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เอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

หมวดวิชาความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอ านวยการ 
 

ความรู้เกี่ยวกบังานส่งก าลังบ ารุง 
พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี  เอี้ยวสินทรัพย์ 

อาจารย(์สบ๓) (ทนท.อจ.วิชาบริหารงานต ารวจ) กอจ. 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารงานส่งก าลังบ ารุงโดยทั่วไป 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานส่งก าลังบ ารุง 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
  

กล่าวโดยทั่วไป 
การส่งก าลังบ ารุง มีความส าคญัในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ ซึ่งในภาคเอกชนจะ

คุ้นเคยกับค าว่า “Logistics” แต่ภาครัฐจะใช้ค าว่า “การส่งก าลังบ ารุง” หรือ “พลาธิการ” ซึ่งแต่ละค าจะมี
ลักษณะของกิจกรรมหรือการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินคา้และบริการ  รวมถึงกระบวนการต่างๆในการ
ด าเนินการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ การกระจายสินค้า โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบให้ทันเวลา ลดต้นทุน และ
ลูกค้ามีความพอใจ 

การส่งก าลังบ ารุง ในภาครัฐ จึงถูกก าหนดให้เป็นงานอย่างหนึ่งที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยเพื่อให้หน่วยสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยเป้าหมายจะต้องถูกก าหนดไว้ในแผนบรหิารหรือ 
แผนปฏิบัติงานหรือค าสั่งปฏิบัติการ ซึ่งการส่งก าลังบ ารุงจะต้องถูกด าเนินการหลอมรวมไว้ในแผน เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้จริง  

 

การก าหนดงานของการส่งก าลังบ ารุง คือ 
๑. การก าหนดนโยบาย การวางแผน การวิจัยและพัฒนา การท างบประมาณในการส่งก าลังบ ารุง 
๒. การออกแบบและพัฒนา การจัดหา  การเก็บรักษา การแจกจ่าย การเคลื่อนย้ายการซอ่มบ ารุง 

การส่งกลับและการจ าหน่าย 
๓.  การเคลื่อนย้าย การส่งกลับ การรักษาก าลังพล 
๔. การจัดหาหรือการก่อสร้าง การซ่อมแซม การด าเนินงานและการจัดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ 
๕. การจัดหาหรือจัดให้มีบริการต่างๆ 
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ปัจจัยทีส่ าคัญในการส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 
๑. การบริหารคน (Man)  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งก าลังบ ารุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหาร 
ก าลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสทิธิผลกับงานให้มากที่สุด 
 

๒. การบริหารเงิน/งบประมาณ(Money) 
เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน  

วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จา่ยต้นทุนน้อยที่สุด
และให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

๓. การบริหารวัดสุวัสดอุุปกรณ ์(Material) เครื่องมือเครื่องใช(้Machine) 
วัสดุอุปกรณ ์สถานที่ และทรพัยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อม 

สนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการด าเนินงานควรคิดว่าจะท า
อย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๔. การบริหารจัดการ (Management) 
การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบ 

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
 

๕. การบริหารเวลา (Minute)  
การก าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพื่อ 

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
 

๖. การบริหารคุณธรรม (Morality) 
ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ  

บริสุทธิ์ เกี่ยวกบัจิตใจ  
 

๗. ระบบสารสนเทศของขององค์กร (Management Information System) 
ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความส าคัญชว่ยบริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานประจ าวัน และสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร   ซึ่งจะดูได้จาก (๑) รายงานที่จัดท าตามระยะเวลาที่ก าหนด (๒) รายงานสรุป    
(๓) รายงานทีจ่ัดท าตามเง่ือนไขเฉพาะ   (๔) รายงานที่จดัท าตามต้องการ 
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๘. การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  
ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงเสนอผู้บังคับบัญชา ตอ้งเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบัน 

ที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้น ามาวิเคราะห์ประมวลผล และฝา่ยอ านวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน 
เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดท าประมาณการ การจัดท าแผน/ค าสั่ง
ปฏิบัติการ  
 

