทาง มาตรการ การรหัสขอมูล ในการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส 
มีผูอํานวยการกอง กองสงครามอิเล็กทรอนิกสเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                          ๓.๘.๓.๓  กองสงครามไซเบอร มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานสงครามสารสนเทศและสงครามไซเบอร 
กําหนดแนวทางและมาตรการในการปองกัน และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ มีผูอํานวยการกอง 
กองสงครามไซเบอรเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๙  สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการงบประมาณของกองทัพอากาศ 
กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ดานปลัดบัญชี  
มีปลัดบัญชีทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
            ๓.๙.๑  แผนกธุรการ มีหนาที ่ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การพัสดุ
ตลอดจนดูแลสถานที่ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
            ๓.๙.๒  สํานักบริหารทรัพยากร มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับ การกําหนดนโยบาย และแผนการ
บริหารทรัพยากร การประเมินเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาระบบงบประมาณของ
กองทัพอากาศ กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการปลัดบัญชี 
มีผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                                     ๓.๙.๒.๑  กองบริหารทรัพยากร มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารทรัพยากรตามยุทธศาสตรการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณของกองทัพอากาศ รวมทั้งการ
จัดทํางบเบิกแทนสวนราชการอ่ืน มีผูอํานวยการกอง กองบริหารทรัพยากร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                                     ๓.๙.๒.๒  กองตรวจสอบและประเมินผล มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ  
การวิเคราะห การประเมินเชิงประสิทธิภาพ เชิงประสิทธิผล และความคุมคาของระบบงบประมาณ 
มีผูอํานวยการกอง กองตรวจสอบและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                                      ๓.๙.๒.๓  กองจัดการ มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการในดานการวิเคราะห
การจัดหนวย การจัดระบบงาน การจัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการจําพวกทหารปลัดบัญชีมีผูอํานวยการกอง กองจัดการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 



๓๙ 
 

            ๓.๙.๓  สํานักบริหารงบประมาณ มีหนาที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมการใชจาย
งบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการระบบกรรมวิธีขอมูลและสารสนเทศดานงบประมาณของ
กองทัพอากาศ มีผูอํานวยการสํานักบริหารงบประมาณ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
                                                   ๓.๙.๓.๑   กองงบประมาณ มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการสั่งจายงบประมาณ และการ
บริหารงบประมาณของกองทัพอากาศ งบกลาง งบเบิกแทนสวนราชการอ่ืน และงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทั้งการ 
บริหารเงินนอกงบประมาณของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองงบประมาณ เปนผูบังคับบัญชาบผดิชอบ 
                                                   ๓.๙.๓.๒  กองควบคุมงบประมาณและบัญช ีมีหนาที ่พิจารณา เสนอความเห็น 
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ 
การควบคุมการใชจายงบประมาณ การรายงานสถานภาพงบประมาณ การติดตามผลการดําเนินงานและ 
ผลการใชจายงบประมาณ การเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายและแผน การขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ และการโอนการจัดสรรงบประมาณ มีผูอํานวยการกอง กองควบคุมงบประมาณและบัญชี
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                                                   ๓.๙.๓.๓  กองกรรมวิธีขอมูล มีหนาที ่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการระบบกรรมวิธีขอมูล
ดานงบประมาณ การจัดทําฐานขอมูล รวบรวม และรายงานขอมูลสถิติระบบงบประมาณของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนเปนหนวยกลางประสานงานในระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานงบประมาณ กับหนวยภายในและ 
ภายนอกกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองกรรมวิธีขอมูล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๓.๑๐  กรมการเงินทหารอากาศ มีหนาที่อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา และ 
ดําเนินการดานการเงินของกองทัพอากาศ กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการ 
ในสายวิทยาการดานการเงิน มีเจากรมการเงินทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๐.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของกรมการเงินทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๐.๒  กองวิทยาการ มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา และ
ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูลขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ จัดทําระเบียบ ควบคุม 
ประเมินผล จัดทําสถิติวิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษาบริหาร
กําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหลาทหารการเงิน จําพวกทหารการเงิน มีผูอํานวยการกอง 
กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๐.๓  กองควบคุมการใชจาย  มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา 
และดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการใชจาย การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การเบิกจายกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา  
เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และคาใชจ ายตางประเทศ มีผู อํานวยการกอง กองควบคุมการใชจาย 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๐.๔  กองเงินเดือนและคาจาง มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา 
และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ การขออนุมัติอัตราถือ
จายเงินเดือนและคาจางกองทัพอากาศ การเบิกจายเงินเดือนและคาจาง เงินประจําตําแหนง การเบิกเงิน
คาตอบแทนพนักงานราชการ การเบิกจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ การเบิกจายเงินสมทบ



๔๐ 
 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางการเบิกจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ การรับรอง
เงินเดือน  การหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย มีผูอํานวยการกอง กองเงินเดือนและคาจาง เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
                ๓.๑๐.๕  กองการเงิน  มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา และ
ดําเนินการเก่ียวกับการรับ - จายเงิน เก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทางการเงิน รวมทั้งการจัดทําบัญชีสินทรัพยถาวร มีผูอํานวยการกอง  
กองการเงินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
                 ๓.๑๐.๗  กองการเงินตางประเทศ มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ 
พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมงบประมาณ การตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินคาใชจาย
ตางประเทศที่เบิกจายจากสวนกลาง และคาใชจายในประเทศที่จายเปนเงินตราตางประเทศ มีผูอํานวยการกอง 
กองการเงินตางประเทศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                 ๓.๑๐.๖  กองบริหารการเงิน มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม กํากับการ พัฒนา 
และดําเนินการ เกี่ยวกับเบิกจายเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ เงินเพ่ิมและเงินสวัสดิการตาง ๆ รวมทั้ง
ดําเนินงานเก่ียวกับการรับ-จายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทําบัญชีเงิน การจัดทําทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และ
รายงานสถานภาพการเบิกจายเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ มีผูอํานวยการกอง กองบริหารการเงิน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๓.๑๑  กรมจเรทหารอากาศ มีหนาที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการดานการตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการกองทัพอากาศตามนโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามระเบียบแบบธรรมเนียม
ของทหารการสอบสวนเร่ืองรองทุกข รองเรียน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน  
มีเจากรมจเรทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๑.๑  แผนกธุรการ  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชของกรมจเรทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๑๑.๒  กองแผนและโครงการ  มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนด แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณดานการตรวจสอบ ตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการของสวนราชการกองทัพอากาศ 
การตรวจสอบมาตรฐานการบิน และเร่ืองรองทุกข รองเรียน มีผูอํานวยการกอง กองแผนและโครงการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๑.๓  กองจเร  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูล การจัดทําสถิติ 
การตรวจสอบ การตรวจติดตาม การประเมินผล การวิเคราะห  พัฒนา การรายงานผล และการใหคําแนะนํา
ในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการของสวนราชการกองทัพอากาศ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ดานการรบ การสนับสนุนการรบ และการปกครอง ตามภารกิจที่ไดรับมอบ นโยบาย และสั่งการของ
ผูบังคับบัญชา มีผูอํานวยการกอง กองจเร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๑.๕  กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน มีหนาที่ ดําเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินคามาตรฐานการบินกองทัพอากาศ มีผู อํานวยการกอง กองตรวจสอบมาตรฐานการบิน 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 



