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คําสั�งกองทพับก  

ที� 422/2516  

เรื�อง  การตรวจเยี�ยมการส่งกําลงัของผู้บังคับบัญชา  

และการกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลังบํารุง  

  
---------------------------- 

  
     เนื�องจากในปัจจุบนันี�  ปรากฏวา่การส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยต่าง ๆ นั�น     มกัจะประสบ
ขอ้ขดัขอ้งอยูเ่สมอ และการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเหล่านี�  ส่วนหนึ�งสามารถกระทาํไดด้ว้ยการตรวจเยี�ยม 
การส่งกาํลงับาํรุงของผูบ้งัคบับญัชา และการกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง ดงันั�น
เพื�อใหก้ารปฏิบติัในเรื�องนี� เป็นไปในแนวทางเดียวกนัจึงกาํหนดหลกัการไวด้งัต่อไปนี�   
     1. ความหมายของคาํ  
  1.1 ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง คือ เจา้หนา้ที� ซึ� งทาํหนา้ที�ฝ่ายอาํนวยการในฝ่าย
ส่งกาํลงับาํรุงและฝ่ายกิจการพิเศษ  
  1.2 หน่วยส่งกาํลงับาํรุงระดบักองทพับก คือ กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบกและกรม
ฝ่ายยทุธบริการ อนัไดแ้ก่ กรมการทหารช่าง กรมการสัตวท์หารบก กรมการขนส่งทหารบก กรม
พลาธิการทหารบก กรมแพทยท์หารบก กรมยทุธโยธาทหารบก  กรมวทิยาศาสตร์ทหารบก   กรม
สรรพาวธุทหารบก และกรมการทหารสื�อสาร และหมายถึง กรมสารบรรณทหารบก ในส่วนที�
เกี�ยวกบัการส่งกาํลงัสิ�งอุปกรณ์สายสารบรรณดว้ย  
         1.3 การกาํกบัดูแลโดยตรง ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของ
หน่วยนั�น ๆ ต่อฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยใตบ้งัคบับญัชาโดยตรงเช่น กรมส่งกาํลงั
บาํรุงทหารบก และกรมฝ่ายยทุธบริการ กาํกบัดูแลฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยขึ�นตรงต่อ
กองทพับก ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของกองทพัภาค กาํกบัดูแลฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง
ของกองบญัชาการช่วยรบกองพล มณฑลทหารบกและกาํกบัดูแลการปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงของ
หน่วยขึ�นตรงกองทพัภาคอื�น ๆ ซึ� งไมมี่ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง
ของกองพล กาํกบัดูแลฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของกรมปืนใหญ่กองพล ฯลฯ และกาํกบัดูแล
การปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยขึ�นตรงกองพล  ที�ไมมี่ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง    เช่น 
กองร้อยพลาธิการกองพล กองสื�อสารกองพล เป็นตน้  
         1.4 การกาํกบัดูแลทั�วไป ไดแ้ก่ การกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง
ของหน่วยนั�น ต่อฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง และกิจการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรองทุกระดบั
หน่วย เช่น ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของกองพลทหารราบ  กาํกบัดูแลฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงั
บาํรุงของทุกกองพนัทหารราบ และกาํกบัดูแลกิจการส่งกาํลงัของทุกกองร้อยทหารราบ เป็นตน้  
