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มาตรฐานการฝึกความช านาญ 
 

ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้นายทหารประทวนได้รับการฝึกพัฒนาความรู้ความช านาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ในสาขาอาชีพสายวิทยาการจ าพวกทหารส่งก าลังบ ารุงให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และ
ให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้ตามความช านาญทหารอากาศ สาขาอาชีพสายวิทยาการจ าพวกทหา ร 
ส่งก าลังบ ารุงที่ก าหนดไว้ในต าแหน่งได้อย่างดีที่สุด 
 
สาระส าคัญ 
 น.ประทวน มีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานด้านส่งก าลังบ ารุง ได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
ระดับความช านาญ 
 

ระดับความ
ช านาญ 

ระดับ ๓๐ (ขั้นกึ่งช านาญ) 
เจ้าหน้าทีฝึ่กหัดส่งก าลังบ ารุง 

ระดับ ๕๐ (ขั้นช านาญ) 
เจ้าหน้าทีส่่งก าลังบ ารุง 

ระดับ ๗๐ (ขั้นช านาญมาก) 
เจ้าหน้าทีช่ านาญการส่งก าลังบ ารุง 

ความช านาญ - สามารถปฏิบัติงานพื้นฐาน
ได้ 

- สามารถปฏิบัติงานที่มีความ
ซับซ้อนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม ก ากับดูแล 

- สามารถปฏิบัติงานและวางแผนที่
มีความซับซ้อนได้ 

 - ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ขั้น
ช านาญ (ระดับ ๕๐) ได้ 

- ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ข้ัน
ช านาญมาก (ระดับ ๗๐) ได้ 

- ช่วยเหลือนายทหารในสาย
วิทยาการได้ 

  - ให้ค าแนะน า และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ข้ันกึ่งช านาญ 
(ระดับ ๓๐) ได้ 

- ให้ค าแนะน า และควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ข้ันกึ่ง
ช านาญ (ระดับ ๓๐) และขั้น
ช านาญ (ระดับ ๕๐) ได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 กองนโยบายและแผน 

๑.  วิชางานในหน้าที่นโยบายและแผน 
 ๑.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 
   ๑.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับง าน 
ในหน้าที่นโยบายและแผน 
   ๑.๑.๒  เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยัง
อยู่ในการดูแลและการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด 
 ๑.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๑.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
นโยบายและแผนมาใช้ได้เป็นอย่างดี 
  ๑.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนที่
ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยล าพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก 
 ๑.๓ ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๑.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนได้อย่างลึกซึ้ง 
  ๑.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
  ๑.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่นโยบายและแผนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓.๔  สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้องมา
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 

๒.  วิชางานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ 
๒.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 

 ๒.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่โครงการและงบประมาณ 

 ๒.๑.๒  เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ได้ โดยยังอยู่ในการดูแลและการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด 
 ๒.๒ ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๒.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
โครงการและงบประมาณมาใช้ได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยล าพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก 
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 ๒.๓ ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๒.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ ได้อย่างลึกซึ้ง
  ๒.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
  ๒.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่โครงการและงบประมาณที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๓.๔  สามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง  
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 

๓.  วิชางานในหน้าที่สรรพก าลัง 
๓.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 

  ๓.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่สรรพก าลัง  

  ๓.๑.๒  เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่สรรพก าลังที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่ใน
การดูแลและการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด 

 ๓.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๓.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
สรรพก าลังมาใช้ได้เป็นอย่างดี 
  ๓.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่สรรพก าลังที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อนได้โดยล าพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก 

๓.๓  ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๓.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่สรรพก าลัง ได้อย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
  ๓.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่สรรพก าลังที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓.๔  สามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง  
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๔.  วิชางานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง 
  ๔.๑ ความช านาญ ระดับ ๓๐ 
   ๔.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง 
   ๔.๑.๒  เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 
โดยยังอยู่ในการดูแลและการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด 
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  ๔.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
   ๔.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงมาใช้ได้เป็นอย่างดี 
   ๔.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง 
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยล าพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก 
 ๔.๓  ความช านาญ ระดับ ๗๐ 