๔๑ 
 

              ๓.๑๑.๖  กองตรวจสอบเร่ืองรองทุกขรองเรียน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการ
พิจารณาการตรวจสอบ การสืบสวน การสอบสวนและรายงานผล เร่ืองรองทุกข รองเรียน ของกองทัพอากาศ 
การประสานงานเร่ืองรองทุกข รองเรียน กับหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ และการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของกับการรองทุกข รองเรียน มีหัวหนากอง กองตรวจสอบเร่ืองรองทุกขรองเรียน 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
                        ๓.๑๒  สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ มีหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายของกองทพัอากาศ กับ
มีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการตรวจสอบภายใน 
มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๒.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
พัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ มีหัวหนาแผนก
ธุรการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๒.๒  กองวิชาการและระบบงาน มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ เสนอแนะ และดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
การวิเคราะหและประเมินผลการแกไขพัฒนามาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน การแกไขปญหา 
การบริหารงานที่เปนผลสืบเน่ืองมาจากการตรวจสอบภายใน แผนงาน โครงการ และงบประมาณดานการ
ตรวจสอบภายใน กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการ 
ในสาย วิทยาการจําพวกทหารตรวจสอบภายใน มีผูอํานวยการกอง  กองวิชาการและระบบงาน 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๒.๓  กองตรวจพิเศษ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบภายในกรณี
พิเศษ  และสนับสนุนการตรวจสอบภายในตามนโยบาย หรือคําสั่งของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กอง
ตรวจพิเศษ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๒.๔  กองตรวจสอบที่ ๑  มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 
กํากับการ เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบระบบสารสนเทศดาน
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การตรวจสอบวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานเสนอแนะขอคิดเห็น มีผูอํานวยการกอง กองตรวจสอบที่ ๑ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๒.๕  กองตรวจสอบที่ ๒  มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 
กํากับการ เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบระบบสารสนเทศดาน
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การตรวจสอบวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานเสนอแนะขอคิดเห็น มีผูอํานวยการกอง กองตรวจสอบที่ ๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๒.๖  กองตรวจสอบที่ ๓  มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 
กํากับการ เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบระบบสารสนเทศดาน
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การตรวจสอบวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
รายงานเสนอแนะขอคิดเห็น มีผูอํานวยการกอง กองตรวจสอบที่ ๓ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๔๒ 
 

                        ๓.๑๓  สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ มีหนาที่ดําเนินการดานการนิรภัย การบินและการ
นิรภัยภาคพ้ืน ตามมาตรฐานของกองทัพอากาศและมาตรฐานสากล กับมีหนาที่จัดการความรูควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการนิรภัย มีผูอํานวยการสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
               ๓.๑๓.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ  
การพัสดุ ตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใชของสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ มีหัวหนาแผนกธุรการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๓.๒  กองวิทยาการ มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูลขาวสาร กําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑจัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติวิเคราะห เผยแพรวิทยาการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณดานนิรภัย กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการจําพวกทหารนิรภัย มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๓.๓  กองนิรภัยการบิน  มีหนาที่  พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันอากาศยานอุบัติเหตุ และการ
สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ มีผูอํานวยการกอง กองนิรภัยการบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๓.๔  กองนิรภัยภาคพ้ืน  มีหนาที่  พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน และการ
สอบสวนอุบัติเหตุภาคพ้ืน มีผูอํานวยการกอง กองนิรภัยภาคพ้ืน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                        ๓.๑๔  สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น อํานวยการ

ควบคุม กํากับการ พัฒนา ใหคําปรึกษา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ กฎหมายระเบียบ ธรรม

เนียม วินัย ความตกลงระหวางประเทศ กฎการใชกําลัง การปกครอง นิติกรรม สัญญาคดีความ และ 

การสงเคราะหทางกฎหมาย กับมีหนาที่ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดาน 

พระธรรมนูญ มีผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวน

ราชการออกเปน 

               ๓.๑๔.๑  แผนกธุรการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ  

การพัสด ุตลอดจนดูแลสถานที่และเคร่ืองมือ เคร่ืองใชของสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหัวหนาแผนก

ธุรการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

               ๓.๑๔.๒  กองคดี มีหนาที่  พิจารณา เสนอความเห็น อํานวยการ ควบคุม  

กํากับการ พัฒนา ใหคําปรึกษา และดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง ทางวินัย ทางแพง 

ทางละเมิดทางปกครอง การสอบสวนคดีอาญาในอํานาจศาลทหาร การระงับขอพิพาททางอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง คดีลมละลาย การบังคับคดี ใหเปนไปตามคําพิพากษา  

คําชี้ขาดขอพิพาท รวมทั้งคําสั่งทางปกครองมีผูอํานวยการกอง กองคดี เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

               ๓.๑๔.๓  กองกฤษฎีกา มีหนาที่ พิจารณา เสนอความเห็น อํานวยการ ควบคุม 

กํากับการ พัฒนา ใหคําปรึกษา และดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียมทหาร 

การสงเคราะหทางกฎหมาย การคุมครองพยาน กฎการใชกําลังและการขัดกันดวยอาวุธ รวมทั้งการวินิจฉัย

ตีความขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบธรรมเนียมทหาร กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝก



๔๓ 
 

และศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการเหลาทหารพระธรรมนูญ มีผูอํานวยการกอง 

กองกฤษฎีกา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
               ๓.๑๔.๔  กองนิติธรรม  มีหนาที่  พิจารณา เสนอความเห็น อํานวยการ ให
คําปรึกษา เก่ียวกับนิติกรรมสัญญา ความตกลงรวมทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งดําเนินการตรวจรางสัญญา   
การตรวจสอบขอผูกพันตามกฎหมายทั้งภายในและตางประเทศ  ตลอดจนรางสัญญาตามที่ไดรับมอบหมาย  
มีผูอํานวยการกอง กองนิติธรรม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ    

                        ๓.๑๕  หนวยบินซ่ึงขึ้นตรงตอกองทัพอากาศ มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังตาม

อํานาจหนาที่ของกองทัพอากาศ มีผูบังคับการกองบินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ(กองบินมีหนวยขึ้นตรงที่

คลายคลึงกัน อาจแตกตางกันบางตามความจําเปน ตัวอยางเชน กองบิน ๑ แบงสวนราชการออกเปน) 

              ๓.๑๕.๑  กองบังคับการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของผูบงัคบั

การกองบิน ๑ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจ 

ของกองบิน ๑ 
              ๓.๑๕.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๓  ฝูงบิน ๑๐๑  มีหนาที่ เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศตาม
อํานาจหนาทีท่ี่กองทัพอากาศกําหนด มีผูบังคับฝูงบิน ๑๐๑ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๔  ฝูงบิน ๑๐๒  มีหนาที่ เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศตาม
อํานาจหนาที่ที่กองทัพอากาศกําหนด มีผูบังคับฝูงบิน ๑๐๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๕  ฝูงบิน ๑๐๓  มีหนาที่ เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศตาม
อํานาจหนาที่ที่กองทัพอากาศกําหนด มีผูบังคับฝูงบิน ๑๐๓ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๖  กองพันทหารอากาศโยธิน  มีหนาที่ เตรียมและใชกําลังปองกันรักษา
ความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร การรักษาการณ การตอสูปองกันการโจมตีทางอากาศ และปฏิบัติหนาที่ตามที่
กองทัพอากาศกําหนด มีผูบังคับกองพันทหารอากาศโยธิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๗  แผนกสนับสนุนการบิน  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับการบิน และ
การขาวอากาศ มีหัวหนาแผนกสนับสนุนการบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๘  แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ  มีหนาที่ เตรียมและดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมการปฏิบัติการบินของอากาศยานที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมการยุทธทางอากาศ และการฝก
เคร่ืองบินจําลอง มีหัวหนาแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ(จัดเฉพาะกองบนิ ๑) 
              ๓.๑๕.๙  กองเทคนิค  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการซอมบํารุงเคร่ืองยนต 
บริภัณฑอากาศยาน อุปกรณและบริภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกส อุปกรณและบริภัณฑสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส 
การปฏิบัติการสื่อสาร และกิจการเชื้อเพลิง มีหัวหนากอง กองเทคนิค เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๑๐  โรงพยาบาลกองบิน  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษา 
พยาบาลขาราชการ ทหารกองประจําการ ลูกจาง พนักงานราชการ ครอบครัว และประชาชนที่มาขอรับการ
รักษา รวมทัง้ดําเนินการดานเวชศาสตรปองกัน และเวชศาสตรการบิน มีผูอํานวยการโรงพยาบาลกองบิน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๔๔ 
 

              ๓.๑๕.๑๑  แผนกชางโยธา  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการชางโยธา สํารวจ 
กําหนดผัง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมดูแลการกอสราง ซอมบํารุงสนามบิน สิ่งปลูกสรา ง  
การสาธารณูปการ เคร่ืองทุนแรงและบริภัณฑชางโยธาการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน การดูแลรักษาเขต
พ้ืนที่ของทางราชการ ตลอดจนการควบคุม เบิกจาย เก็บรักษา และพิจารณาความตองการพัสดุชางโยธา  
มีหัวหนาแผนกชางโยธา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๑๒  แผนกขนสง  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการขนสง การบริการ
ยานพาหนะ และการซอมบํารุง ตลอดจนการควบคุม เบิกจาย เก็บรักษา และพิจารณาความตองการพัสดุ
ขนสง มีหัวหนาแผนกขนสง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๑๓  ฝ ายพลาธิการ  มีหน าที่  ดํ าเ นินการเ ก่ียวกับการพลาธิการ  
การบํารุงเลี้ยง ตลอดจนการควบคุม เบิกจาย เก็บรักษา และพิจารณาความตองการพัสดุพลาธิการ  
มีหัวหนาฝายพลาธิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๕.๑๔  แผนกสวัสดิการ มีหนาที่  ดํา เ นินการเ ก่ียวกับการสวัสดิการ  
การบํารุงขวัญ การสงเสริมสวัสดิภาพ การสงเคราะห การกีฬา การฝกอาชีพ การไปรษณีย การพักผอน  
การบันเทิง และการฌาปนกิจสงเคราะห มีหัวหนาแผนกสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
             ๓.๑๕.๑๕  กองรอยทหารสารวัตร  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสารวัตรทหาร 
การเ รือนจํา การควบคุมการผานเขา - ออกและการพักอาศัย  มีผู บั งคับกองรอยทหารสารวัตร 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๓.๑๖  โรงเรียนการบิน  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรม อํานวยการศึกษาใหแกศิษยการบินและ
ครูการบินและฝกการยังชีพ รวมทั้งการปฏิบัติการใชกําลังตามอํานาจหนาที่ของกองทัพอากาศ มีผูบัญชาการ
โรงเรียนการบินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๖.๑  กองบัญชาการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของผู
บัญชาการโรงเรียนการบิน รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ภารกิจของโรงเรียนการบิน 
              ๓.๑๖.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๓  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในโรงเรียนการบิน มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๔  กองฝกการบิน มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและปกครอง
บังคับบัญชาศิษยการบิน เสนอแนะหลักสูตรและแนวการสอน การฝกครูการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ
และการบริการขาวอากาศ มีผูบังคับการกองฝกการบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๕  กองการศึกษา มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการอบรมภาควิชาการแกศษิย
การบิน การจัดทําตําราและอุปกรณการศึกษา รวมทั้งฝกการยังชีพใหกับศิษยการบินและผูทําการในอากาศ 
ของกองทัพอากาศ มีหัวหนากอง กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๖  กองพันทหารอากาศโยธิน มีหนาที่ เตรียมและใชกําลังปองกันรักษาความ
ปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร การรักษาการณ การตอสูปองกันการโจมตีทางอากาศ และปฏิบัติหนาที่ตามที่
กองทัพอากาศกําหนด มีผูบังคับกองพันทหารอากาศโยธิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๗  กองซอมบํารุงอากาศยาน มีหนาที่ ดําเนินเกี่ยวกับการตรวจซอมบํารุง
อากาศยาน เค ร่ืองยนต บริภัณฑอากาศยาน บริภัณฑภาคพื้น สื่อสารอิเล็กทรอนิกสและสรรพาวุธ  
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การดัดแปลงแกไขตามคูมือ และเอกสารเทคนิค ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเบิกจาย และพิจารณาความตองการ
พัสดุชางอากาศ พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสภาคอากาศ และพัสดุสรรพาวุธ มีหัวหนากอง กองซอมบํารุง 
อากาศยาน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๘  แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
สื่อสาร และซอมบํารุงเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสภาคพ้ืน และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสภาคพ้ืน มี
หัวหนาแผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๖.๙  กองรอยทหารสารวัตร มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสารวัตรทหารการ
เรือนจํา การควบคุมการผานเขา-ออก และการพักอาศัย มีผูบังคับกองรอยทหารสารวัตรเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

                        ๓.๑๗  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหนาที่เตรียมและดําเนินการเก่ียวกับระบบ
ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การลําเลียงทางอากาศ การคนหาและชวยชีวิต
การจราจรทางอากาศ และการขาวอากาศ กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการดานการลาดตระเวน การคนหาและชวยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานและแจงเตือน
อากาศยานและการอุตุนิยมวิทยา มีผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
แบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๗.๑  กองบัญชาการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ 
ผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และ
ดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
              ๓.๑๗.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๗.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา ในดานการควบคุมทางอากาศ
ยุทธวิธี การลาดตระเวนทางอากาศ การควบคุมการบิน และการอุตุนิยมวิทยา มีผูอํานวยการกอง  
กองวิทยาการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๔  ศูนยปองกันทางอากาศ มีหนาที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน กํากับ 

การ ควบคุม และดําเนินการเก่ียวกับ การปองกันทางอากาศ และเตรียมกําลังพลสําหรับหนวยในระบบปองกัน

ทางอากาศ มีผูอํานวยการศูนยปองกันทางอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๕  กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี มีหนาที่  วางแผน เตรียมการ 

ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี การควบคุมทาง

อากาศยุทธวิธี และเตรียมกําลังพลสําหรับหนวยในระบบควบคุมทางอากาศยุทธวิธี มีผูอํานวยการกอง  

กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๖  ศูนยการลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  มีหนาที่ 

วางแผน เตรียมการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการลาดตระเวนทางอากาศ การ

รวบรวมขอมูล การกรรมวิธีขอมูล การปรับมาตรฐาน การแปลความ การผลิตแผนที่และภาพถายทางอากาศ

และงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภายในและภายนกองทัพอากาศกับมี

หนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และเตรวจตรากิจการในสายวิทยาการจําพวก
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ทหารลาดตระเวนทางอากาศลาดตระเวน มีผูบังคับศูนยการลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๗  กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  มีหนาที่ เตรียมการ ประสานงาน และ

ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถพรอมปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ หนวยในระบบปองกันทางอากาศ และหนวยในระบบควบคุมทางอากาศ

ยุทธวิธีไดอยางตอเนื่อง มีผูอํานวยการกอง กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๘  กองขาวอากาศ  มีหนาที่ เตรียมการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม 

วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการขาวอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองขาวอากาศ เปน

ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๙  กองบังคับการบิน มีหนาที่ เตรียมการ ประสานงาน กํากับการ ควบคุม 

และดําเนินการเกี่ยวกับการบริการการบิน มีผูอํานวยการกอง กองบังคับการบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๑๐  กองลําเลียงทางอากาศ  มีหนาที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน 

กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการลําเลียงทางอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองลําเลียงทางอากาศ 

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๑๑  กองคนหาและชวยชีวิต  มีหนาที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน 

กํากับการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการคนหาและชวยชีวิต มีผูอํานวยการกอง กองคนหาและชวยชีวิต 

เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๗.๑๒  กองบริการ  มีหนาที่  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจของหนวยภายในกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 
                        ๓.๑๘  หนวยบัญชาการอากาศโยธิน มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังภาคพ้ืน 
การปองกันที่ตั้ง การตอสูอากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ และการดุริยางค กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานอากาศโยธินและดุริยางค มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
อากาศโยธินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน 
               ๓.๑๘.๑  กองบัญชาการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการ
ใหเปนไปตามภารกิจของหนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
               ๓.๑๘.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๘.๓  ศูนยการทหารอากาศโยธิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา 
รวบรวมขอมูล ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติวิเคราะห 
เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรากิจการใน
สายวิทยาการเหลาทหารอากาศโยธิน และเหลาทหารดุริยางค มีผูบังคับการศูนยการทหารอากาศโยธิน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  



๔๗ 
 

               ๓.๑๘.๔  กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค  มีหนาที่ เตรียมและใชกําลัง
ปองกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ รวมทั้งการใชกําลังตามอํานาจหนาที่ 
ของกองทัพอากาศ มีผูบังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๘.๕  กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค มีหนาที่ เตรียมกําลังภาคพ้ืน
เพ่ือการปองกันการโจมตีทางอากาศ และดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังภาคพ้ืนตามอํานาจหนาที่ของ
กองทัพอากาศ มีผูบังคับการกรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
               ๓.๑๘.๖  กรมปฏิบัติการพิเศษ มีหนาที่ เตรียมกําลังปฏิบัติการพิเศษ และปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบ ตามอํานาจหนาที่ของกองทัพอากาศ มีผูบังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
               ๓.๑๘.๗  แผนกสื่อสาร  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแล การถอด
ประกอบการซอมบํารุงอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบรับรองสภาพการใชงานของอาวุธยุทโธปกรณที่
ใชอิเล็กทรอนิกสนําวิถีและปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธีทั้งปวงของหนวย ตลอดจนควบคุมสถานภาพ การเก็บ
รักษา การเบิกจาย และพิจารณาความตองการพัสดุสายสื่อสาร รวมทั้งปฏิบัติการสื่อสารยุทธวิธี มีหัวหนาแผนก
สื่อสาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

               ๓.๑๘.๘  แผนกสรรพาวุธ  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กํากับดูแลการ
ซอมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ และบริภัณฑสรรพาวุธตลอดจนการควบคุมสถานภาพ การเก็บรักษาการเบิกจาย 

และพิจารณาความตองการพัสดุสายสรรพาวุธ มีหัวหนาแผนกสรรพาวุธ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

               ๓.๑๘.๙  กองดุริยางคทหารอากาศ  มีหนาที่ ดําเนินการดานการดุริยางค การฝก
ศึกษา และพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ มีผูบังคับการกองดุริยางคทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

               ๓.๑๘.๑๐  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของหนวยบัญชาการอากาศโยธิน มีหัวหนากองบริการ เปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ   

                        ๓.๑๙  กรมชางอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม 
กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการชางอากาศทั้งระบบ การพัสดุชางอากาศ และการพัสดุ

เชื้อเพลิง กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานชางอากาศ 

มีเจากรมชางอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๑๙.๑  กองบังคับการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมชางอากาศรวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของ

กรมชางอากาศ 
              ๓.๑๙.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๑๙.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารชางอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๔๘ 
 

              ๓.๑๙.๔  กองซอมอากาศยาน ๑  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอมบํารุง 

ดัดแปลง แกไข และประกอบปรับอากาศยาน มีผูอํานวยการกอง กองซอมอากาศยาน ๑เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ  
              ๓.๑๙.๕  กองซอมอากาศยาน ๒  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอมบํารุง 
ดัดแปลง แกไข ประกอบปรับอากาศยานของกองทัพอากาศ และสวนราชการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง

การกูอากาศยานประสบภัย มีผูอํานวยการกอง กองซอมอากาศยาน ๒ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๑๙.๖  กองซอมเคร่ืองยนต  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการซอมบํารุง ดัดแปลง 

แกไข ประกอบปรับเคร่ืองยนตอากาศยาน เคร่ืองยนต บริภัณฑภาคพ้ืน และภาคอากาศ มีผูอํานวยการกอง 
กองซอมเคร่ืองยนต เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๑๙.๗  กองซอมบริภัณฑ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอมบํารุง ดัดแปลง
แกไข ประกอบปรับ บริภัณฑอากาศยานและบริภัณฑภาคพ้ืน รวมทั้งการผลิตกาซ และการกูอากาศยาน
ประสบภัย มีผูอํานวยการกอง กองซอมบริภัณฑ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ     
              ๓.๑๙.๘  กองโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ
ติดตั้ง ดัดแปลงแกไขอากาศยาน เคร่ืองยนต และบริภัณฑ มีผูอํานวยการกอง กองโรงงาน เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๑๙.๙  กองพัสดุชางอากาศ  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจาง 
แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุสายชางอากาศ มี
ผูอํานวยการกอง กองพัสดุชางอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๑๙.๑๐  กองพัสดุเชื้อเพลิง มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาความ
ตองการ การสะสม เก็บรักษา ควบคุม แจกจาย ตรวจสํารวจ จําหนาย บริการ และซอมบํารุงอุปกรณพัสดุ
เชื้อเพลิง มีผูอํานวยการกอง กองพัสดุเชื้อเพลิง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ    
              ๓.๑๙.๑๑  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมชางอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๓.๒๐  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ
ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน มาตรวิทยา และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมีเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๒๐.๑  กองบังคับการ เปนที่บริหารจัดการและปกครองบังคับบัญชาของเจากรม
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการให
เปนไปตามภารกิจของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 
              ๓.๒๐.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๓  กองวิทยาการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุมประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารสื่อสาร จําพวกทหารสื่อสารอิ เล็กทรอนิกสมีผู อํานวยการกอง  
กองวิทยาการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๔๙ 
 

