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เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

หมวดวิชาความรู้พื;นฐานในงานฝ่ายอาํนวยการ 

 

ความรู้เกีAยวกบังานส่งกาํลงับาํรงุ 

พ.ต.ท.หญงิ ดวงฤด ี เอี1ยวสนิทรพัย ์

อาจารย(์สบ๓) (ทนท.อจ.วชิาบรหิารงานตาํรวจ) กอจ. 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้ 

๑. เพืCอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีCยวกบัหลกัการบรหิารงานสง่กาํลงับาํรงุ

โดยทั Cวไป Q. เพืCอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนําความรูท้ีCไดร้บัไปประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตังิานสง่กาํลงั

บาํรงุ 

๓. เพืCอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมนําความรูท้ีCไดไ้ปถ่ายทอดใหก้บัผูร้ว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  

กล่าวโดยทั Aวไป 

การสง่กาํลงับาํรงุ มคีวามสาํคญัในการปฏบิตัไิมว่า่จะเป็นภาคเอกชนหรอืภาครฐั ซึCงใน

ภาคเอกชนจะคุน้เคยกบัคาํวา่ “Logistics” แต่ภาครฐัจะใชค้าํวา่ “การสง่กาํลงับาํรงุ” หรอื “พลาธกิาร” ซึCง

แต่ละคาํจะมลีกัษณะของกจิกรรมหรอืการกระทาํเพืCอใหไ้ดม้าซึCงสนิคา้และบรกิาร  รวมถงึกระบวนการ

ต่างๆในการดาํเนินการเคลืCอนยา้ย จดัเกบ็ การกระจายสนิคา้ โดยมเีป้าหมายในการสง่มอบใหท้นัเวลา 

ลดตน้ทุน และลกูคา้มคีวามพอใจ 

การสง่กาํลงับาํรงุ ในภาครฐั จงึถกูกาํหนดใหเ้ป็นงานอยา่งหนึCงทีCสนบัสนุนต่อการปฏบิตังิาน

ของหน่วยเพืCอใหห้น่วยสามารถดาํเนินการไดบ้รรลุเป้าหมาย โดยเป้าหมายจะตอ้งถกูกาํหนดไวใ้นแผน

บรหิารหรอื แผนปฏบิตังิานหรอืคาํสั Cงปฏบิตักิาร ซึCงการสง่กาํลงับาํรงุจะตอ้งถกูดาํเนินการหลอมรวมไว้

ในแผน เพืCอเป็นการตรวจสอบวา่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนทีCกาํหนดไวไ้ดจ้รงิ  

 

การกาํหนดงานของการส่งกาํลงับาํรงุ คอื 

๑. การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การวจิยัและพฒันา การทาํงบประมาณในการสง่กาํลงั

บาํรงุ 
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๒. การออกแบบและพฒันา การจดัหา  การเกบ็รกัษา การแจกจา่ย การเคลืCอนยา้ยการซ่อม

บาํรงุ การสง่กลบัและการจาํหน่าย 

๓.  การเคลืCอนยา้ย การสง่กลบั การรกัษากาํลงัพล 

๔. การจดัหาหรอืการก่อสรา้ง การซ่อมแซม การดาํเนินงานและการจดัตั 1งสิCงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ 

๕. การจดัหาหรอืจดัใหม้บีรกิารต่างๆ 

 

ปัจจยัทีAสาํคญัในการส่งกาํลงับาํรงุ ประกอบด้วย 

๑. การบรหิารคน (Man)  

ผูท้ีCเกีCยวขอ้งกบังานสง่กาํลงับาํรงุ ตั 1งแต่ระดบัผูบ้งัคบับญัชาจนถงึเจา้หน้าทีC โดยบรหิาร 

กาํลงัคน  จะใชค้นอยา่งไรใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลกบังานใหม้ากทีCสดุ 

 

๒. การบรหิารเงนิ/งบประมาณ(Money) 

เงนิ/งบประมาณเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิCงต่อการปฏบิตังิาน เป็นจุดเริCมตน้ของการไดม้าซึCง

คน  

วสัดุอุปกรณ์ และการบรหิารเงนิ/งบประมาณ จะจดัสรรเงนิ/งบประมาณ อยา่งไรใหใ้ชจ้า่ยตน้ทุนน้อย

ทีCสดุและใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

 

๓. การบรหิารวสัดุอุปกรณ์ (Material) เครืCองมอืเครืCองใช(้Machine) 

วสัดุอุปกรณ์ สถานทีC และทรพัยากรอืCนนอกเหนือจาก คน และเงนิ/งบประมาณ จะตอ้งมี

พรอ้ม 

สนบัสนุนภารกจิของหน่วยต่างๆ ดงันั 1น การบรหิารวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดาํเนินงานควรคดิวา่จะทาํ

อยา่งไรใหส้ิ1นเปลอืงน้อยทีCสดุ หรอืเกดิประโยชน์สงูสดุ 

 

๔. การบรหิารจดัการ (Management) 

การบรหิารจดัการ เป็นกระบวนการจดัการบรหิารควบคมุเพืCอใหง้านทั 1งหมดเป็นไปอยา่งมี

ระบบ 

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลอยา่งเตม็ทีC 

 

๕. การบรหิารเวลา (Minute)  
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การกาํหนดและการควบคมุการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามเวลาและวตัถุประสงคท์ีCกาํหนด 

เพืCอ 

ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในงานหน้าทีCทีCรบัผดิชอบ 

 

๖. การบรหิารคณุธรรม (Morality) 

ความประพฤตทิีCดทีีCชอบ หรอืธรรมในระดบัศลี หรอืกรอบปฏบิตัทิีCด ีเกีCยวกบัความรูส้กึ

รบัผดิชอบ  

บรสิทุธิ w เกีCยวกบัจติใจ  

 

๗. ระบบสารสนเทศขององคก์ร (Management Information System) 

ระบบสารสนเทศขององคก์รมคีวามสาํคญัชว่ยบรหิารทรพัยากรขององคก์รไดอ้ยา่งม ี

ประสทิธภิาพ บนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ ทีCเกดิขึ1น สนบัสนุนการดาํเนินงานประจาํวนั และสนบัสนุนการ

ตดัสนิใจในเรืCองต่างๆ ของผูบ้รหิาร   ซึCงจะดไูดจ้าก (๑) รายงานทีCจดัทาํตามระยะเวลาทีCกาํหนด (๒) 

รายงานสรปุ    

(๓) รายงานทีCจดัทาํตามเงืCอนไขเฉพาะ   (๔) รายงานทีCจดัทาํตามตอ้งการ 

๘. การบรหิารขอ้มลูขา่วสาร (Message)  

ขอ้มลูขา่วสารทีCฝ่ายสง่กาํลงับาํรงุเสนอผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งเป็นขอ้มลูของสถานการณ์

ปัจจุบนั 

ทีCเป็นอยูจ่รงิ เพืCอทีCจะไดนํ้ามาวเิคราะหป์ระมวลผล และฝ่ายอาํนวยการต่างๆ ตอ้งไดร้บัขอ้มลู

เชน่เดยีวกนั เพืCอเป็นขอ้พจิารณาของฝ่ายอาํนวยการ และเพืCอประโยชน์ในการจดัทาํประมาณการ การ

จดัทาํแผน/คาํสั Cงปฏบิตักิาร  

 

๙. การบรหิารการวดัผล (Measurement) 

การวดัผลเป็นสิCงจาํเป็นการบรหิารจดัการ ซึCงเป็นการวดัเพืCอประเมนิผลทาํใหท้ราบวา่      

กระบวนการสง่กาํลงับาํรงุขั 1นตอนใดมปัีญหาหรอืไมอ่ยา่งไร 

 

ขอบเขตของงานส่งกาํลงับาํรงุ 

๑. การสง่กาํลงั (Supply)  

การดาํเนินงานตามวงรอบทีCกาํหนดไวข้องงานพสัดุ ทั 1งหมดทีCสง่กาํลงัให ้นั Cนคอืรายการใด

หรอื 
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ทั 1งหมดทีCตอ้งการรวมถงึเสบยีงอาหาร อาภรณ์ภณัฑ ์อาวธุ กระสนุวตัถุระเบดิ เชื1อเพลงิ เสบยีงสตัว ์

