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แนวทางการเตรียมหน่วยสาขาการส่งก าลังบ ารุง 
๑. เอกสารอ้างอิง 

๑.๑ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๑.๒ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
๑.๓ ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๘ 
๑.๔ ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ และคู่มือกำรจ ำแนกพัสดุและหน่วยรับผิดชอบพัสดุของ

กองทัพเรือ 
๑.๕ ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรปกครอง และวิธีจัดกำรอำคำรส่ิงก่อสร้ำงและบริเวณ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑.๖ ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรเล้ียงดูทหำร พ.ศ.๒๕๕๗ 
๑.๗ นโยบำย ทร.เกี่ยวกับงำนด้ำน กบ.กำรประหยัดสำธำรณูปโภคและน้ ำมันเช้ือเพลิง 
๑.๘ ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรตรวจสุขำภิบำล พ.ศ.๒๕๔๑ 
๑.๙ อทร. ๔๐๐๒ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง พ.ศ.๒๕๔๑ 
๑.๑๐ อทร. ๔๐๐๙ หลักปฏิบัติงำนด้ำนกำรขนส่ง พ.ศ.๒๕๔๒ 
๑.๑๑ อทร.๙๓๐๒ กำรสุขำภิบำลก ำลังพลหน่วยเรือและหน่วยบก พ.ศ.๒๕๔๑ 
๑.๑๒ อทร. ๔๐๐๕ คู่มือกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง พ.ศ.๒๕๔๖ 
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๒. หัวข้อ/แนวทางในการเตรียมหน่วย 

 

หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
๑. แผนงานด้านการส่งก าลังบ ารุง 

แผนงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงมีเป้ำหมำยสอดคล้อง
กับแผน/นโยบำย/วิสัยทัศน์ของหน่วยและหน่วยเหนือ 

 
๑. มีแผนงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงว่ำมีแผนงำนหรือไม่ ถ้ำมี  
ดูว่ำแผนงำนดังกล่ำวสอดคล้องกับหน่วยเหนือหรือไม่ 

๒. ผลส าเร็จตามแผนงาน 
๒.๑ ควำมเรียบร้อยในกำรจัดซื้อ/จ้ำง 
๒.๒ ควำมพร้อมในกำรขนส่ง 
 
 
๒.๓ สภำพภำยในอำคำร 
๒.๔ สภำพภำยนอกอำคำร 
 
๒.๕ ควำมเหมำะสมในกำรใช้ประโยชน์ของท่ีดิน 
๒.๖ กำรจัดเวชกรรมป้องกันและอนำมัยของหน่วย 
 
๒.๗ ควำมพร้อมในกำรให้กำรสนับสนุน 

 
๒.๑ ควำมถูกต้องของงำนจัดซื้อ/จัดจ้ำง  
๒.๒ ควำมพร้อมปฏิบัติงำนด้ำนกำรขนส่งท้ังหมดของหน่วย
(องค์บุคคล ระบบกำรบริหำรงำนขนส่ง ยำนพำหนะ/อุปกรณ์
เครื่องมือ และอำคำร) 
๒.๓ กำรดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยภำยในอำคำร  
๒.๔ กำรดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยภำยนอก
อำคำร 
๒.๕ กำรใช้ท่ีดินของหน่วยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
๒.๖ กำรก ำจัดสัตว์และแมลงน ำโรค รวมถึงเวชกรรม 
ของหน่วย 
๒.๗ ควำมพร้อมในกำรให้กำรสนับสนุนต่อหน่วยรอง หรือ
หน่วยที่ร้องขอ 

๓. ความโปร่งใส 
๓.๑ กำรประเมินผลงำน/กำรปฏิบัติงำน 
 
 
๓.๒ หน่วยปฏิบัติงำนอยู่บนพื้นฐำนระเบียบ ข้อบังคับ 

โดยมีเอกสำรอ้ำงอิง ครบถ้วน และเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ 
ในงำน 