              ๓.๒๐.๔  กองสื่อสารโทรคมนาคม มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
สื่อสาร โทรคมนาคม โทรศัพท การสื่อสารขอมูลและการสื่อสารยุทธวิธี รวมทั้งการติดตั้งและทดสอบ ตลอดจน
การควบคุมสถานภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสของกองทัพอากาศ มี
ผูอํานวยการกอง กองสื่อสารโทรคมนาคม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๕  กองมาตรวิทยา มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสอบเทียบ การซอมบาํรุง  
การบํารุงรักษา เคร่ืองวัดที่เปนมาตรฐาน และมาตรฐานอางอิง จัดทําสถิติ คนควา วิจัยและพัฒนาดานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการสอบเทียบ และฝกอบรม รวมทั้งสนับสนุนงานดานมาตรวิทยาแกสวนราชการอ่ืน 
ๆ และหนวยงานภาคเอกชนให เปนไปตามมาตรฐานสากล มีผู อํ านวยการกองกองมาตรวิทย า 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๖  กองอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการซอม สราง ผลิต 
ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง พัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับระบบจําลอง อุปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกส และ
พัสดุการภาพ รวมทั้งใหการสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับการสงครามอิเล็กทรอนิกส มีผูอํานวยการกองกอง
อิเล็กทรอนิกสเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๗  ศูนยคอมพิวเตอร มีหนาที่ ดําเนินการและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกรรมวิธีขอมูล การสื่อสารขอมูล การสงครามสารสนเทศ และการซอม สราง ผลิต 
ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลงบริภัณฑคอมพิวเตอร บริภัณฑเครือขายสื่อสารขอมูลของกองทัพอากาศ ตลอดจน
การควบคุมสถานภาพเครือขายสื่อสารขอมูลและระบบสารสนเทศ มีผูอํานวยการ ศูนยคอมพิวเตอรเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๘  กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน การถายทอดสัญญาณ การขยายเสียง การพัฒนาดานเทคนิค การซอม
บํารุง การใหคําแนะนําดานเทคนิค การผลิตรายการ รวมทั้งการเผยแพรวิทยาการดานกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน มีผูอํานวยการกอง กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๙  กองโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ 
ติดตั้ง ดัดแปลง แกไขอุปกรณและบริภัณฑสื่อสารอิเล็กทรอนิกส มีผูอํานวยการกอง กองโรงงานเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                 ๓.๒๐.๑๐  กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหา 
จัดซ้ือจัดจาง แลกเปลี่ยน เชา ควบคุม และจําหนาย  เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสและการภาพ มีผูอํานวยการกอง กองพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๐.๑๑  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                        ๓.๒๑  กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน
ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับกิจการสรรพาวุธ การทําลายวัตถุระเบิด และการพัสดุ
สรรพาวุธ กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสรรพาวุธ  
มีเจากรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๒๑.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  รวมทั้งอํานวยการประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไป
ตามภารกิจของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 



๕๐ 
 

              ๓.๒๑.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๑.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารสรรพาวุธ มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๑.๔  กองควบคุมการผลิต มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการวางแผน ติดตาม
งาน จัดทําสถิติ ประเมินคาผลงาน คิดตนทุนตาง ๆ ในการผลิต ซอม สราง ดัดแปลง อาวุธ วัตถุระเบิด 
บริภัณฑสรรพาวุธ และชิ้นสวนตาง ๆ ในสายสรรพาวุธ มีผู อํานวยการกอง กองควบคุมการผลิต เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๑.๕  กองโรงงานสรรพาวุธ ๑  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการสราง ซอม 
ดัดแปลง อาวุธ และบริภัณฑสรรพาวุธ มีผูอํานวยการกอง กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๑.๖  กองโรงงานสรรพาวุธ ๒  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต สราง ซอม 
กระสุน ชนวนกระสุน ชิ้นสวนของ กระสุน วัตถุระเบิด ตลอดจนดัดแปลงกระสุนวัตถุระเบิด และชนวน มี
ผูอํานวยการกอง กองโรงงานสรรพาวุธ ๒  เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๑.๗  กองโรงงานสรรพาวุธ ๓  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต สราง ซอม 
และดัดแปลงตัวลูกระเบิด สวนประกอบ ลูกระเบิด และชิ้นสวนที่เปนโลหะของจรวด มีผูอํานวยการกอง  
กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๒๑.๘  กองโรงงานสรรพาวุธ ๔  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต สราง ซอม 

บรรจุ ประกอบรวม ดัดแปลง  ตรวจทดลอง วิจัย และพัฒนา  จรวด ลูกระเบิด ไพโรเทคนิค รวมทั้งวัตถุระเบิด

อ่ืน ๆ มีผูอํานวยการกอง กองโรงงานสรรพาวุธ ๔ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๒๑.๙  กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการผลิต สราง ซอม 

ดัดแปลง วิจัย พัฒนา ระบบอาวุธนําวิถี ระบบควบคุมการยิง อุปกรณและบริภัณฑ สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส

ภาคพ้ืน และภาคอากาศ เคร่ืองชวยฝก ตลอดจนปรับเทียบมาตรฐาน เคร่ืองทดสอบของระบบสรรพาวุธ

อิเล็กทรอนิกส มีผูอํานวยการกอง กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๒๑.๑๐  กองทําลายวัตถุระเบิด มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจคน พิสูจน

ทราบ เก็บกู ถอดแยก ทําใหปลอดภัย และการทําลาย อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ตลอดจนปฏิบัติตามแผน

ยุทธการที่เกี่ยวของ มีหัวหนากอง กองทําลายวัตถุระเบิด เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๒๑.๑๑  กองพัสดุสรรพาวุธ  มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจาง 

แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุสรรพาวุธ มีผูอํานวยการ

กอง กองพัสดุสรรพาวุธ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

              ๓.๒๑.๑๒  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 



๕๑ 
 

              ๓.๒๒  กรมแพทยทหารอากาศ  มีหนาที่ วางแผนการปฏิบัติอํานวยการ ประสานงาน 
ติดตาม กํากับการ วิจัย พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยทหาร การแพทยทั่วไป เวชศาสตรปองกัน 
การปฏิบัติการปองกันสงครามนิวเคลียรชีวะ เคมีการผลิตบุคลากรดานแพทยและการพัสดุดานการแพทยกับมี
หนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการแพทยมีเจากรมแพทย
ทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
                                 ๓.๒๒.๑  กองบังคับการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมแพทยทหารอากาศรวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ภารกิจของกรมแพทยทหารอากาศ 
                                 ๓.๒๒.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชีตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ ใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๓  กองวิทยาการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑแผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะหเผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารแพทยมีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๔  กองเวชศาสตรปองกัน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ 
ควบคุมและปองกันโรค งานดานอนามัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหแกกําลังพลกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงาน
ภาคพ้ืน ครอบครัวของกําลังพลกองทัพอากาศ และการปฏิบัติการสงครามนิวเคลียรชีวะ เคมีดานการแพทยมี
ผูอํานวยการกอง กองเวชศาสตรปองกัน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๕  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการผลิต
บุคลากรทางการพยาบาล มีผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๖  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจ
รักษาพยาบาล ขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนทหาร ลูกจาง ครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
สนับสนุนภารกิจการลําเลียงผูปวยที่ประสบภัย ทางอากาศและภาคพ้ืน กับมีหนาที่ใหการศึกษาวิชา
แพทยศาสตรการฝกอบรม และพัฒนาวิจัยทางการแพทยมีผู อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๗  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจ
รักษาพยาบาล ขาราชการ ทหารกองประจําการ นักเรียนทหาร ลูกจาง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนการเวชศาสตรการบิน และเวชศาสตรปองกัน ตามที่ไดรับมอบหมาย กับมีหนาที่ใหการฝกอบรม และ
พัฒนาวิจัยทางการแพทย  
                                 ๓.๒๒.๘  โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) มีหนาที่ ดําเนินการใหบริการทางการ
แพทย แกขาราชการ ทหารกองประจําการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา นักเรียนทหาร ครอบครัว และ
ประชาชนทั่วไป ในดานการดูแลรักษา โรคทั่วไป โรคอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรคเร้ือรัง การเวชศาสตรฟนฟู การเวช
ศาสตรปองกัน การฟนฟูผูไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ ณ หนวยสนาม มีผู อํานวยการ
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๙  กองเวชบริภัณฑ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือจัดจาง 
แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุดานการแพทย 
มีผูอํานวยการกอง กองเวชบริภัณฑ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๕๒ 
 