วสัดุ และเครืCองกลทุกชนิด โดยการกาํหนดความตอ้งการ การจดัหา การเกบ็รกัษา การแจกจา่ย การ

ซ่อมบาํรงุ การจาํหน่าย  และการควบคมุ 

๑.๑ การกาํหนดความตอ้งการ เป็นการกาํหนดหรอืเสนอหรอืคาํขอในเรืCองสิCงของตาม 

จาํนวน และตามระยะเวลาทีCกาํหนด 

๑.๒ การจดัหา เป็นกระบวนการของการใหไ้ดม้าซึCงพสัดุตามความตอ้งการ และปฏบิตัิ

ตาม 

ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ ซึCงสามารถดาํเนินการไดต้ามลกัษณะงาน ดงันี1 

 ๑.๒.๑ การจดัซื1อและการจา้ง การจดัซื1อจดัจา้งเป็นกระบานการทีCใหไ้ดม้าซึCง

พสัดุ 

ทีCตอ้งการทั 1งในเรืCองคณุสมบตั ิจาํนวน ราคา เวลา และแหลง่ขาย เพืCอดาํเนินงานใหบ้รรลุผลสมัฤทธิ wของ

งานตามเป้าหมายทีCกาํหนด โดยในหวัขอ้จะกลา่วถงึวา่ เมืCอสว่นราชการไดก้าํหนดความตอ้งการพสัดุ

และไดร้บังบประมาณในการจดัซื1อจดัจา้งพสัดุแลว้ ผูจ้ดัตอ้งดาํเนินการจดัซื1อจดัจา้งตามระเบยีบสาํนกั

นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีCแกไ้ขเพิCมเตมิ โดยมกีระบวนการดงันี1 

(๑) จดัทาํรายงานขอซื1อ/จา้ง ตอ้งทาํรายงานขอซื1อ/จา้ง โดยระบุ 

รายละเอยีดของการจดัซื1อจดัจา้ง ซึCงรวมถงึวธิกีารจดัซื1อจดัจา้ง 

(๒)  การเสนอขออนุมตัจิดัซื1อ/จา้ง ผูจ้ดัซื1อจดัจา้งตอ้งทาํรายงาน 

ขอซื1อ/จา้ง ทีCจดัทาํไวแ้ลว้เสนอขออนุมตั ิตามขั 1นตอนจากผูม้อีาํนาจอนุมตั ิ

(๓) มอบหมายแต่งตั 1งเจา้หน้าทีC/คณะกรรมการต่างๆ เมืCอไดร้บัอนุมตั ิ

ใหจ้ดัซื1อ/จา้ง  สว่นราชการตอ้งมอบหมายแต่งตั 1งเจา้หน้าทีCและหรอืคณะกรรมการเกีCยวกบัการจดัซื1อจดั

จา้ง  

 

(๔) การจดัซื1อ/จา้ง ตามวธิกีารจดัซื1อจดัจา้งทีCไดร้บัอนุมตั ิดงันี1 

(๔.๑) วธิตีกลงราคา ตดิต่อหาผูข้ายหรอืสบืราคาทีCเหมาะสม

โดยตรง  

และต่อรองราคาตกลงพรอ้มเงืCอนไข 

(๔.๒) วธิสีอบราคา ตดิต่อผูข้ายโดยตรงและปิดประกาศการสอบ

ราคา  

และเปิดซองสอบราคาเพืCอพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการสอบราคา 
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(๔.๓) วธิปีระกวดราคา ปิดประกาศกบัเผยแพรก่ารประกวดราคา

ผา่น 

ทางสืCอสารมวลชนและหรอืตดิต่อผูข้ายโดยตรง รบัซองและเปิดซองประกวดราคาและพจิารณาผลการ

ประกวดราคา 

         (๔.๔) วธิพีเิศษ เจรจาตกลงหรอืสบืราคาหรอืขอใหม้กีารเสนอ

ราคาจากผูข้ายโดยตรง 

(๔.๕) วธิกีรณีพเิศษพจิารณาสั Cงซื1อ/จา้งจากสว่นราชการและหรอื 

หน่วยงานของรฐัทีCเป็นผูผ้ลติ/ทาํงานจา้งนั 1นเอง ซึCงนายกรฐัมนตรไีดใ้หจ้ดัซื1อจดัจา้งหรอืมกีฎหมายหรอื