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         1.5 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของผูบ้งัคบับญัชา ตามธรรมดาการตรวจเยี�ยม
ของผูบ้งัคบับญัชานั�น จะตรวจเยี�ยมในทุกหนา้ที�ฝ่ายเสนาธิการ โดยไมก่าํหนดเจาะจง วา่จะตรวจ
เยี�ยมเฉพาะการส่งกาํลงับาํรุง ดงันั�น ถา้การตรวจเยี�ยมครั� งใดผูบ้งัคบับญัชามีความมุง่หมายที�จะ
ตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงดว้ยกใ็หห้น่วยส่งกาํลงับาํรุงระดบักองทพับก ดาํเนินการโดยถือวา่เป็น
การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของผูบ้งัคบับญัชาตามคาํสั�งฉบบันี�   
         1.6 การตรวจเยี�ยมของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง เป็นการตรวจเยี�ยมของฝ่าย
อาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง ตามอาํนาจที�ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบไวใ้ห ้ การตรวจเยี�ยมเช่นนี�  ส่วนใหญ่
เป็นการตรวจสอบทางเทคนิค เพื�อประเมินคา่ของสิ�งอุปกรณ์ยทุโธปกรณ์แต่ละรายการหรือหน่วย
ต่าง ๆ เป็นหน่วย ๆ ไป การตรวจเยี�ยมชนิดนี�จะกาํหนดรายการตรวจสอบไวเ้ป็นแบบธรรมเนียม 
หรือแจง้รายการตรวจสอบใหห้น่วยรับตรวจ ฯ ทราบล่วงหนา้  
         1.7 การเยี�ยมเพื�อกาํกบัดูแลดา้นการส่งกาํลงับาํรุง คือ การที�ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงั
บาํรุงของหน่วยเหนือ ไปพบปะผูบ้งัคบับญัชา หรือฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรอง เพื�อ
กาํกบัดูแลการปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรอง      ใหเ้ป็นไปดว้ยความเหมาะสมตามคาํสั�ง
ของผูบ้งัคบับญัชา การเยี�ยมชนิดนี�  กระทาํไดด้ว้ยการสังเกตการณ์ การซกัถาม การขอดูหลกัฐาน การ
แนะนาํ การชี�แจง และการรับทราบขา่วสารต่าง ๆ ซึ� งรวมทั�งขา่วสารเกี�ยวกบัปัญหา ขอ้ขดัขอ้ง
ทางการส่งกาํลงั  
บาํรุงของหน่วยรองดว้ย ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงทุกคน มีสิทธิเยี�ยมเพื�อกาํกบัดูแลดา้นการส่ง
กาํลงับาํรุง  
         1.8 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการเฉพาะหนา้ที� คือ การตรวจ
เยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของเจา้กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก เจา้กรมฝ่ายยทุธบริการ หรือ เจา้กรมสาร-
บรรณทหารบก หรือเจา้หนา้ที�ซึ� งกรมดงักล่าวขา้งตน้มอบหมายใหไ้ปตรวจเยี�ยมแทน เฉพาะ
รายการซึ�งอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยหรือสายงานของตน  
         1.9 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการทั�วไป คือ การตรวจเยี�ยม
การส่งกาํลงับาํรุงของคณะตรวจเยี�ยม    ซึ� งประกอบดว้ยเจา้หนา้ที�จากกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก   
และเจา้หนา้ที�ของกรมฝ่ายยุทธบริการ การตรวจเยี�ยมเช่นนี�  จะตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงทุกสาย
งาน แต่ไมมี่ลกัษณะเฉพาะเจาะจงเป็นรายการอยา่งละเอียดทั�วไป ทั�งหมด การตรวจเยี�ยมการส่ง
กาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการทั�วไประดบัหวัหนา้กองนั�น มีเจา้หนา้ที�ตาํแหน่งหวัหนา้กองของกรม
ส่งกาํลงับาํรุงทหารบก เป็นหวัหนา้คณะตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการทั�วไประดบั
เจา้กรม มีเจา้กรมหรือรองเจา้กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก เป็นหวัหนา้คณะ  
        1.10 การแกไ้ขปัญหาในระดบักรมฝ่ายยทุธบริการ คือ การที�เจา้หนา้ที�ของกรมฝ่าย
ยทุธบริการ และกรมสารบรรณทหารบก นาํปัญหาขอ้ขดัขอ้งดา้นการส่งกาํลงับาํรุงมารายงานต่อ
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หน่วยตน้สังกดัของตน เพื�อใหเ้จา้กรมฝ่ายยทุธบริการ ฯ สั�งการแกไ้ขตามอาํนาจที�กองทพับกได้
มอบใหไ้ว ้ 
        1.11 การแกไ้ขปัญหาในระดบักองทพับก คือ การที�เจา้หนา้ที�ของกรมส่งกาํลงั
บาํรุงทหารบก และกรมฝ่ายยทุธบริการ นาํปัญหาขอ้ขดัขอ้งดา้นการส่งกาํลงับาํรุงมารายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาของตน เพื�อดาํเนินการเสนอแนะต่อกองทพับก ใหส้ั�งการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง
ทางการส่งกาํลงับาํรุงนั�น ๆ  
     2. การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของผูบ้งัคบับญัชา ระดบักองทพับก  
         2.1 ผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ นอกจากผูบ้ญัชาการทหารบก  
                  2.1.1 รองผูบ้ญัชาการทหารบก ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารบก และเสนาธิการ
ทหารบก มีอาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ ไดทุ้กหน่วย โดยไมต่อ้งไดรั้บคาํสั�งจากผูบ้ญัชาการทหารบก และมี
อาํนาจสั�งการให้หน่วยต่าง ๆ จดัเจา้หนา้ที�ร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยมไดด้ว้ย  
                   2.1.2   ผูซึ้� งไดรั้บคาํสั�งจากกองทพับก    ใหไ้ปตรวจเยี�ยมหน่วยต่าง ๆ  เป็น 
ครั� งคราว  
         2.2 การจดัเจา้หนา้ที�ร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม ฯ  
                  2.2.1 ใหห้น่วยส่งกาํลงับาํรุงระดบักองทพับก ซึ� งไดรั้บคาํสั�งใหจ้ดัเจา้หนา้ที�ไปใน
คณะตรวจเยี�ยม ฯ จดัเจา้กรมหรือรองเจา้กรม หรือผูช่้วยเจา้กรมหรือเสนาธิการกรม ร่วมไปในคณะ
ตรวจเยี�ยม ฯ  หากหน่วยใดไมมี่ผูช่้วยเจา้กรม   หรือเสนาธิการกรม  ใหจ้ดันายทหารตาํแหน่ง พนั
เอก (พ.) เป็นผูแ้ทนได ้  แต่ถา้หวัหนา้คณะตรวจเยี�ยม ฯ   มีตาํแหน่งตํ�ากวา่แมท่พั   หรือเทียบเทา่
ผูแ้ทนของหน่วยอาจมีตาํแหน่งตํ�ากวา่นี�ได ้แต่ผูน้ั�นตอ้งสามารถชี�แจง แนะนาํต่อหน่วยรับการตรวจ
เยี�ยม ฯ แทนผูบ้งัคบัหน่วยซึ�งตนเป็นผูแ้ทนไปได ้ 
                  2.2.2 นอกจากเจา้หนา้ที�ตามขอ้ 2.2.1 แลว้ ใหห้น่วยส่งกาํลงับาํรุงจดัเจา้หนา้ที�อื�น 
ๆ ร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม ฯ ไดต้ามความจาํเป็น เวน้แต่ในกรณีที�มีความจาํกดัในเรื�องพาหนะ
หรือการสนบัสนุนการตรวจเยี�ยม ฯ อื�น ๆ จะตอ้งไดรั้บการตกลงจากหวัหนา้คณะตรวจเยี�ยมก่อน  
         2.3 อาํนาจในการตรวจเยี�ยม  
             2.3.1 ผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ ตามขอ้ 2.1.1 มีอาํนาจชี�แจง แนะนาํและสั�งการเพื�อ
แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งทางการส่งกาํลงับาํรุง แก่หน่วยรับการตรวจเยี�ยมไดทุ้กอยา่งในทนัที  
             2.3.2 หวัหนา้คณะตรวจเยี�ยม ฯ ตามขอ้ 2.1.2 มีอาํนาจชี�แจงแนะนาํเพื�อแกปั้ญหา
ขอ้ขดัขอ้งทางการส่งกาํลงับาํรุง แก่หน่วยรับการตรวจเยี�ยม ฯ ภายในขอบเขตของหลกัการ และ
แบบธรรมเนียมของการส่งกาํลงับาํรุง และมีอาํนาจอื�น ๆ ตามที�กองทพับกไดร้ะบุในคาํสั�งการตรวจ
เยี�ยม ฯ นั�น ๆ  
         2.4 การรายงาน  
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             2.4.1 ผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ ตามขอ้ 2.1.1 รายงานผลการตรวจเยี�ยม ฯ ต่อผู ้
บญัชาการทหารบก เมื�อตรวจพบปัญหาขอ้ขดัขอ้งทางการส่งกาํลงับาํรุงที�สาํคญั  
             2.4.2 หวัหนา้คณะตรวจเยี�ยม ฯ ตามขอ้ 2.1.2 รายงานผลการตรวจเยี�ยมฯ ต่อ
กองทพับกโดยผา่นตามสายงานของตน  
         2.5 หนา้ที�ของหน่วยรับการตรวจเยี�ยม ฯ และหน่วยบงัคบับญัชาตามลาํดบั  
             2.5.1 อาํนาจความสะดวกในการตรวจเยี�ยม ฯ  ทั�งนี�ไมไ่ดห้มายถึงการเลี�ยงรับรอง
และการอาํนาจความสะดวก ซึ� งไมจ่าํเป็นในการตรวจเยี�ยม ฯ เช่น การพาไปชมสถานที�ต่าง ๆ อนั
ไมเ่กี�ยวขอ้งในการตรวจเยี�ยม ฯ  
             2.5.2 ใหข้อ้เท็จจริงและหลกัฐานทุกชนิดที�เกี�ยวขอ้ง แก่คณะกรรมการตรวจเยี�ยม 
ๆ เพื�อประกอบการตรวจเยี�ยม ฯ  
             2.5.3 แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งทางการส่งกาํลงับาํรุง ตามคาํชี�แจง แนะนาํ หรือคาํสั�ง
ของผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ  
             2.5.4 รายงานเหตุการณ์ในการตรวจเยี�ยม รวมทั�งคาํสั�งชี� แจงคาํแนะนาํ หรือคาํสั�ง
ของผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยมต่อหน่วยบงัคบับญัชา โดยตรงทนัทีและรายงานผลที�เกิดขึ�น เนื�องจากการ
ปฏิบติัตามคาํสั�งชี�แจง ฯ รวมทั�งขอ้ขดัขอ้งที�ยงัมีอยูต่ามไปภายหลงัการตรวจเยี�ยมโดยเร็วที�สุด  
             2.5.5 หน่วยที�ไดรั้บรายงานตามขอ้ 2.5.4 และหน่วยบงัคบับญัชาทุกระดบัที�ไดรั้บ
รายงานต่อไปตามลาํดบั ตอ้งวเิคราะห์รายงาน เพื�อนาํไปแกไ้ขปัญหาเช่นเดียวกนันี� ในหน่วยอื�น ๆ ใต้
บงัคบับญัชาของตน และแกไ้ขปัญหาที�ยงัมีอยู ่ ของหน่วยรายงานแลว้สรุปเรื�องรายงานต่อไป 
ตามลาํดบัจนถึงกองทพับก  
     3. การกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนาจการใหก้ระทาํเป็น 2 ระดบั คือ  
         3.1 การกาํกบัดูแลโดยตรง  
         3.2 การกาํกบัดูแลทั�วไป  
         การกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนาจการส่งกาํลงับาํรุงนั�น ให้กระทาํดว้ยการกาํกบัดูแลโดยตรง
เป็นหลกั ส่วนการกาํกบัดูแลทั�วไปนั�น ใหก้ระทาํเป็นครั� งคราว เพียงเทา่ที�จาํเป็น คือ ไมใ่หห้น่วย
รองรู้สึกวา่เมื�อหน่วยเหนือกาํกบัดูแลเสียเองแลว้ หน่วยรองกไ็มต่อ้งกาํกบัดูแล  
     4. การกาํกบัดูแลของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง กระทาํดว้ยวธีิการต่อไปนี�   
         4.1 การตรวจเยี�ยมของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง   