๙. การบริหารการวัดผล (Measurement) 
การวัดผลเป็นสิ่งจ าเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลท าให้ทราบว่า      

กระบวนการส่งก าลังบ ารุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร 
 

ขอบเขตของงานส่งก าลังบ ารุง 
๑. การส่งก าลัง (Supply)  

การด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดไว้ของงานพัสด ุทั้งหมดที่ส่งก าลังให้ นัน่คือรายการใดหรือ 
ทั้งหมดที่ต้องการรวมถึงเสบียงอาหาร อาภรณ์ภัณฑ์ อาวุธ กระสุนวัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เสบียงสัตว์ วัสดุ และ
เครื่องกลทุกชนิด โดยการก าหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบ ารุง การ
จ าหน่าย  และการควบคุม 

๑.๑ การก าหนดความต้องการ เป็นการก าหนดหรือเสนอหรือค าขอในเรือ่งสิ่งของตาม 
จ านวน และตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๑.๒ การจัดหา เป็นกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งพัสดุตามความต้องการ และปฏิบัติตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามลักษณะงาน ดังนี้ 

 ๑.๒.๑ การจัดซื้อและการจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบานการที่ให้ได้มาซึ่งซึ่งพัสดุ 
ที่ต้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จ านวน ราคา เวลา และแหล่งขาย เพื่อด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยในหัวข้อนจะกล่าวถึงว่า เมื่อส่วนราชการได้ก าหนดความต้องการพัสดุและได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จัดต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการ พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีกระบวนการดังนี้ 

(๑) จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง ต้องท ารายงานขอซื้อ/จ้าง โดยระบุ 
รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

(๒)  การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ผู้จัดซื้อจัดจา้งต้องท ารายงานขอซื้อ/ 
จ้าง ที่จัดท าไว้แล้วเสนอขออนุมัติ ตามขั้นตอนจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ

(๓) มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆเมื่อได้รับอนุมัติให\้ 
จัดซื้อ/จ้างส่วนราชการต้องมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
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(๔) การจัดซื้อ/จ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ ดังนี ้
(๔.๑) วิธีตกลงราคา ติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง  

และต่อรองราคาตกลงพรอ้มเงื่อนไข 
(๔.๒) วิธีสอบราคา ติดต่อผู้ขายโดยตรงผละปิดประกาศการสอบราคา  

และเปิดซองสอบราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 
(๔.๓) วิธีประกวดราคา ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่าน 

ทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อผู้ขายโดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคาและพิจารณาผลการ
ประกวดราคา 
         (๔.๔) วิธีพิเศษ เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคา
จากผู้ขายโดยตรง 

(๔.๕) วิธีกรณพีิเศษพิจารณาสั่งซื้อ/จ้างจากส่วนราชการและหรือ 
หน่วยงานของรัฐที่เป็นผูผ้ลิต/ท างานจ้างนั้นเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้จัดซื้อจัดจ้างหรือมีกฎหมายหรือมีมต ิ
คณะรัฐมนตรกี าหนดให้ซื้อ/จ้าง 
         (๔.๖) วิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส(์e-Auction) พิจารณาคัดเลือกผู้
ให้บริการตลาดกลาง ประกาศเผยแพร/่เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูลพิจารณาคัดเลือกผู้ค้า ช้ีแจง/จัด
ฝึกอบรมคณะกรรมการ e-Auction และผูค้้าเกี่ยวกับการปะมูลเพื่อคดัเลือกผู้ชนะการประมูล 

(๕) สั่งซื้อ/จ้าง เมือ่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว  
ก็ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการสั่งซื้อ/จ้าง ตามข้อก าหนดในระเบียบ 