มมีต ิ

คณะรฐัมนตรกีาํหนดใหซ้ื1อ/จา้ง 

         (๔.๖) วธิปีระมลูดว้ยอเิลก็ทรอนิกส(์e-Auction) พจิารณาคดัเลอืกผู้

ใหบ้รกิารตลาดกลาง ประกาศเผยแพร/่เชญิชวนผูค้า้เขา้รว่มการประมลูพจิารณาคดัเลอืกผูค้า้ ชี1แจง/จดั

ฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผูค้า้เกีCยวกบัการประมลูเพืCอคดัเลอืกผูช้นะการประมลู 

(๕) สั Cงซื1อ/จา้ง เมืCอไดด้าํเนินการตามขั 1นตอนทีC 4 จนไดผู้ข้าย/รบัจา้ง

แลว้  

กใ็หผู้ม้อีาํนาจดาํเนินการสั Cงซื1อ/จา้ง ตามขอ้กาํหนดในระเบยีบ 

(๖) ควบคมุงาน(ถา้ม)ี และหรอืตรวจรบัพสัดุ/การจา้ง ใหเ้จา้หน้าทีC/ 

คณะกรรมการทีCไดร้บัมอบหมาย/แต่งตั 1งเป็นผูด้าํเนินการ 

   ๑.๒.๒ การจดัทาํเอง การจดัหาพสัดุของหน่วยเพืCอใหไ้ดม้าซึCงการปรบัปรงุ

ซ่อมแซมพสัดุใหส้ามารถใชง้านไดต้ามสภาพปกต ิ

   ๑.๒.๓ การโอนหรอืการแลกเปลีCยน การแลกเปลีCยนพสัดุจะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่

ในกรณีทีCหวัหน้าสว่นราชการเหน็วา่มคีวามจาํเป็นจะตอ้งแลกเปลีCยน  ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการ

แลกเปลีCยนครภุณัฑก์บัครภุณัฑแ์ละการแลกเปลีCยนวสัดุกบัวสัดุ  ตามหลกัเกณฑท์ีCกาํหนดไวต้าม

ระเบยีบทีCเกีCยวขอ้ง 

 ๑.๒.๔ การเชา่  เป็นการเชา่สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัย ์โดยทีCผูใ้หเ้ชา่

ตกลง 

ใหผู้เ้ชา่ไดใ้ชห้รอืไดร้บัประโยชน์ จากทรพัยส์นิอยา่งใดอยา่งหนึCง ชั Cวระยะเวลาอนัมจีาํกดั โดยผูเ้ชา่ตก

ลงจะใหค้า่เชา่ตอบแทนในการทีCตนไดใ้ช ้หรอืไดร้บัประโยชน์ จากทรพัยส์นิทีCเชา่นั 1น 

 ๑.๒.๕ การดดัแปลง 

 ๑.๒.๖ การไดร้บัความชว่ยเหลอื 
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๑.๓ การเกบ็รกัษา หมายถงึ การจดัเกบ็ ดแูล รกัษา ใหพ้สัดุมคีวามพรอ้มใชง้าน โดย

ให ้

ปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ ตลอดจนขอ้บงัคบั ระเบยีบปฏบิตัแิละคาํสั Cงของ 

ทางราชการทีCเกีCยวขอ้ง 

  ๑.๔ การแจกจา่ย เป็นวธิทีีCจะทาํใหผู้ท้ีCไดก้าํหนดความตอ้งการไวแ้ละเสนอความ

ตอ้งการนั 1น ไดร้บัสิCงทีCตอ้งการสมความประสงค ์คอืไดร้บัสิCงทีCตอ้งการถกูตอ้งทั 1งชนิดและจาํนวน ภายใน

ระยะเวลาและสถานทีCทีCตอ้งการแจกจา่ย    โดยหน่วยงานทีCรบัผดิชอบ เชน่ สาํนกังานสง่กาํลงับาํรงุ 

(กองพลาธกิาร กองสรรพาวธุ) สาํนกังานเทคโนโลยแีละการสืCอสาร(กองตาํรวจสืCอสาร) กองบนิตาํรวจ 