 ๔.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงได้อย่างลึกซึ้ง
  ๔.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 

 ๔.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๓.๔  สามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง  
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 

๕.  วิชางานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล 
 ๕.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 

  ๕.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล 
  ๕.๑.๒  เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่
ในการดูแลและการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด 

๕.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
 ๕.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่

กรรมวิธีข้อมูลมาใช้ได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่ค่อนข้าง

ยุ่งยากซับซ้อนได้โดยล าพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก 
 ๕.๓ ความช านาญ ระดับ ๗๐ 

 ๕.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลได้อย่างลึกซ้ึง 
 ๕.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
 ๕.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๓.๔  สามารถควบคุมดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง  

มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
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 กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ 
 ๑.  วชิาการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศ 
  ๑.๑  ความช านาญระดับ ๓๐ 
   ๑.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศข้ันพ้ืนฐาน 
   ๑.๑.๒  เพ่ือให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นพ้ืนฐาน 
   ๑.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการด าเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน
(การจัดท าสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
   ๑.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศข้ันปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการด าเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน 
(การจัดท าสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นปฏิบัติงาน 
  ๑.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
   ๑.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศขั้นประยุกต์ 
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
   ๑.๓.๒  เพ่ือให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน 
   ๑.๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการด าเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน
(การจัดท าสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน 
 ๒. วิชาสัญญาการจัดหาทางทหาร (LOA) 
  ๒.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
   ๒.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๑.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการการตรวจสอบสัญญาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒.๑.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่ายขั้นพ้ืนฐาน
  ๒.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
   ๒.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการการตรวจสอบสัญญาขั้นปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นปฏิบัติงาน 
   ๒.๒.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่ายขั้นปฏิบัติงาน 
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 ๒.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๒.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นประยุกต์สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน 
  ๒.๓.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบสัญญาการจัดหาขั้นประยุกต์กับงาน  
ที่มีความซับซ้อน 
  ๒.๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นประยุกต์กับงาน
ที่มีความซับซ้อน 
  ๒.๓.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการก าหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่ายขั้น
ประยุกต์กับงานท่ีมีความซับซ้อน 
 ๓. วิชาการจัดซื้อพัสดุ 
  ๓.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
   ๓.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๑.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ(DOC, BOC, CLSSA) 
ขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๑.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯขั้นพ้ืนฐาน 
   ๓.๑.๕  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๑.๖  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นพื้นฐาน 
   ๓.๑.๗  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๓.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ (DOC, BOC, CLSSA) 
ขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๕  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๖  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นปฏิบัติงาน 
  ๓.๒.๗  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นปฏิบัติงาน 
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  ๓.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
   ๓.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน 
   ๓.๓.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ (DOC, BOC, CLSSA) 
ขั้นประยุกต์กับงานท่ีมีความซับซ้อน 
   ๓.๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
   ๓.๓.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
   ๓.๓.๕  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
   ๓.๓.๖  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
   ๓.๓.๗  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นประยุกต์กับงานที่มี
ความซับซ้อน 
 ๔. วิชาการการส่งซ่อมพัสดุ 
  ๔.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
   ๔.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repairand Replace ขั้นพ้ืนฐาน
   ๔.๑.๒   เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repairand Return ขั้นพ้ืนฐาน 
   ๔.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔.๒ ความช านาญระดับ ๕ 
   ๔.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Replace ขั้นปฏิบัติงาน
   ๔.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Return ขั้นปฏิบัติงาน
   ๔.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นปฏิบัติงาน
  ๔.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๔.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Replace ขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
  ๔.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Return ขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
  ๔.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นประยุกต์สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
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 ๕. วิชาการเรียกร้องค่าเสียหาย 
 ๕.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๕.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕.๑.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๕.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐาน   
  ๕.๑.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นพื้นฐาน 
 ๕.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๕.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นปฏิบัติงาน 
  ๕.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นปฏิบัติงาน 
  ๕.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบขั้นปฏิบัติงาน 
  ๕.๒.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๕.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นประยุกต์สามารถปฏิบัติงาน
และวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน 
  ๕.๓.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นประยุกต์สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
  ๕.๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบ ขั้นประยุกต์สามารถปฏิบัติงานและ
วางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน   
  ๕.๓.๔  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นประยุกต์สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานท่ีมีความซับซ้อน 
 ๖. วิชาการเรียกเก็บเงิน (Billing Statement) 
 ๖.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๖.๑.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖.๑.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงินขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖.๑.๓  เพ่ือให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๖.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นปฏิบัติงาน 
  ๖.๒.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงินขั้นปฏิบัติงาน 
  ๖.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นปฏิบัติงาน 
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 ๖.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๖.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นประยุกต์กับงาน
ที่มีความซับซ้อน 
  ๖.๓.๒  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงิน ขั้นประยุกต์ 
กับงานท่ีมีความซับซ้อน 
  ๖.๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นประยุกต์
กับงานท่ีมีความซับซ้อน 
 