(๖) ควบคุมงาน(ถ้าม)ี และหรือตรวจรับพสัด/ุการจ้าง ให้เจ้าหน้าที/่ 
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แต่งต้ังเป็นผู้ด าเนินการ 
   ๑.๒.๒ การจัดท าเอง การจัดหาพัสดุของหน่วยเพ่ือให้ได้มาซึ่งการปรับปรุงซ่อมแซม
พัสดุให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ 
   ๑.๒.๓ การโอนหรือการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้  เว้นแต่ใน
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน  ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
กับครุภัณฑ์และการแลกเปลีย่นวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒.๔ การเช่า  เป็นการเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผู้ให้เช่าตกลง 
ให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด โดยผู้เช่าตกลงจะให้
ค่าเช่าตอบแทนในการที่ตนได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ จากทรัพย์สินที่เช่านั้น 

 ๑.๒.๕ การดัดแปลง 
 ๑.๒.๖ การได้รับความช่วยเหลือ 
๑.๓ การเก็บรกัษา หมายถึงหมายถึง การจดัเก็บ ดูแล รักษา ให้พัสดุมีความพร้อมใช้งาน 

โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและค าสั่งของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
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  ๑.๔ การแจกจา่ย เป็นวิธีที่จะท าให้ผู้ที่ได้ก าหนดความต้องการไว้และเสนอความต้องการนั้น 
ได้รับสิ่งที่ต้องการสมความประสงค์ คือได้รับสิ่งที่ต้องการถูกต้องทั้งชนิดและจ านวน ภายในระยะเวลาและ
สถานที่ที่ต้องการแจกจ่าย    โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานส่งก าลังบ ารุง (กองพลาธิการ กอง
สรรพาวุธ) ส านักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร(กองต ารวจสื่อสาร) กองบินต ารวจ และฝ่ายพลาธิการของ
หน่วยต่างๆ  
  ๑.๕ การจ าหน่าย กระบวนการจ าหน่ายจะเริ่มขึ้นเมื่อวัสดอุุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ได้ผ่าน
การตรวจสอบของคณะกรรมการแล้ว  พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก ในการด าเนินการจ าหน่าย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจน
ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและค าสั่งทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. การซ่อมบ ารุงรักษา(Maintenance) 
การซ่อมบ ารุงรักษามิใช่เป็นงานทางด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียว หรือเป็นการบ ารุงรักษาที่ถูก 

วิธีและในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาในด้านการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด ประหยัด  และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย   ซึ่งการซอ่มบ ารุงรักษา จะ
ประกอบด้วย  

- การซ่อมบ ารุงรักษาแบบป้องกัน เช่น การตรวจสอบสภาพ การทดสอบ  
- การซ่อมบ ารุงรักษาแบบแก้ไข เมื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพช ารุดจากการใช้งาน

หรือหมดตามก าหนดอายุการใช้งาน  หน่วยที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการซ่อมบ ารุงให้
กลับคืนสภาพการใช้งาน 

โดยการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน และแบบแก้ไขจะต้องใช้ผสมผสานกัน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง 
ด้านก าลังพล ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  
 

๓. การขนส่ง (Transportation) 
การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไม่ว่าจะขนส่งทางบก ทางน้ า ทาง 

อากาศ ทางท่อ อีกทั้งยังรวมถึงการควบคุมอ านวยการก ากับดูแลการจราจรในการเคลือ่นย้ายบุคคลหรือสิ่งของ   
ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคล เรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร หากเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของต่าง ๆ 
เรียกว่า การขนส่งสินค้า 
 

๔. การบริการทางการแพทย์ (Health Service Support)  
การส่งกลับสายการแพทย์ และการรักษาพยาบาล โดยด าเนินการส่งกลับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ  

หรือเจ็บป่วย จากการปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับรกัษาโดยเร็ว เพ่ือรักษาชีวิตของผู้ป่วยและสามารถกลับมา 
ปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติ 
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๕. การบริการอื่นๆ (Other Service) 
การปฏิบัติงานส่งก าลังบ ารุงนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น เช่นการจัดท าประมาณการ 