         4.2 การเยี�ยมเพื�อกาํกบัดูแลดา้นการส่งกาํลงับาํรุง  
         4.3 การวเิคราะห์รายงาน  
         4.4 การตรวจสอบสถานภาพ  
         4.5 การติดตามและเร่งรัดผลงาน  
         4.6 การกาํกบัดูแลดว้ยวธีิการอื�น ๆ นอกจากที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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        การตรวจเยี�ยมของฝ่ายอาํนวยการการส่งกาํลงับาํรุง ตามขอ้ 4.1 และการเยี�ยมเพื�อกาํกบัดูแล
ดา้นส่งกาํลงับาํรุง ตามขอ้ 4.2 เฉพาะในคาํสั�งฉบบันี�  ใหร้วมเรียกวา่การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุง
ของฝ่ายอาํนวยการ  
     5. การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนายการ แบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ  
         5.1 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการ เฉพาะหนา้ที�  
         5.2 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการทั�วไประดบัหวัหนา้กอง  
         5.3 การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการทั�วไประดบัเจา้กรม  
     6. การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงฝ่ายอาํนวยการเฉพาะหนา้ที�  
         6.1 ผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ  
             6.1.1 เจา้กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก   เจา้กรมฝ่ายยทุธบริการ     เจา้กรมสารบรรณ
ทหารบก  
             6.1.2 ผูซึ้� งมีอาํนาจตรวจเยี�ยม ฯ ตามขอ้ 6.1.1 สั�งแต่งตั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหไ้ป
ตรวจเยี�ยม ฯ แทน  
         6.2 การจดัเจา้หนา้ที�ร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม ฯ  จดัจากหน่วยของผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยม  
         6.3 อาํนาจในการตรวจเยี�ยม ฯ ผูมี้อาํนาจในการตรวจเยี�ยม ฯ มีอาํนาจชี�แจงและให้
คาํแนะนาํ เพื�อแกไ้ขปัญหา ขอ้ขดัขอ้งทางการส่งกาํลงับาํรุงแก่หน่วยรับการตรวจเยี�ยมภายใน
ขอบเขตของหลกัการ และแบบธรรมเนียมของการส่งกาํลงับาํรุงในส่วนที�หน่วยของตนรับผดิชอบ  
         6.4 การรายงาน ใหห้น่วยขึ�นตรงกองทพับก ซึ� งผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยมสังกดัอยู ่
รายงานผลการตรวจเยี�ยม ฯ ต่อกองทพับก ภายใน 30 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูมี้อาํนาจตรวจเยี�ยมเดินทางมาถึง
ที�ตั�งปกติ  
         6.5 หนา้ที�ของหน่วยรับการตรวจเยี�ยมและหน่วยบงัคบับญัชาตามลาํดบั ใหป้ฏิบติั 
เช่นเดียวกบัขอ้ 2.5 เวน้แต่หน่วยขึ�นตรงกองทพับก ให้รายงานกองทพับกในกรณีที�ปฏิบติัตามคาํ
ชี�แจงและคาํแนะนาํแลว้ไมไ่ดผ้ลเทา่นั�น  
     7. การตรวจเยี�ยม ฯ ทั�วไประดบัหวัหนา้กองและการตรวจเยี�ยม ฯ ทั�วไประดบัเจา้กรม  
         7.1 การตรวจเยี�ยมกระทาํตามคาํสั�งกองทพับก โดยกรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก
ดาํเนินการวางแผนประสานงานและ (ดาํเนินการ) ออกคาํสั�งการตรวจเยี�ยม  
         7.2 การจดัเจา้หนา้ที�ในคณะตรวจเยี�ยม ฯ  