 ศูนย์ส่งก าลังบ ารุง         
 ๑.  วิชาศูนย์ส่งก าลังบ ารุง         
 ๑.๑  ความช านาญระดับ ๓๐     
  ๑.๑.๑  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) 
  ๑.๑.๒  เพ่ือให้การฝึกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) การท างาน 
ทีไ่ม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยยังอยู่ในการดูแล และการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด  
  ๑.๑.๓  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศด้านการส่ง
ก าลังบ ารุง (LMIS) ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) 
 ๑.๒  ความช านาญระดับ ๕๐       
        ๑.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) มาใช้ได้เป็นอย่างดี      
        ๑.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลัง
บ ารุง (LMIS) ที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนได้โดยล าพังแต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุม 
  ๑.๒.๓  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศด้าน 
การส่งก าลังบ ารุง (LMIS) ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) มาใช้ได้เป็น
อย่างดี 
 ๑.๓  ความช านาญระดับ ๗๐         
        ๑.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) 
ได้อย่างลึกซึ้ง   
         ๑.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน า หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้   
        ๑.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง (LMIS) ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๑.๓.๔  สามารถควบคุม ดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้      
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 กองสง่ก าลัง 
 ๑.  วิชางานด้านเชื้อเพลิง 
 ๑.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 
  ๑.๑.๑  อธิบายหลักเกณฑ์การขออนุมัติปรับอัตราจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนประจ าหน่วย 
  ๑.๑.๒  อธิบายหลักเกณฑ์และการด าเนินการขอใช้เชื้อเพลิงงบพิเศษและเบิกทดแทน 
  ๑.๑.๓  อธิบายการด าเนินการรายงานการบริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ.
 ๑.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๑.๒.๑  อธิบายการด าเนินการขออนุมัติปรับอัตราจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนประจ าหน่วย 
  ๑.๒.๒  สามารถจัดท ารายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงในการขอใช้เชื้อเพลิงภาคพ้ืนงบพิเศษและ
ขอเบิกทดแทน 
  ๑.๒.๓  สามารถจัดท ารายงานการบริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ. 
 ๑.๓  ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๑.๓.๑  สามารถปฏิบัติงานและวางแผนข้อมูลรายละเอียดเพ่ือขอปรับอัตราจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงภาคพ้ืนประจ าหน่วยที่มีความซับซ้อนได ้
  ๑.๓.๒  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเจ้าหน้าที่จัดท ารายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงภาคพ้ืนงบพิเศษ 
  ๑.๓.๓  ให้ค าปรึกษาและแนะน าการให้บริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ. 
 ๒.  วิชางานด้านควบคุมการขนส่ง 
 ๒.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 
  ๒.๑.๑  เรียนรู้ขั้นตอนการขออนุมัติใช้ บ.ทอ.และ นอก ทอ.เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  ๒.๑.๒  เรียนรู้ขั้นตอนการขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด ด้านการส่งก าลัง 
  ๒.๑.๓  เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ. 
 ๒.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๒.๒.๑  อธิบายขั้นตอนการขออนุมัติใช้ บ.ทอ.และ นอก ทอ.เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
  ๒.๒.๒  อธิบายขั้นตอนการขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด ด้านการส่งก าลัง 
  ๒.๒.๓  อธิบายขั้นตอนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ. 
 ๒.๓  ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๒.๓.๑  สามารถปฏิบัติงานและวางแผนขั้นตอนการขออนุมัติใช้ บ.ทอ.รวมทั้งค าสั่งที่
เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อนได้ 
  ๒.๓.๒  สามารถบอกขั้นตอนการขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด และค าสั่งที่
เกี่ยวข้องได ้
  ๒.๓.๓  ประสานงานหน่วยเกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ. 
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 ๓.  วิชางานด้านส่งก าลัง 
 ๓.๑  ความช านาญ ระดับ ๓๐ 
  ๓.๑.๑  สามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านส่งก าลังพ้ืนฐาน 
  ๓.๑.๒  สามารถเรียนรู้งานด้านส่งก าลังในระดับพ้ืนฐาน 
  ๓.๑.๓  สามารถอธิบายความหมายและหลักการด าเนินการอนุมัติสิทธิ สสต.ประจ าปี 
 ๓.๒  ความช านาญ ระดับ ๕๐ 
  ๓.๒.๑  สามารถท างานเกี่ยวกับงานด้านส่งก าลังได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
  ๓.๒.๑  สามารถด าเนินการจัดท าการอนุมัติสิทธิ สสต.ประจ าปี 
 ๓.๓  ความช านาญ ระดับ ๗๐ 
  ๓.๓.๑  สามารถให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานด้านส่งก าลังได้ 
  ๓.๓.๒  สามารถอธิบายให้ค าแนะน าการจัดท า สสต.ประจ าปี 
  ๓.๓.๓  สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานด้านส่งก าลังที่มีความซับซ้อนได้ 
 