การจัดท าแผน/ค าสั่งปฏิบัติการ การวางแผน การประสานงาน การอ านวยการความสะดวก เช่น  
ที่พัก ห้องน้ า น้ าด่ืม อาหาร  

 
หลักการส่งก าลังบ ารุง 

การปฏิบัติของหน่วยที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แล้วนั้น ขึ้นอยู่กับแผน/ค าสั่ง
ปฏิบัติการ แต่แผน/ค าสั่งดังกล่าวจะบรรลุได้ผลส าเร็จก็ขึ้นอยู่กับการด าเนินการส่งก าลังบ ารุงที่ดี ซึ่งมีหลักการ
ส่งก าลังบ ารุง 9 ประการดังนี ้
  1. การรวมการสนับสนุน หมายถึงการรวมขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการส่งก าลัง
ของหน่วยสนับสนุนทั้งปวง เพื่อสนับสนุนแก่หน่วยปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้
ได้รับผลด ี
  ๒. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า หน่วยสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงที่อยู่ในที่ตั้ง
ส านักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วย
เหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งก าลังบ ารุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด 
  3.  ความเช่ือถือได้ หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งท าให้หน่วยรับการสนับสนุน 
(หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
  4.  ความง่าย จะต้องมีกระบวนการและกรรมวิธีในการด าเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซอ้น 
ขจัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ไดน้ ามาใช้
ประโยชน์  และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายล าดับชั้น ทั้งนี้ 
จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด     ความง่ายยังรวมถึง การใช้สิ่งอุปกรณ์ทีใ่ช้รวมกันได้หลาย ๆ 
รายการ สามารถใช้งาน ถอดประกอบ และซ่อมบ ารุงได้โดยง่ายอีกด้วยรวมถึงค าสั่ง และ ระเบียบปฏิบัติ
จะต้องส่งเสริมความง่าย 
  ๕. ความอ่อนตัว  การปรับเปลี่ยนการส่งก าลังบ ารุงตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป งานด้าน
การส่งก าลังบ ารุงจะต้องมีความอ่อนตัวเพียงพอที่จะสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก ่ภารกิจที่เปลี่ยนไป การ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการปฏิบัติการ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ความเข้าใจอย่างละเอียดถึงความตั้งใจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยปฏิบัติจะช่วยให้ผู้วางแผนการส่งก าลังบ ารุง สามารถสนับสนนุตามความต้องการของ
หน่วยได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง     ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วย อันได้แก่   การวางแผน 
ทางเลือกอื่น ๆ ไว ้การคาดการณ์การใช้พัสดุส ารอง และการใช้พัสดุมากเกินไป การจัดองค์กรตามลักษณะงาน
ของหน่วยสนับสนุน 
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  ๖.  การสนองตอบความต้องการและทันเวลา  จะต้องสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้
มีและใชใ้นปรมิาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่าง
หน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งก าลังบ ารุง  
  ๗.  การได้ส่วนสัมพันธ์ จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ในการส่งก าลังบ ารุงให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไม่มากหรือน้อยเกินไป จนท าให้หน่วยปฏิบัติไม่สามารถด าเนินภารกิจได้ เช่น จะต้องจัดให้มีหน่วย
ส่งกลับทางการแพทย์ให้สัมพันธ์กับหน่วยท าการรักษาพยาบาลหรือจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งให้เพียงพอต่อการ
รับส่งก าลังพลต่อการปฏิบัติงาน 
  ๘.  อ านาจหน้าที่ ควรมอบหรือกระจายอ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าหน่วยส่งก าลังบ ารุง เพื่อ
จะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลต่อการสนับสนุนกับหน่วยปฏิบัติงาน 
  ๙.  ความปลอดภัย การสนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงควรค านึงถึงความปลอดภัยของสิ่ง
อุปกรณ์ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องมือสื่อสาร เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การบีบบังคับอย่างเข้มงวดจนเสียภารกิจของ
หน่วยงานเดียวกัน 
  ๑๐. การประหยัดและความพอเพียง  ในการส่งก าลังบ ารุง ควรจะใช้ก าลังพล สิ่งอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องค านึงถึงความประหยัด 
และความคุ้มค่าให้มากที่สุด  
   