                                 ๓.๒๒.๑๐  ศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน ติดตาม วิจัยพัฒนา เตรียมการ และปฏิบัติการเก่ียวกับการแพทยดานยุทธการ และการบรรเทา
สาธารณภัย มีผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการแพทยทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
                                 ๓.๒๒.๑๑  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมแพทยทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๓  กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน
ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับกิจการดานการพลาธิการ การโภชนาการและการบริการการ
พัสดุพลาธิการ กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดาน
พลาธิการและพัสดุ มีเจากรมพลาธิการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๒๓.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมพลาธิการทหารอากาศ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไป
ตามภารกิจของกรมพลาธิการทหารอากาศ 
              ๓.๒๓.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี หลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
แบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๓.๓  กองวิทยาการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ  ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารพลาธิการและเหลาทหารพัสดุ มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๓.๔  กองพลาธิการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเลี้ยง การจัดเลี้ยง
รับรอง การโภชนาการ การจัดสถานที่ในพิธีการตาง ๆ  การเก็บรักษา สะสม พัสดุอุปกรณที่เก่ียวกับการจัด
เลี้ยงรับรอง และการจัดสถานที่ มีผูอํานวยการกอง กองพลาธิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๓.๕  กองโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ 
ติดตั้ง ดัดแปลง แกไขพัสดุพลาธิการและบริภัณฑ รวมทั้งประสานการซอมบํารุงกับหนวยภายนอก
กองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองโรงงาน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๓.๖  กองพัสดุพลาธิการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซ้ือจัดจาง 
แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุพลาธิการ มีผูอํานวยการ
กอง กองพัสดุพลาธิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๓.๗  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมพลาธิการทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๔  กรมชางโยธาทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน
ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการชางโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกูภัยและการ
พัสดุชางโยธา กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานชาง
โยธา มีเจากรมชางโยธาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 



๕๓ 
 

              ๓.๒๔.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมชางโยธาทหารอากาศ  รวมทั้งอํานวยการประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไป
ตามภารกิจของกรมชางโยธาทหารอากาศ 
              ๓.๒๔.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๔.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารชางโยธา มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
                 ๓.๒๔.๔  กองอาคาร  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 
ซอมสราง บูรณะบํารุง อาคารสถานที่ การประกอบชิ้นสวนประกอบอาคาร การประดับตกแตงอาคารงานพิธี
ตาง ๆ ตลอดจนงานดานเคหะบริการ มีผูอํานวยการกอง กองอาคาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๔.๕  กองสนามบิน  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการซอม สราง ดัดแปลง 
สนามบิน ถนน ลานจอดรถ สะพาน ร้ัว ควบคุมการใชและซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรง รถเฉพาะการ ติดตั้ง 
ควบคุม ดูแลเคร่ืองหนวงความเร็วอากาศยาน มีผูอํานวยการกอง กองสนามบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๔.๖  กองไฟฟา  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต - จายกระแสไฟฟา  
ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ซอมบํารุงระบบไฟฟา ตลอดจนใหการบริการไฟฟา และพัฒนากิจการไฟฟาของ
กองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองไฟฟา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๔.๗  กองประปาและสุขาภิบาล  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการผลิต จาย และ
ซอมบํารุงระบบประปา รวมทั้งการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม มีผูอํานวยการกอง กองประปาและสุขาภิบาล
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๒๔.๘  กองโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ 
ติดตั้ง ดัดแปลง แกไขบริภัณฑ และพัสดุชางโยธา มีผูอํานวยการกอง กองโรงงาน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๒๔.๙  กองพัสดุชางโยธา มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือจัดจาง 
แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย  เบิกจาย  ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุชางโยธา  
มีผูอํานวยการกอง กองพัสดุชางโยธา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๔.๑๐กองดับเพลิงและกูภัย มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการดับเพลิง
และกูภัย อากาศยาน อาคาร และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศ ใหคําปรึกษาแนะนําเทคนิค 
การดับเพลิงและกูภัยสนับสนุนสวนราชการในกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองดับเพลิงและกูภัย  
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๔.๑๑  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมชางโยธาทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๕  กรมขนสงทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงานตดิตาม 
กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับกิจการขนสง ยานพาหนะ และการพัสดุขนสงกับมีหนาที่จัดการ
ความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานขนสงมีเจากรมขนสงทหารอากาศเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 



๕๔ 
 

              ๓.๒๕.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมขนสงทหารอากาศ รวมทั้งอํานวยการประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ภารกิจของกรมขนสงทหารอากาศ 
              ๓.๒๕.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารขนสง มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๔  กองจัดการเคลื่อนยาย  มีหนาที่  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ
เคลื่อนยายทางถนน ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางน้ํา และทางทอ รวมทั้งการขนสงตางประเทศ การขนสงพานิชย 
การรับ-สงพัสดุและยุทโธปกรณ มีผูอํานวยการกอง กองจัดการเคลื่อนยาย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๕  กองพาหนะ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนยานพาหนะ
ประเภทรถนั่ง รถโดยสาร รถบรรทุก รถกิจการพิเศษ พาหนะทางน้ํา และการปรนนิบัติบํารุงรักษายานพาหนะ 
มีผูอํานวยการกอง กองพาหนะ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๖  กองโรงงาน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการซอม สราง ผลิต ประกอบ 
ติดตั้ง ดัดแปลงแกไขยานพาหนะ และบริภัณฑขนสง มีผูอํานวยการกอง กองโรงงาน เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๗  กองพัสดุพาหนะ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือจัดจาง 
แลกเปลี่ยน เชา ควบคุมและจําหนาย เบิกจาย ตรวจสอบ ยืม สะสม และบริการพัสดุขนสง มีผูอํานวยการกอง 
กองพัสดุพาหนะ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๕.๘  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมขนสงทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๖  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน
กํากับการ และดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและการฝกอบรมแกกําลังพลของกองทัพอากาศตามที่
กองทัพอากาศกําหนด และการอนุศาสนาจารย รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการศึกษาการฝก 
และการอนุศาสนาจารย มีเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการ
ออกเปน 
              ๓.๒๖.๑  กองบัญชาการ เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไป
ตามภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
              ๓.๒๖.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๓  วิทยาลัยการทัพอากาศ  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรมนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอํานวยการระดับสูง มี
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๕๕ 
 