และฝ่ายพลาธกิารของหน่วยต่างๆ  

  ๑.๕ การจาํหน่าย กระบวนการจาํหน่ายจะเริCมขึ1นเมืCอวสัดุอุปกรณ์ เครืCองมอืเครืCองใชไ้ด้

ผา่นการตรวจสอบของคณะกรรมการแลว้  พสัดุใดหมดความจาํเป็นหรอืหากใชร้าชการต่อไปจะ

สิ1นเปลอืงคา่ใชจ้า่ยมาก ในการดาํเนินการจาํหน่าย จะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่

ดว้ยการพสัดุ ตลอดจนขอ้บงัคบั ระเบยีบปฏบิตัแิละคาํสั CงทางราชการทีCเกีCยวขอ้ง 

 

๒. การซ่อมบาํรงุรกัษา(Maintenance) 

การซ่อมบาํรงุรกัษามใิชเ่ป็นงานทางดา้นเทคนิคเพยีงอยา่งเดยีว หรอืเป็นการบาํรงุรกัษาทีC

ถกู 

วธิแีละในชว่งเวลาทีCเหมาะสมเทา่นั 1น แต่จะตอ้งพจิารณาในดา้นการใชท้รพัยากรทีCมอียูใ่หไ้ด้

ประสทิธภิาพสงูสดุ ประหยดั  และมคีวามปลอดภยัต่อบุคลากรทีCตอ้งเขา้ไปเกีCยวขอ้งดว้ย   ซึCงการซ่อม

บาํรงุรกัษา จะประกอบดว้ย  

- การซ่อมบาํรงุรกัษาแบบป้องกนั เชน่ การตรวจสอบสภาพ การทดสอบ  

- การซ่อมบาํรงุรกัษาแบบแกไ้ข เมืCอวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ อยูใ่นสภาพชาํรดุจากการใช้

งานหรอืหมดตามกาํหนดอายกุารใชง้าน  หน่วยทีCรบัผดิชอบจะตอ้งดาํเนินการซ่อม

บาํรงุใหก้ลบัคนืสภาพการใชง้าน 

โดยการบาํรงุรกัษาแบบป้องกนั และแบบแกไ้ขจะตอ้งใชผ้สมผสานกนั เพืCอเตรยีมความ

พรอ้มทั 1ง 

ดา้นกาํลงัพล ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เครืCองมอื เครืCองใช ้ 

 

๓. การขนสง่ (Transportation) 
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การเคลืCอนยา้ยบุคคลหรอืสิCงของจากทีCหนึCงไปยงัอกีทีCหนึCง ไมว่า่จะขนสง่ทางบก ทางนํ1า 

ทาง 

อากาศ ทางทอ่ อกีทั 1งยงัรวมถงึการควบคมุอาํนวยการกาํกบัดแูลการจราจรในการเคลืCอนยา้ยบุคคลหรอื

สิCงของ   ถา้เป็นการเคลืCอนยา้ยบุคคล เรยีกวา่ การขนสง่ผูโ้ดยสาร หากเป็นการเคลืCอนยา้ยสตัวห์รอื

สิCงของต่าง ๆ เรยีกวา่ การขนสง่สนิคา้ 

 

๔. การบรกิารทางการแพทย ์(Health Service Support)  

การสง่กลบัสายการแพทย ์และการรกัษาพยาบาล โดยดาํเนินการสง่กลบัผูท้ีCไดร้บับาดเจบ็  

หรอืเจบ็ป่วย จากการปฏบิตัหิน้าทีC เขา้รบัรกัษาโดยเรว็ เพืCอรกัษาชวีติของผูป่้วยและสามารถกลบัมา 

ปฏบิตัหิน้าทีCไดป้กต ิ

 

๕. การบรกิารอืCนๆ (Other Service) 

การปฏบิตังิานสง่กาํลงับาํรงุนอกเหนือจากทีCกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ เชน่การจดัทาํประมาณการ 

การจดัทาํแผน/คาํสั Cงปฏบิตักิาร การวางแผน การประสานงาน การอาํนวยการความสะดวก เชน่  

ทีCพกั หอ้งนํ1า นํ1าดืCม อาหาร  

 

หลกัการส่งกาํลงับาํรงุ 

การปฏบิตัขิองหน่วยทีCจะบรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ทีCได้วางไวแ้ล้วนั 1น ขึ1นอยู่กบัแผน/