 กองควบคุมการพัสดุ 
 ๑. วิชาระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๑.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๑.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ๑.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารพัสดุ 
   ๑.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจ าหน่ายพัสดุ 
 ๑.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารพัสดุ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจ าหน่ายพัสดุ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๑.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๑.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารพัสดุอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
  ๑.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจ าหน่ายพัสดุอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ 
หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
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 ๒. วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๒.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท าสัญญาและหลักประกัน 
 ๒.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๒.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง น ามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง 
  ๒.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท าสัญญาและหลักประกัน น ามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง 
 ๒.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๒.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้
กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๒.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
  ๒.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท าสัญญาและหลักประกันอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้ 
กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๓. วิชาการจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่ 
 ๓.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ 
  ๓.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการขอรับงานไปด าเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่ 
 ๓.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๓.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการขอรับงานไปด าเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  
 
 
 



- ๑๔ - 
  
 ๓.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๓.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองาน
ที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๓.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่
เกี่ยวเนื่องกันได ้
  ๓.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับงานไปด าเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๔. วิชาการบริหารสินทรัพย์ 
 ๔.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๔.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
  ๔.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์ 
 ๔.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๔.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๔.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๔.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์ น ามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง 
 ๔.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๔.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองาน
ที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๔.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่
เกี่ยวเนื่องกันได ้
  ๔.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์อย่างลึกซึ้ ง 
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๕. วิชาการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
 ๕.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๕.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุของ ทอ. 
  ๕.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
  ๕.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
  
 
 



