(สําเนา)

หนวยรับ

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๗๑/๖๐
เรื่อง แตงตั้ง คณก.บานพักอาศัย ทอ.
เพื่อใหการจัดสรรบานพักอาศัย ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม
ตามความมุ งหมายของทางราชการ และเป น ไปตามระเบี ย บ ทอ.วาด ว ยการพั กอาศัย พ.ศ.๒๕๖๐ จึ งให
ดําเนินการ ดังนี้
๑. ใหยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๕๗ ลง ๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง แตงตั้ง คณก.บานพักอาศัย ทอ.
และ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕/๕๘ ลง ๓๐ พ.ย.๕๘ เรื่อง แตงตั้ง คณก.บานพักอาศัย ทอ.เพิ่มเติม
๒. ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปน คณก.บานพักอาศัย ทอ.
๒.๑ รอง ผบ.ทอ.
เปนประธานกรรมการ
๒.๒ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) เปนรองประธานกรรมการ
๒.๓ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกําลังพล) เปนกรรมการ
๒.๔ จก.กพ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๕ จก.กบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๖ จก.กร.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๗ ปช.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๘ จก.สบ.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๙ จก.กง.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๐ จก.จร.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๑ ผอ.สธน.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๒ จก.ชย.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๓ จก.สก.ทอ.
เปนกรรมการ
๒.๑๔ ผบ.ดม.
เปนกรรมการ
๒.๑๕ ผอ.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖ ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
๒.๑๗ รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
๒.๑๘ หก.กรปภ.สน.ผบ.ดม.
เปนกรรมการ
๒.๑๙ หน.ผสก.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
เปนกรรมการและ ผช.เลขานุการ
๓. คณก.ฯ ...

-๒๓. คณก.ฯ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๓.๑ วางแผน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการพักอาศัย
ในบานพักอาศัยของ ทอ.ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามระเบียบ ฯ
๓.๒ พิจารณาบรรจุขาราชการเขาพักอาศัยและออกจากบานพักอาศัย การโอนสิทธิ
การพักอาศัย การเปลี่ยน การสับเปลี่ยนบานพักอาศัยหรือการขอผอนผันการพักอาศัยโดยจัดลําดับการพักอาศัย
ของขาราชการตามความจําเปนและเดือดรอนตามที่กําหนดไวในระเบียบ ฯ ใหพรอมที่จะเขาพักอาศัยไดทันที
เมื่อมีบานพักอาศัยวาง โดยใหมีความถูกตองและเปนธรรมแกขาราชการอยางทั่วถึง
๓.๓ พิจารณาแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการควบคุมการพักอาศัย
๓.๔ เสนอแนะให ขอคิดเห็น ในการแก ไข ปรับ ปรุงระเบียบ ทอ.วาดวยการพั กอาศั ย
และกําหนดหลักเกณฑปลีกยอยเกี่ยวกับบานพักอาศัยของขาราชการใหอยูในสภาพเรียบรอยไดตามความเหมาะสม
๓.๕ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะเจาหนาที่ หรือบุ คคลเพื่อรับผิ ดชอบ กํากับ ดูแล
ดํ าเนิ น งานด านต าง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ บ านพั กอาศั ย ณ ที่ ตั้ งดอนเมื อง ตามที่ คณะกรรมการบ านพั กอาศั ย ทอ.
มอบหมาย ไดตามความจําเปนและใหรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ได รับมอบหมายใหคณะกรรมการบานพัก
อาศัย ทอ.ทราบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
๓.๖ กํ าหนดระเบี ย บปลี ก ย อ ยต าง ๆ ขึ้ น ใชป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค
ของระเบียบ ฯ
๓.๗ ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานราชการทั้งภายในและภายนอก ทอ.ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการพักอาศัยเปนไปดวยความเรียบรอย
๔. นขต.ทอ.ใหความรวมมือตามที่ คณก.ฯ รองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม รุงสวาง
(จอม รุงสวาง)
ผบ.ทอ.
การแจกจาย …

-๓การแจกจาย
- สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ.(ยบ.), สน.รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
- สบ.ทอ., กพ.ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., จร.ทอ., สธน.ทอ., ชย.ทอ., สก.ทอ., สน.ผบ.ดม.
- ผธก.กพ.ทอ.
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) น.อ.นิธิโรจน ลายทิพย
(นิธิโรจน ลายทิพย)
รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทําการแทน
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๔ ต.ค.๖๐

จ.อ.เบ็ญจพล ฯ /พิมพ/ทาน
น.ท.อนิรุทธ ฯ /ตรวจ