คําสั Cงปฏบิตักิาร แต่แผน/คําสั Cงดงักล่าวจะบรรลุไดผ้ลสาํเรจ็กข็ึ1นอยู่กบัการดําเนินการส่งกําลงับํารุงทีCด ี

ซึCงมหีลกัการสง่กาํลงับาํรงุ ๑๐ ประการดงันี1 

  1. การรวมการสนบัสนุน หมายถงึการรวมขดีความสามารถในการสนบัสนุนทางการสง่

กําลงัของหน่วยสนับสนุนทั 1งปวง เพืCอสนับสนุนแก่หน่วยปฏบิตัใิห้สามารถปฏบิตัภิารกจิตามทีCได้รบั

มอบหมายใหไ้ดร้บัผลด ี

  ๒. การสนับสนุนจากขา้งหลงัไปขา้งหน้า หน่วยสนับสนุนทางการสง่กําลงับํารงุทีCอยู่ใน

ทีCตั 1งสาํนกังาน จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนแก่หน่วยทีCปฏบิตัใินพื1นทีCซึCงอยูส่ว่นหน้า รวมทั 1งการสนบัสนุนจาก

หน่วยเหนือไปยงัหน่วยรองดว้ย เพืCอปลดเปลื1องงานดา้นการสง่กาํลงับาํรงุของหน่วยรอง (หน่วยปฏบิตั)ิ 

ใหม้ากทีCสดุ 

  3.  ความเชืCอถือได้ หน่วยสนับสนุนจะต้องมขีดีความสามารถ ซึCงทําให้หน่วยรบัการ

สนับสนุน (หน่วยปฏบิตั)ิ มคีวามมั Cนใจไดว้่า จะไดร้บัการสนับสนุนสิCงของไดต้ามเวลา ณ สถานทีCทีCได้

กาํหนดไว ้
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  4.  ความงา่ย จะตอ้งมกีระบวนการและกรรมวธิใีนการดาํเนินการทีCไมยุ่ง่ยาก

สลบัซบัซอ้น ขจดัขั 1นตอนทีCไมจ่าํเป็นออกใหเ้หลอืน้อยทีCสดุ หลกีเลีCยงแบบฟอรม์ทีCตอ้งกรอกขอ้ความ

ต่างๆ ทีCไมไ่ดนํ้ามาใชป้ระโยชน์  และตอ้งไมผ่า่นสายงานและเจา้หน้าทีCมาก ตลอดจนตอ้งไมม่กีารขอ

อนุมตัหิลายลาํดบัชั 1น ทั 1งนี1 จะตอ้งไมข่ดัต่อระเบยีบ หลกัการประหยดั     ความงา่ยยงัรวมถงึ การใชส้ิCง

อุปกรณ์ทีCใชร้วมกนัไดห้ลาย ๆ รายการ สามารถใชง้าน ถอดประกอบ และซ่อมบาํรงุไดโ้ดยงา่ยอกีดว้ย

รวมถงึคาํสั Cง และ ระเบยีบปฏบิตัจิะตอ้งสง่เสรมิความงา่ย 

  ๕. ความอ่อนตวั  การปรบัเปลีCยนการสง่กาํลงับาํรงุตามเงืCอนไขทีCเปลีCยนแปลงไป งาน

ดา้นการสง่กาํลงับาํรงุจะตอ้งมคีวามอ่อนตวัเพยีงพอทีCจะสนบัสนุนในเรืCองต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภารกจิทีC

เปลีCยนไป การปรบัเปลีCยนแนวความคดิในการปฏบิตักิาร และสถานการณ์ทีCเปลีCยนไป ความเขา้ใจอยา่ง

ละเอยีดถงึความตั 1งใจของผูบ้งัคบับญัชาหน่วยปฏบิตัจิะชว่ยใหผู้ว้างแผนการสง่กาํลงับาํรงุ สามารถ

สนบัสนุนตามความตอ้งการของหน่วยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและต่อเนืCอง     ทั 1งนี1จะตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ดว้ย อนัไดแ้ก่   การวางแผน ทางเลอืกอืCน ๆ ไว ้การคาดการณ์การใชพ้สัดุสาํรอง และการใช้