- ๑๕ - 
  
 ๕.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๕.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุของ ทอ. น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๕.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ น ามาใช้
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๕.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ น ามาใช้อ้างอิง
ได้อย่างถูกต้อง 
 ๕.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๕.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่
มีความซับซ้อนได ้
  ๕.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุอย่างลึกซึ้ง 
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
  ๕.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุอย่างลึกซึ้ง 
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 
 กองควบคุมการซ่อมบ ารุง         
 ๑.  วิชาซ่อมบ ารุง         
 ๑.๑  ความช านาญระดับ ๓๐     
  ๑.๑.๑  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ง
ก าลังบ ารุง 
  ๑.๑.๒  เพ่ือให้การฝึกเก่ียวกับการส่งก าลังบ ารุง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่ในการดูแล 
และการให้ค าแนะน าจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด         
 ๑.๒  ความช านาญระดับ ๕๐       
        ๑.๒.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการน าเอาหลักการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การส่งก าลังบ ารุงมาใช้ได้เป็นอย่างดี         
        ๑.๒.๒  เพ่ือให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
ซับซ้อนได้โดยล าพังแต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุม     
  
 
 
 
 



- ๑๖ – 
 

 ๑.๓  ความช านาญระดับ ๗๐         
        ๑.๓.๑  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงได้อย่างลึกซึ้ง   
         ๑.๓.๒  เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน า หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้   
        ๑.๓.๓  เพ่ือให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับการ
ส่งก าลังบ ารุงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
        ๑.๓.๔  สามารถควบคุม ดูแลผู้อ่ืนได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้      
 
 กองอาคารและสถานที่ 
 ๑. วิชากิจการสนามบินและพัฒนาพื้นที่ 
  ๑.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๑.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร 
  ๑.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการสร้าง และปรับปรุงสนามบิน 
  ๑.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้การแบ่งระดับฐานบิน 
 ๑.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจส่วนประกอบของสนามบินทหาร พ้ืนที่เขตปลอดภัยใน
ราชการทหารน ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการสร้าง และปรับปรุงสนามบิน 
น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๑.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความเข้าใจการแบ่งระดับฐานบิน 
น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๑.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจส่วนประกอบของสนามบินทหาร พ้ืนที่เขตปลอดภัยใน
ราชการทหาร และสามารถค านวณเกณฑ์ความสูงตามมาตรฐาน ICAO ได ้
  ๑.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการสร้าง และปรับปรุง
สนามบิน ประยุกต์ใช้กับงานท่ีเกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๑.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการแบ่งระดับฐานบิน มาตรฐานของฐานบินปฏิบัติการ
และประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
  
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 ๒. วิชากิจการอาคารสถานที่ 
 ๒.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๒.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๒.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๒.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท าสัญญาและหลักประกัน 
 ๒.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๒.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท าสัญญาและหลักประกันน ามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง 
 ๒.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๒.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน
ได ้
  ๒.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๒.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการท าสัญญาและหลักประกันอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับ
งานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๓. วิชากิจการสาธารณูปโภค 
 ๓.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับกิจการด้านไฟฟ้า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 
  ๓.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ. 
  ๓.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ. 
 ๓.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๓.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับกิจการด้านไฟฟ้า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา 
ของ ทอ.สามารถประสานหน่วยเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
  



- ๑๘ - 
 
 ๓.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๓.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับกิจการด้านไฟฟ้า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๓.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง และ
วางแผนการใช้สาธารณูปโภค ของ ทอ.ได้  
  ๓.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง 
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 ๔. วิชามาตรฐานการก่อสร้าง 
 ๔.๑ ความช านาญระดับ ๓๐ 
  ๔.๑.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
  ๔.๑.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนก่อสร้างประจ าปี และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
  ๔.๑.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจ าหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ 
 ๔.๒ ความช านาญระดับ ๕๐ 
  ๔.๒.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ การจัดท าผังแม่บท และการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๔.๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดท าแผนก่อสร้างประจ าปี และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
  ๔.๒.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจ าหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ น ามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
 ๔.๓ ความช านาญระดับ ๗๐ 
  ๔.๓.๑ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างลึกซึ้ง 
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได ้
  ๔.๓.๒ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าแผนก่อสร้างประจ าปี และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได ้
  ๔.๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจ าหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เก่ียวเนื่องกันได้ 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

 กองนโยบายและแผน         

๑ วิชางานในหน้าท่ีนโยบายแผน ๔ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

 ๑.๑ การจัดท าเกี่ยวกับนโยบายด้านส่งก าลังบ ารุง 
ทอ. 