ความสัมพันธ์ของการบริหารพัสดุกับการส่งก าลังบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
 

การส่งก าลังบ ารุง 

การบริหารพัสดุ 

 การสง่ก าลงั 

การซอ่มบ ารุง 

การขนส่ง 

การบริการทางการแพทย์ 

การบริการอ่ืนๆ 
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วงรอบของงานพัสดุเกี่ยวกับงานส่งก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการในการปฏิบัติงานส่งก าลังบ ารุง  
การจัดโครงสร้างและการแบ่งมอบขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยต่างๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ จะมีการก าหนดให้มีฝ่ายอ านวยการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งก าลังบ ารุง ซึ่งแต่ละหน่วยอาจมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันไป ได้แก่ 

๑. ส านักงานส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบอ านวยการมีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงานและก ากับ
การเกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย 

- กองพลาธิการ มีหน้าทีก่ าหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคมุ เก็บรักษา แจกจ่าย ซ่อมบ ารุง  
  จ าหน่าย  วัสดุ  อุปกรณ์ ยานพาหนะ   ครุภัณฑ์ อาภรณ์ภัณฑ์  
- กองโยธาธิการ มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การบริหารจัดการ 
  เกี่ยวกับที่ดินและอาคารหรอืสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ  การควบคุมทะเบียน 
  การอนุญาตให้ใช้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และการส่งคืนที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  
  และรับบริจาค ซ่อมบ ารุงรกัษาอาคารที่ท าการ อาคารบ้านพัก ออกแบบ  
- กองสรรพาวุธ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม  
  และคลังอาวุธและวัตถุระเบดิ ซ่อมบ ารุงรักษา อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และ 
  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 
 

๒. โรงพยาบาลต ารวจ สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศนูย์ส่งกลับ 
 
๓. กองบินต ารวจ สนับสนุนการขนส่ง ล าเลยีงอุปกรณ์ และการส่งกลับผูป้่วยทางอากาศ 

การวางแผน 

ก าหนดความต้องการ 

จัดหา 

ควบคุม เกบ็รักษา ขนสง่ 

ซ่อมบ ารุง 

จ าหน่าย 

แจกจา่ย 



9 

 

๔. ในระดับกองบัญชาการอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ ๑-๓ มีหน่วยงานระดับกองก ากับการในกองบังคับ
การอ านวยการ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งก าลังบ ารุงของ กองบัญชาการ(ฝ่ายอ านวยการ ๔ งานพลาธิการ 
งานพัสดุ) 

 
๕. ในระดับกองบังคับการหรือต ารวจภูธรจังหวัด  มีกองก ากับการอ านวยการ รับผิดชอบโดยระดับ

สารวัตร ท าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการรับผิดชอบงานพัสดุ  
 
๖. ในระดับสถานีต ารวจ จะมีสารวัตรธุรการ รับผิดชอบฝ่ายอ านวยการงานส่งก าลังบ ารุง 
 

 

บทสรปุ  
 การปฏิบัติงานฝ่ายอ านวยการในแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก าลังพล ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่าย
พลาธิการ ฯลฯ จะต้องปฏิบัติงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อมูลของแต่ละฝา่ยจะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งหากฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ไม่สามารถเขยีนแผนให้รองรับการปฏิบัติงานของ
ด้านการส่งก าลังบ ารุง  งานอาจจะไม่ส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การปฏิบัติงานของด้านการ
ส่งก าลังบ ารุงจึงจ าเป็นต้องศึกษาแผน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานได้
ทันเวลา สนองความต้องการ ประหยัดคุ้มค่า  
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