พสัดุมากเกนิไป การจดัองคก์รตามลกัษณะงานของหน่วยสนบัสนุน 

 

 

  ๖.  การสนองตอบความตอ้งการและทนัเวลา  จะตอ้งสนบัสนุนสิCงอุปกรณ์ใหห้น่วย

ปฏบิตัไิดม้แีละใชใ้นปรมิาณทีCตอ้งการ ณ เวลา และสถานทีCทีCกาํหนด โดยไมล่่าชา้ ทนัต่อเวลาทีCกาํหนด

ไวใ้นแผนการปฏบิตั ิทั 1งนี1 ผูว้างแผนจะตอ้งมแีนวทางทีCชดัเจนและตอ้งประสานงานกนัอยา่งถกูตอ้งและ

กระจา่งชดั ระหวา่งหน่วยปฏบิตักิบัผูร้บัผดิชอบงานสง่กาํลงับาํรงุ  

  ๗.  การได้ส่วนสมัพนัธ์ จะต้องจดัเจ้าหน้าทีCในการส่งกําลงับํารุงให้เพียงพอต่อการ

ปฏบิตัภิารกจิไม่มากหรอืน้อยเกนิไป จนทําใหห้น่วยปฏบิตัไิม่สามารถดําเนินภารกจิได ้เช่น จะตอ้งจดั

ใหม้หีน่วยสง่กลบัทางการแพทยใ์หส้มัพนัธก์บัหน่วยทาํการรกัษาพยาบาลหรอืจดัเจา้หน้าทีCฝ่ายขนสง่ให้

เพยีงพอต่อการรบัสง่กาํลงัพลต่อการปฏบิตังิาน 

  ๘.  อํานาจหน้าทีC ควรมอบหรอืกระจายอํานาจหน้าทีCใหก้บัหวัหน้าหน่วยส่งกําลงับํารุง 

เพืCอจะไดป้ฏบิตัหิน้าทีCใหบ้รรลุผลต่อการสนบัสนุนกบัหน่วยปฏบิตังิาน 

  ๙.  ความปลอดภยั การสนับสนุนการส่งกําลงับํารุงควรคํานึงถงึความปลอดภยัของสิCง

อุปกรณ์ กระสุน วตัถุระเบิด เครืCองมอืสืCอสาร เจ้าหน้าทีC รวมทั 1ง การบีบบงัคบัอย่างเข้มงวดจนเสยี

ภารกจิของหน่วยงานเดยีวกนั 
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  ๑๐. การประหยัดและความพอเพียง  ในการส่งกําลังบํารุง ควรจะใช้กําลังพล สิCง

อุปกรณ์ และสิCงอาํนวยความสะดวกใหไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์  ไมข่าดแคลน แต่ไมเ่หลอืเฟือ และตอ้งคาํนึงถงึ

ความประหยดั และความคุม้คา่ใหม้ากทีCสดุ  

   

ความสมัพนัธข์องการบริหารพสัดกุบัการส่งกาํลงับาํรงุ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วงรอบของงานพสัดเุกีAยวกบังานส่งกาํลงั 

 

 

 

 

 

 

 

การสง่กาํลงับาํรงุ 

การบรหิารพสัด ุ

 
การสง่กําลงั 

การซอ่มบํารุง 

การขนสง่ 

การบริการทางการแพทย์ 

การบริการอื7นๆ 

การ

วางแผน 

กาํหนดความ

ต้องการ 

จดัหา 

ควบคมุ เกบ็

รกัษา 

ขนส่ง 

ซ่อมบาํรงุ 

จาํหน่าย 

แจกจ่าย 
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หน่วยงานทีAรบัผิดชอบของฝ่ายอาํนวยการในการปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรงุ  

การจดัโครงสรา้งและการแบง่มอบขอบเขตความรบัผดิชอบของหน่วยต่างๆ ในสงักดัสาํนกังาน

ตาํรวจแหง่ชาต ิจะมกีารกาํหนดใหม้ฝ่ีายอาํนวยการทีCปฏบิตังิานเกีCยวกบังานสง่กาํลงับาํรงุ ซึCงแต่ละ

หน่วยอาจมชีืCอเรยีกทีCแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

๑. สาํนกังานสง่กาํลงับาํรงุ รบัผดิชอบอาํนวยการมหีน้าทีCวางแผน อาํนวยการ ประสานงานและ