              

 ๑.๒ การวางแผนส่งก าลังบ ารุงร่วมกับมิตรประเทศ               

 ๑.๓ การสนับสนุนแผนยุทธการและแผนอื่น ๆ                

๒ วิชางานในหน้าท่ีโครงการและงบประมาณ ๔ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

  ๒.๑ การจัดท าโครงการและงบประมาณด้านส่ง
ก าลังบ ารุง ทอ. 

              

 ๒.๒ การตรวจสอบควบคุมและติดตาม ผลการ
ด าเนินการตามแผนโครงการและงบประมาณให้
เป็นไปตามนโยบาย ทอ. 

              

๓ วิชางานในหน้าท่ีสรรพก าลัง ๔ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

 ๓.๑ การระดมสรรพก าลัง               

 ๓.๒ การส ารองสงคราม               

 ๓.๓ การก าหนดความต้องการด้านส่งก าลังบ ารุง
ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่น 

              

๔ วิชางานในหน้าท่ีพัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุง ๔ ๒ ๖ ๒ ๗ ๓   

  ๔.๑ การพัฒนากิจการส่งก าลังบ ารุงทั้งระบบของ 
ทอ. 

              

  ๔.๒ ตรวจสอบและจัดท าแผนการศึกษาในสายงาน
ส่งก าลังบ ารุง 

              

  ๔.๓ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
กิจการส่งก าลังบ ารุง 

              

๕ วิชางานในหน้าท่ีกรรมวิธีข้อมูล ๔ ๑ ๖ ๒ ๗ ๓  

  ๕.๑ การด าเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 

              

  ๕.๒ การรวบรวม ปรับปรุง จัดท าสถิติและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งก าลัง
บ ารุงทหารอากาศ 

      

 

 
 



- ๒๐ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

 กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ         

๖ วิชาการจัดซื้อทางทหารกับตา่งประเทศ ๔ ๑ ๕ ๓  ๗ ๓   

 ๖.๑  กล่าวทั่วไป               

 ๖.๒  วงรอบการจัดหาทางทหาร               

 ๖.๓  ขั้นตอนวงรอบการด าเนินการในการจัดหาทาง
ทหาร ๔ ขั้นตอน (การจัดท าสญัญา, การจัดหา, การ
เรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสญัญา) 

              

๗ วิชาสัญญาการจัดหาทางทหาร (LOA)  ๔ ๒ ๖ ๓ ๘ ๔   

 ๗.๑  รายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญา               

 ๗.๒  การตรวจสอบสญัญาการจัดหา               

 ๗.๓  แบบของสัญญาการจัดหาทางทหาร               

 ๗.๔  การก าหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่าย               

 ๗.๕  เงื่อนไขในสัญญาการจดัหา (Standard Term 
and Condition) 

              

๘ วิชาการจัดซื้อพัสด ุ ๔ ๒ ๖ ๒ ๗ ๓   

 ๘.๑  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและ
รหัสในสญัญา 

        

 ๘.๒  วิธีการจัดซื้อในสญัญาแต่ละแบบ (DOC, BOC, 
CLSSA) 

              

 ๘.๓  หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อ               

 ๘.๔  หลักการตัดจ่ายพสัดุของ ทอ.สหรัฐฯ               

 ๘.๕  สถานภาพการจัดซื้อพัสด ุ               

 ๘.๖  การเร่งรดัติดตามพสัด ุ               

 ๘.๗  การขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบ               

๙ วิชาการส่งซ่อมพัสด ุ ๔ ๒ ๖ ๓ ๘ ๔   

  ๙.๑  วิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and 
Replace 

              