๓.๓ กำรน ำระบบสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ 

๓.๔  สร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
๓.๑ กำรติดตำมกำรรำยงำนปฏิบัติงำนตำมวงรอบ เช่น กำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติด้ำน กบ.ในกำรประชุม นขต.หน่วยในแต่
ละเดือนเป็นต้น 
๓.๒ มีเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง  
และสอบถำมควำมรู้ด้ำน กบ.จำกผู้ปฏิบัติงำนด้ำน กบ.ของหน่วย 
 
๓.๓ ตรวจกำรใช้ระบบสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน ด้ำน กบ. 
กำรจัดท ำข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน 
๓.๔ มีมำตรกำรในกำรส่งเสริมทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน เช่น 
กำรสัมมนำ กำรประกำศหน้ำแถวใหญ่ประจ ำสัปดำห์ของหน่วย 

๔. ความพึงพอใจในการบริการ 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนและ

ผู้รับบริกำรจำกงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง 

 
๔. ตรวจกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนว่ำมีหรือไม่ 
และน ำข้อมูลในกำรส ำรวจไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร 

๕. การบริหารจัดการของหน่วย 
๕.๑ สภำพคลังพัสดุ 
๕.๒ จ ำนวนพัสดุตำมบัญชี 
๕.๓ กำรรำยงำนซ่อมท ำ 

 
๕.๑ ตรวจดูควำมเรียบร้อยของสภำพคลัง กำรแยกเก็บพัสดุ 
๕.๒ ตรวจควำมถูกต้องของจ ำนวนพัสดุในคลัง กำรซ่อมท ำ 
๕.๓ มีรำยงำนกำรซ่อมท ำ กำรติดตำม กำรบันทึกข้อมูล 
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หัวข้อ แนวทางในการเตรียมหน่วย 
๕.๔ สภำพสถำนท่ี/โรงงำนซ่อมบ ำรุงและอุปกรณ์

เครื่องมือซ่อมบ ำรุง 
๕.๕ แนวทำงกำรควบคุมและกำรขอใช้รถ 
 
๕.๖ เอกสำรด้ำนกำรขนส่ง (ใบทะเบียนสมุด 

ประวัติรถ) 
๕.๗ กำรตรวจตรำท่ีดิน และกำรแก้ไขปัญหำท่ีดินเมื่อ

มีกำรบุกรุก 
 
๕.๘ กำรต้ังเจ้ำหน้ำท่ีสุขำภิบำลประจ ำหน่วย 
๕.๙ กำรรำยงำนผลให้กรมแพทย์ทหำรเรือทรำบ 
 
๕.๑๐ กำรสุขำภิบำลด้ำนสุขภำพอนำมัย 
๕.๑๑ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย และกำรระบำยน้ ำท้ิง 
 
๕.๑๒ ควำมสะอำดห้องน้ ำ - ห้องส้วม 
๕.๑๓ คุณภำพอำหำรและกำรจัดเล้ียง 
๕.๑๔ กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

๕.๔ ถ้ำมีโรงซ่อมตรวจดูควำมเรียบร้อยของสภำพโรงซ่อม  
กำรแยกพื้นท่ี กำรใช้อุปกรณ์ 
๕.๕ มีกำรบันทึก กำรควบคุมกำรใช้ และกำรขอใช้ยำนพำหนะ 
 
๕.๖ มีเอกสำรประจ ำยำนพำหนะ เช่น สมุดประจ ำรถ บันทึก
กำรซ่อม 
๕.๗ มีประวัติกำรได้มำของท่ีดิน มีกำรรำยงำนกำรตรวจตรำ
ท่ีดิน และมีแนวทำงกำรใช้ประโยชน์ หรือกำรแก้ปัญหำกรณีมี
กำรบุกรุกท่ีดิน 
๕.๘ มีค ำส่ังแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีสุขำภิบำลของหน่วยว่ำมีหรือไม่  
๕.๙ มีกำรรำยงำนด้ำนสุขำภิบำลตำมวงรอบว่ำท ำหรือไม่ 
อย่ำงไร 
๕.๑๐ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยเรียบร้อย 
๕.๑๑ มีกำรแยกประเภทขยะ กำรก ำจัดขยะ กำรจัดกำรเรื่องน้ ำท้ิง 
 