              ๓.๒๖.๔  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรม
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธการ งานเสนาธิการกิจ และการบริหารจัดการมีผู
บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๕  โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรม
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในดานการอํานวยการ และการบริหารจัดการสําหรับการปฏิบัติงาน มี
ผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๖  โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรม
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธวิธี ความเปนผูนํา การอํานวยการ และการบริหารจัดการ
สําหรับการปฏิบัติงาน มีผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๗  โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับหมวด  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรม
บุคคลซึ่งไดผานการคัดเลือกใหเลื่อนฐานะ  หรือบรรจุเปนนายทหารสัญญาบัตรในระดับยุทธวิธี การนําหนวย 
และการบังคับบัญชาสําหรับการปฏิบัติงานในระดับผูบังคับหมวด มีผูอํานวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับ
หมวด เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๘  โรงเรียนจาอากาศ  มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรมนักเรียนจาอากาศ 
มีผูบังคับการโรงเรียนจาอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๙  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน  มีหนาที่ ใหการศึกษา และฝกอบรม
นายทหารประทวน และผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนนายทหารประทวน  ดานการทหาร สําหรับการปฏิบัติงานใน
ระดับผูปฏิบัติ มีผูอํานวยการ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๐  โรงเรียนครูทหาร มีหนาที่ ใหการศึกษาและฝกอบรม ขาราชการ
กองทัพอากาศที่มีหนาที่สอนหรือบริหารการศึกษา มีผูอํานวยการโรงเรียนครูทหาร เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๑  ศูนยภาษา  มีหนาที่ ใหการศึกษา และฝกอบรมภาษาตางประเทศแก
กําลังพลของกองทัพอากาศ และตามที่กองทัพอากาศกําหนด มีผูอํานวยการศูนยภาษาเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๒  ศูนยทดสอบบุคคล  มีหนาที่  ทดสอบความถนัดบุคคลของ
กองทัพอากาศ และตามที่กองทัพอากาศกําหนด มีผูอํานวยการศูนยทดสอบบุคคล เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๓  กองอนุศาสนาจารย  มีหนาที่ อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรม แกขาราชการทหาร นักเ รียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจาง และพนักงานราชการ 
ของกองทัพอากาศ  มีผูอํานวยการกอง กองอนุศาสนาจารย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๔  กองวิทยบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการสื่อทาง
การศึกษา โสตทัศนูปกรณ กิจการหองสมุด เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
หนวยงานของกองทัพอากาศ มีหัวหนากอง กองวิทยบริการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๖.๑๕  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกีย่วกับการบริการเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏบิตัิภารกิจของหนวยภายในของกรมยทุธศึกษาทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผดิชอบ 
 
 



๕๖ 
 

              ๓.๒๗  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ 
อํานวยการ ประสานงานกํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝกอบรม และประเมินผลแกนักเรียน
นายเรืออากาศรวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการบิน มีผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท     
กษัตริยาธิราช เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๒๗.๑  กองบัญชาการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ 
ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการให
เปนไปตามภารกิจของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
              ๓.๒๗.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๓  กองการศึกษา  มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษาใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ดานวิชาการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักสูตรและ
มาตรฐานที่กําหนด มีผูอํานวยการกอง กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๔  กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค มีหนาที่ ปกครองบังคับบัญชา 
ฝกอบรมวินัย ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม ความเปนผูนําทางทหาร และประเมินคาบุคคลใหแก
นักเรียนนายเรืออากาศ มีผูบังคับการกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๕  กองวิชาทหาร มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และดําเนินการเก่ียวกับ
การศึกษาใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ดานวิชาทหารภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักสูตรของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  มีผูอํานวยการกอง กองวิชาทหาร เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๖  กองสถิติและประเมินผล มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติ การสถิติวิเคราะหและประเมินผล รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา มีหัวหนากอง กองสถิติและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๗  กองสง เสริมและพัฒนางานวิ จัย  มีหนาที่  วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  การบริหารทุนวิจัย  
การประเมินผล และเผยแพรผลงานดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการจัดการความรูที่ไดจากการวิจัย  
มีหัวหนากอง กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๘  กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหนาที่ ดําเนินการและใหการสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ มีหัวหนากอง กองเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ   
              ๓.๒๗.๙  กองพลศึกษา มีหนาที่ อํานวยการ ควบคุม และดําเนินการเก่ียวกับ
การศึกษา และฝกอบรม ใหแกนักเรียนนายเรืออากาศ ดานวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตรการกีฬาภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ใหเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  มีหัวหนากอง      
กองพลศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๗.๑๐  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  มีหัวหนากอง กองบริการ 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
 



๕๗ 
 

              ๓.๒๘  กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน
ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับการสวัสดิการ การสงเคราะห การฌาปนกิจ และการกีฬา 
กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสวัสดิการ มีเจากรม
สวัสดิการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๒๘.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ รวมทั้งอํานวยการประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไป
ตามภารกิจของกรมสวัสดิการทหารอากาศ 
              ๓.๒๘.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๓  กองการสงเคราะห มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การ
สงเคราะห การฌาปนกิจสงเคราะห การฌาปนสถาน การสุสาน กิจการทหารผานศึก การที่ดินและอาคาร
สงเคราะห และการกุศล มีผูอํานวยการกอง กองการสงเคราะห เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๔  กองอาชีวสงเคราะห มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการกสิกรรม การเลี้ยง
สัตว การฝกและสงเสริมอาชีพใหแกกําลังพลและครอบครัว มีผูอํานวยการกอง กองอาชีวสงเคราะห เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๘.๕  กองการกีฬา มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการกีฬา และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางรางกายใหแกกําลังพล และครอบครัว ตลอดจนบํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณกีฬาสวนกลาง
ของกองทัพอากาศ มีผูอํานวยการกอง กองการกีฬา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๖  กองการรานคา มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริการ
สรรพสินคาที่จําเปนแกการครองชีพใหแกกําลังพลและครอบครัว ตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมสินคาและงบดุล
ประจําป มีผูอํานวยการกอง กองการรานคา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๗  กองการสโมสร มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการและบันเทิง  
การสงเสริมและเผยแพรความรูทั่วไป การกีฬาสโมสร ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ มีหัวหนากอง กองการสโมสร 
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๘  แผนกวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการดานสวัสดิการ มีหัวหนาแผนกวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๘.๙  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๙  ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศมีหนาที่
วางแผนการปฏิบัติ ประสานงาน และดําเนินการเก่ียวกับการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการบิน
และอวกาศ กิจการดานนิวเคลียร ชีวะ เคมี และการพัสดุวิทยาศาสตร กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานวิทยาศาสตร มีผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
 