  ๙.๒  วิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and 
Return 

              

  ๙.๓  สถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรดัตดิตาม               

 
 



- ๒๑ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

๑๐ วิชาการเรียกร้องค่าเสยีหาย ๓ ๒ ๖ ๒ ๘ ๓   

  ๑๐.๑  หลักการเรียกร้องค่าเสียหาย               

  ๑๐.๒  การกรอกแบบฟอร์ม SF364                 

  ๑๐.๓  รหัสผลการตรวจสอบ                 

  ๑๐.๔  รายงานการเรยีกร้องค่าเสยีหาย                 

๑๑ วิชาการเรียกเก็บเงิน (Billing Statement) ๓ ๑ ๕ ๒ ๘ ๓   

  ๑๑.๑  บัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645)               

  ๑๑.๒  การตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงิน                 

  ๑๑.๓  รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน
ของสัญญา  

              

 
๑๒ 

ศูนย์ส่งก าลังบ ารุง 
วิชาศูนย์ส่งก าลังบ ารุง 
๑๒.๑  งานควบคุมสถานภาพข้อมลู 
๑๒.๒  การประสานการส่งก าลังบ ารุง 
๑๒.๓  การวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบ ารุงในระบบ
สารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง ของ ทอ.(LMIS) 
๑๒.๔  การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งก าลังในระบบ
สารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุง ของ ทอ.(LMIS) 
๑๒.๕  การท างานของระบบ LMIS 
๑๒.๖  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ LMIS 
๑๒.๗  ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ LMIS 

 
๑๘ 

 
๗ 

 
๒๐ 

 
๙ 

 
๒๗ 

 

 
๑๑ 

 

 กองส่งก าลัง        

๑๓ วิชางานด้านเชื้อเพลิง 
๑๓.๑  อัตราจ่ายเช้ือเพลิงภาคพื้นประจ าหน่วย 
๑๓.๒  การขอใช้เชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษและการ
ขอเบิกทดแทน 
๑๓.๓  การบริการเช้ือเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ 
และ บ.นอก ทอ. 

๗ ๓ ๘ ๔ ๑๐ ๕   

 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

๑๔ วิชางานด้านควบคุมการขนส่ง 
๑๔.๑  ขออนุมัติใช้ บ.ทอ. 
๑๔.๒  ขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสนุ วัตถุระเบดิ 
๑๔.๓  การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

๖ ๓ ๗ ๓ ๑๐ ๔  

 ๑๕ วิชางานด้านส่งก าลัง 
๑๕.๑  ส่งก าลัง 
๑๕.๒  จัดท าอนุมัติสิทธิ สสต.ประจ าป ี

๖ ๒ ๗ ๓ ๑๐ ๔   

 กองควบคุมพัสด ุ        

 ๑๖ วิชาระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๖.๑  การจดัระดับคลังพัสดุและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
๑๖.๒  การบริหารพสัด ุ

๔  ๒  ๖   ๓ ๗  ๓   

  ๑๖.๓  การจ าหน่ายพัสด ุ               

๑๗ วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๗.๑ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑๗.๒ การจดัซื้อจัดจ้าง 
๑๗.๓ การท าสัญญาและหลักประกัน 

๔ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

 ๑๘ วิชาการจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลัง
ใหญ ่
๑๘.๑ วัตถุประสงค ์
๑๘.๒ หลักเกณฑ ์
๑๘.๓ ขัน้ตอนการขอรับงานไปด าเนินการจัดซื้อ
พัสดุเองแทนการเบิกจากคลังใหญ ่

๔ ๒ ๖ ๒ ๗ ๓   

๑๙ วิชาการบริหารสินทรัพย ์
๑๙.๑ วัตถุประสงค ์
๑๙.๒ หลักเกณฑ ์
๑๙.๓ ขั้นตอนการบริหารข้อมูลสนิทรัพย์ 