๕.๑๒ ควำมเพียงพอและควำมสะอำดของห้องน้ ำ-ห้องส้วม 
๕.๑๓ กำรแต่งกำยผู้ประกอบอำหำร สถำนท่ี ภำชนะในกำร
ประกอบเล้ียงเรียบร้อย 
๕.๑๔ กำรปฏิบัติเกี่ยวกับอำชีวอนำมัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด หรือหลักควำมปลอดภัย 

๖. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
๖.๑ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
 
๖.๒ กำรบริหำรก ำลังพลผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนกำรส่ง

ก ำลังบ ำรุง ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีแทนกันได้ 

 
๖.๑ มีกำรจัดท ำข้อมูลแฟ้ม/คู่มือในกำรท ำงำนแต่ละงำน หรือ
แต่ละต ำแหน่งของด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุง 
๖.๒ เ จ้ำหน้ำ ท่ีในแต่ละต ำแหน่ ง ด้ำน กบ.อธิบำยงำน/
ปฏิบัติงำนแทนกันได้ 

๗. การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๗.๑ ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
๗.๒ กำรน ำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำและ

พัฒนำ 
๗.๓ กำรใช้ข้อมูลร่วมกัน (ระบบ LAN ) 

 

 
๗.๑ มีกำรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในงำนด้ำน กบ.หรือไม่ 
๗.๒ มีกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำน ตรวจดูกำร
รวบรวม กำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ และใช้ประโยชน์  
๗.๓ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้งำนด้ำน กบ.มีกำรเช่ือมโยง
ข้อมูลกัน 
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ภาพประกอบการเตรียมหน่วยสาขาการส่งก าลังบ ารุง    
(รวมด้านสุขาภิบาลและบริการทางการแพทย์) 

 

  
แผนกำรปฏิบัติงำนด้ำน กบ. มีค ำส่ังแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ  ก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบ  

 

  
ควำมเรียบร้อยของกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง มีค ำส่ังแต่งต้ังฯ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุ

ประจ ำปี  
 

  
คู่มือเอกสำรเกี่ยวกับท่ีดิน มีคู่มือ เอกสำรอ้ำงอิงกำรปฏิบัติงำนด้ำน กบ. 
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กำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีครุภัณฑ์ กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

 

  
มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำน กบ. กำรใช้ระบบสำรสนเทศช่วยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

  
สภำพคลังพัสดุโดยท่ัวไป  บัญชีควบคุมพัสดุ ตรงกับจ ำนวนพัสดุ 
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ทะเบียน สมุดประวัติรถ มีบัญชีควบคุมยำนพำหนะ 

 

  
สมุดแนวทำงกำรขอใช้พำหนะ รำยงำนกำรซ่อมท ำ 

 

  
ตรวจสภำพควำมพร้อมใช้รถยนต์โดยท่ัวไป ตรวจสภำพโรงจอดรถยนต์  
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ภาพประกอบการเตรียมหน่วยด้านสุขาภิบาลและการบริการทางการแพทย์ 
 

  
มีค ำส่ังแต่งต้ังเจ้ำหน้ำท่ีสุขำภิบำลประจ ำหน่วย มีรำยงำนผลกำรตรวจสุขำภิบำลให้ พร.ทรำบทุกเดือน 

 

  
กำรสุขำภิบำลด้ำนสุขภำพและอนำมัย (ควำมสะอำดภำยนอก ภำยใน กำรระบำยอำกำศ) 

 

  
ห้องน้ ำ - ห้องส้วม มีควำมสะอำด ควำมพอเพียง คุณภำพน้ ำด่ืม – น้ ำใช้   
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กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  กำรระบำยน้ ำท้ิง กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

 

  
คุณภำพอำหำรและกำรจัดเล้ียง กำรแต่งกำยผู้ปรุง กำรจัดเก็บอำหำร มีตู้เก็บ แยกประเภท 

 

  
กำรอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

     