กาํกบัการเกีCยวกบัการสง่กาํลงับาํรงุ ประกอบดว้ย 

- กองพลาธกิาร มหีน้าทีCกาํหนดกรอบอตัรา จดัหา ควบคมุ เกบ็รกัษา แจกจา่ย ซ่อม

บาํรงุ  

  จาํหน่าย  วสัดุ  อุปกรณ์ ยานพาหนะ   ครภุณัฑ ์อาภรณ์ภณัฑ ์ 

- กองโยธาธกิาร มหีน้าทีC เกีCยวกบังานพสัดุประเภททีCดนิและสิCงก่อสรา้ง การบรหิาร

จดัการ 

  เกีCยวกบัทีCดนิและอาคารหรอืสิCงปลกูสรา้งทีCเป็นทีCราชพสัดุ  การควบคมุทะเบยีน 

  การอนุญาตใหใ้ช ้การเปลีCยนแปลงการใชป้ระโยชน์และการสง่คนืทีCดนิและสิCงปลกู

สรา้ง  

  และรบับรจิาค ซ่อมบาํรงุรกัษาอาคารทีCทาํการ อาคารบา้นพกั ออกแบบ  

- กองสรรพาวธุ มหีน้าทีCเกีCยวกบังานการพสัดุประเภทสรรพาวธุ งานคลงัรบั-จา่ย บญัชี

คมุ  

  และคลงัอาวธุและวตัถุระเบดิ ซ่อมบาํรงุรกัษา อาวธุปืน กระสนุปืน วตัถุระเบดิ และ 

  รบัผดิชอบเกีCยวกบังานศนูยข์อ้มลูอาชญากรรมเกีCยวกบัอาวธุและวตัถุระเบดิ 

 

๒. โรงพยาบาลตาํรวจ สนบัสนุนบรกิารทางการแพทย ์ศนูยส์ง่กลบั 

 

๓. กองบนิตาํรวจ สนบัสนุนการขนสง่ ลาํเลยีงอุปกรณ์ และการสง่กลบัผูป่้วยทางอากาศ 

๔. ในระดบักองบญัชาการอืCนๆ นอกเหนือจาก ขอ้ ๑-๓ มหีน่วยงานระดบักองกาํกบัการในกอง

บงัคบัการอาํนวยการ รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานสง่กาํลงับาํรงุของ กองบญัชาการ(ฝ่ายอาํนวยการ ๔ 

งานพลาธกิาร งานพสัดุ) 
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๕. ในระดบักองบงัคบัการหรอืตาํรวจภธูรจงัหวดั  มกีองกาํกบัการอาํนวยการ รบัผดิชอบโดย

ระดบัสารวตัร ทาํหน้าทีCฝ่ายอาํนวยการรบัผดิชอบงานพสัดุ  

 

๖. ในระดบัสถานีตาํรวจ จะมสีารวตัรธุรการ รบัผดิชอบฝ่ายอาํนวยการงานสง่กาํลงับาํรงุ 

 

 

บทสรปุ  

 การปฏบิตังิานฝ่ายอาํนวยการในแต่ละฝ่าย ไมว่า่จะเป็นฝ่ายกาํลงัพล ฝ่ายแผนและยทุธศาสตร ์

ฝ่ายพลาธกิาร ฯลฯ จะตอ้งปฏบิตังิานประสานกนัอยา่งใกลช้ดิ เนืCองจากขอ้มลูของแต่ละฝ่ายจะสนบัสนุน

การปฏบิตังิานของอกีฝ่ายหนึCง ซึCงหากฝ่ายแผนและยทุธศาสตรไ์มส่ามารถเขยีนแผนใหร้องรบัการ

ปฏบิตังิานของดา้นการสง่กาํลงับาํรงุ  งานอาจจะไมส่าํเรจ็ตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีCวางไว ้การ

ปฏบิตังิานของดา้นการสง่กาํลงับาํรงุจงึจาํเป็นตอ้งศกึษาแผน วเิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณ์ เตรยีม

ความพรอ้มและปฏบิตังิานไดท้นัเวลา สนองความตอ้งการ ประหยดัคุม้คา่  
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