๔ ๑ ๕ ๒ ๗ ๓  

 
 
 
 



- ๒๓ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

๒๐ 
 
 
 

วิชาการก าหนดคณุลักษณะเฉพาะพัสด ุ
๒๐.๑ หน้าท่ีของ คณก.พิจารณาการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของ ทอ. 
๒๐.๒ ขั้นตอนการก าหนดคณุลักษณะเฉพาะพัสด ุ
๒๐.๓ วิธีการก าหนดคณุลักษณะเฉพาะพัสด ุ

๔ ๑ ๖ ๒ ๗ ๓  

 กองควบคุมการซ่อมบ ารุง        

๒๑  วิชาซ่อมบ ารุง 
๒๑.๑  ความมุ่งหมายในการซ่อมบ ารุง 
๒๑.๒  วิชาหลักการซ่อมบ ารุง 
๒๑.๓  ระบบการซ่อมบ ารุง 
๒๑.๔  กิจการบริหารการซ่อมบ ารุง 
๒๑.๕  การจดัท าแผนสร้าง - ผลิต ประจ าป ี
๒๑.๖  ผลกระทบต่อการซ่อมบ ารงุ 
๒๑.๗  เรื่องจ้างซ่อมต่าง ๆ 

๑๖ ๗ ๒๐ ๘ ๒๖ ๑๒  

 กองอาคารและสถานที ่        

๒๒ วิชากิจการสนามบินและพัฒนาพืน้ท่ี 
๒๒.๑ พื้นที่เขตปลอดภยัในราชการทหาร และ
เกณฑ์ความสูง 
๒๒.๒ การแบ่งระดับฐานบิน มาตรฐานของฐานบิน
ปฏิบัติการ 
๒๒.๓ การสร้าง และปรับปรุงสนามบิน 

๕ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

 ๒๓ วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒๓.๑ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒๓.๒ การจดัซื้อจัดจ้าง 
๒๓.๓ การท าสัญญาและหลักประกัน 

๔ ๒ ๖ ๒ ๗ ๓   

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

ล าดับ หัวข้อวิชา/เร่ือง 

จ านวนชั่วโมงการฝึกความช านาญ 
หมาย
เหตุ 

ระดับ ๓๐ ระดับ ๕๐ ระดับ ๗๐ 

ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัต ิ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย 

 ๒๔ วิชาการสาธารณูปโภค 
๒๔.๑ การจดัท าผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 
๒๔.๒ การจดัท าแผนก่อสร้างประจ าปี และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๒๔.๓ การขออนุมตัิรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียน
อาคารและการจ าหน่ายอาคารในท่ีราชพัสด ุ

๕ ๒ ๖ ๓ ๗ ๓   

 ๒๕ วิชาการสาธารณูปโภค 
๒๕.๑ ระเบียบ ค าสั่ง เกี่ยวกับกิจการด้านไฟฟ้า
ประปาเครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล 
๒๕.๒ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ. 
๒๔.๓ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ 
ทอ. 

๔ ๒ ๖ ๒ ๗ ๓   

รวม ๑๓๓ ๕๗ ๑๗๘ ๗๗ ๒๒๗ ๙๘  

จ านวนชั่วโมงรวมแยกตามระดับ ๑๙๐ ๒๕๖ ๓๒๕  

 
ผลการประเมินการฝึก        
     ๑.  จะต้องมีเวลาการฝึกไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๕ ของช่ัวโมงการฝกึในแต่ละหัวข้อวิชาหรือวิชาหลัก    
     ๒.  ได้คะแนนการทดสอบภาคการฝึกภาคปฏิบตัิ ไมต่่ ากว่าร้อยละ ๗๐     
     ๓.  ได้คะแนนการทดสอบภาควิชาการไมต่่ ากว่าร้อยละ ๖๐       
  