๕๘ 
 
              ๓.๒๙.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ รวมทั้งอํานวยการ 
ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ    
              ๓.๒๙.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๙.๓  สํานักงานวิจัย  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยพัฒนาเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจกองทัพอากาศ และการพัฒนาประเทศ มีผูอํานวยการสํานักงานวิจัย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๙.๔  กองสนับสนุนการวิจัยอากาศยาน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการ
สนับสนุนงานวิจัยอากาศยานและเทคโนโลยีการบิน ดานการแผนแบบ เขียนแบบ การคํานวณวิเคราะห 
ทดสอบประเมินผลโครงสรางอากาศยาน มีผู อํานวยการกอง กองสนับสนุนการวิจัยอากาศยาน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๙.๕  กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณดานการแผนแบบ เขียนแบบ การคํานวณวิเคราะห ทดสอบ
ประเมินผลทดลองชิ้นงานยุทโธปกรณ มีผูอํานวยการกอง กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ เปนผูบังคบับญัชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๒๙.๖  กองวิทยาศาสตร  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวม
ความรู กําหนดมาตรฐานพัสดุสายวิทยาศาสตร จัดทําหลักสูตร ฝกและศึกษา ออกคําแนะนําสายวิทยาการ
วิทยาศาสตร รวมทั้งเตรียมและปฏิบัติการดานนิวเคลียร ชีวะ เคมี มีผูอํานวยการกอง กองวิทยาศาสตรเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๒๙.๗  กองกิจการอวกาศ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา คนควา 
ประสานการปฏิบัติ ติดตาม รวบรวม พัฒนา บริการขอมูลและสงเสริมการใชประโยชนดานกิจการอวกาศ 
ระบบภูมิสารสนเทศ ระบบขอมูลระยะไกล และระบบกําหนดพิกัดดวยดาวเทียม มีผู อํานวยการกอง  
กองกิจการอวกาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  
              ๓.๒๙.๘  กองบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
มีหัวหนากอง กองบริการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๐  สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ
ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับเวชศาสตรการบินแกผูทําการในอากาศและ
ผูเกี่ยวของ และการพัสดุเวชศาสตรการบิน กับมีหนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการดานเวชศาสตรการบิน มีผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๓๐.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของ
ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ  รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และ
ดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ  
              ๓.๓๐.๒  แผนกการเงิน  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



๕๙ 
 

              ๓.๓๐.๓  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติวิเคราะห เผยแพร
วิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา และตรวจตรากิจการดานเวชศาสตรการบิน มี
หัวหนากองกองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๐.๔  กองควบคุมสุขภาพผูทําการในอากาศ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการ
ตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา ตรวจคัดเลือก ตรวจพิเศษ ใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพแกผูทําการในอากาศ 
และเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของกับการบิน การพิจารณางดการบิน ตออายุการบิน หรือการทํางานในอากาศ  
ตามมาตรฐานทางการแพทย กฎขององคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ และความปลอดภัยในการบิน 
วิจัยและพัฒนาวิธีการและเคร่ืองมือตรวจสุขภาพ ตรวจรักษา และจัดทําทะเบียนเวชสถิติ มีผูอํานวยการกอง 
กองควบคุมสุขภาพผูทําการในอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๐.๕  กองนิรภัยเวชกรรมการบิน   มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบ
อุปกรณทรงชีพผูทําการในอากาศสายแพทย ใหการศึกษาอบรมวิชาการ และฝกสาธิตอุปกรณดานสรีรวิทยา
การบิน ผูทําการในอากาศ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการบิน ตรวจและพิสูจนศพผูเสียชีวิตซ่ึงเก่ียวของกับ
อากาศยานอุบัติเหตุ กับมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา กิจการดานเวชศาสตรการบิน มีผูอํานวยการกอง  
กองนิรภัยเวชกรรมการบิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๐.๖  กองพยาธิวิทยาการบิน  มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการทางชีวะ เคมี โลหิตวิทยา พิษวิทยา และพยาธิการบิน การคนหาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ
ทางการแพทย วิจัย พัฒนา และเผยแพรพยาธิวิทยาการบิน มีหัวหนากอง กองพยาธิวิทยาการบินเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๓๐.๗  ศูนยลําเลียงทางอากาศสายแพทย  มีหนาที่  วางแผนการปฏิบัติ 
อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการลําเลียงผูปวยทางอากาศและการ
ชวยเหลือผูประสบภัยที่จําเปนตองลําเลียงทางอากาศ มีผูอํานวยการศูนยลําเลียงทางอากาศสายแพทย เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๐.๘  แผนกบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของสถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ มีหัวหนาแผนกบริการ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๑  สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  มีหนาที ่วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ
ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การรักษาความสงบ
เรียบรอย การผานเขาและออกภายในเขตพ้ืนที่ของกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย และการพักอาศัยกับมี
หนาที่จัดการความรู ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสารวัตรทหาร มีผูบังคับ
ทหารอากาศดอนเมืองเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบแบงสวนราชการออกเปน 
              ๓.๓๑.๑  กองบังคับการ  เปนที่บริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของผู
บังคับทหารอากาศดอนเมือง รวมทั้งอํานวยการ ประสานงาน ควบคุม กํากับการ และดําเนินการใหเปนไปตาม
ภารกิจของสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 
              ๓.๓๑.๒  แผนกการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเบิกเงิน การรับจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหนานายทหารการเงิน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 



๖๐ 
 

              ๓.๓๑.๓  กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ  มีหนาที่ ตรวจตรา ตักเตือน แนะนํา
บุคคลในสังกัดกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร การอารักขาบุคคลสําคัญ การ
รักษาการณ การจราจร ตรวจตราการผานเขา ออก การติดตามจับกุมทหารขาดหนีราชการ และผูที่หลบหนีที่
คุมขัง การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหาร การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
พ้ืนที่กองทัพอากาศและพ้ืนที่ที่ ได รับมอบหมาย มีผูบังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๑.๔  กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย  มีหนาที่ ตรวจสอบพฤติกรรม
บุคคลที่เขามาปฏิบัติงานในเขตกองทัพอากาศ การออกบัตรอนุญาตผานเขา ออก กองทัพอากาศของบุคคล
และยานพาหนะ ควบคุมการพักอาศัยของขาราชการ และครอบครัวที่พักอาศัยในบานพักของทางราชการ และ
งานทะเบียนราษฎรในกองทัพอากาศ มีหัวหนากอง กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
              ๓.๓๑.๕  กองวิทยาการ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการคนควา รวบรวมขอมูล
ขาวสาร กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แผนแบบ ตรวจทดลอง จัดทําระเบียบ ควบคุม ประเมินผล จัดทําสถิติ
วิเคราะห เผยแพรวิทยาการ กับมีหนาที่จัดการความรู บริหารการฝกและศึกษา บริหารกําลังพล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร มีหัวหนากอง กองวิทยาการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๑.๖  เรือนจําทหารอากาศ  มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการเรือนจําทหารและ
สถานที่คุมขังทหารอากาศ การฝกอาชีพและฟนฟูจิตใจใหกับผูตองขัง มีผูบังคับเรือนจําทหารอากาศ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๑.๗  แผนกบริการ มีหนาที่ ดําเนินการเก่ียวกับการบริการเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจใหกับหนวยภายในของสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหัวหนาแผนกบริการ เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
              ๓.๓๒  หนวยทหารอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย กองพัน กรม หรือกองพล ซ่ึงขึ้นตรงตอ
กองทัพอากาศ มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
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