             7.2.1 กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก จดัหวัหนา้คณะตรวจเยี�ยม และเจา้หนา้ที�อื�น ๆ 
ตามความจาํเป็น  
             7.2.2 กรมฝ่ายยทุธบริการ และกรมสารบรรณทหารบก จดัเจา้หนา้ที� ดงันี�   
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                          7.2.2.1 การตรวจเยี�ยม ฯ ทั�วไประดบัหวัหนา้กองจดัเจา้หนา้ที�
ตาํแหน่งหวัหนา้กอง หรือผูซึ้� งสามารถชี�แจง แนะนาํต่อหน่วยรับการตรวจเยี�ยมแทนกรมฝ่ายยทุธ
บริการนั�น ๆ เป็นผูแ้ทนร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม ฯ  
                         7.2.2.2 การตรวจเยี�ยม ฯ ทั�วไประดบัเจา้กรม จดัเจา้หนา้ที�ตาํแหน่ง
ตั�งแต่หวัหนา้กองขึ�นไป เป็นผูแ้ทนร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม ฯ  
                          7.2.2.3 เจา้หนา้ที�อื�น ๆ นอกจากที�กล่าวแลว้ ร่วมไปในคณะตรวจเยี�ยม 
ฯ ตามความจาํเป็น โดยทาํความตกลงกบักรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบกก่อน  
         7.3 อาํนาจในการตรวจเยี�ยม ฯ  
             7.3.1 หวัหนา้คณะตรวจเยี�ยม ฯ มีอาํนาจชี�แจง และใหค้าํแนะนาํเพื�อแกไ้ขปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งในการส่งกาํลงับาํรุงแก่หน่วยรับการตรวจเยี�ยมภายในขอบเขตและแบบธรรมเนียมของ
การส่งกาํลงับาํรุง ทั�งนี�  เฉพาะเรื�องที�อยูใ่นความรับผดิชอบโดยตรงของกรมฝ่ายยทุธบริการ หรือ
กรมสารบรรณทหารบก อาจใหผู้แ้ทนของกรมฝ่ายยทุธบริการชี�แจงและใหค้าํแนะนาํแทนได ้ 
             7.3.2 ผูแ้ทนกรมฝ่ายยทุธบริการ และผูแ้ทนกรมสารบรรณทหารบก มีอาํนาจชี�แจง 
ฯลฯ แกเ้จา้หนา้ที�ส่งกาํลงับาํรุง ที�รับผิดชอบในการส่งกาํลงับาํรุงในสายงานของตน หรือเกี�ยวขอ้ง
กบัสายงานของตน  
         7.4 การรายงาน ใหก้รมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก รายงานผลการตรวจเยี�ยมต่อกองทพับก
ภายใน 15 วนั นบัตั�งแต่วนัที�คณะตรวจเยี�ยมเดินทางมาถึงที�ตั�งปกติ  
         7.5 หนา้ที�ของหน่วยรับการตรวจเยี�ยมและหน่วยบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั�น ให้
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้ 6.5   
     8. ขอ้กาํหนดอื�น ๆ ในการตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการ  
         8.1 กรมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก วางแผน ประสานงาน ใหห้น่วยส่งกาํลงับาํรุง
ภายในกองบญัชาการช่วยรบ มณฑลทหารบก จงัหวดัทหารบก ตลอดจนหน่วยส่งกาํลงับาํรุง ซึ� ง
กรมฝ่ายยทุธบริการจดัไปขึ�นสมทบหน่วยเหล่านี�  ไดรั้บการตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่าย
อาํนวยการชนิดใดชนิดหนึ�งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง เวน้แต่หน่วยใดไดรั้บการตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงั
บาํรุงของ ผูบ้งัคบับญัชาระดบักองทพับกแลว้ จึงไมต่อ้งตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงับาํรุงของฝ่าย
อาํนวยการในปีนั�นได ้ 
         8.2 กรณีที�มีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการส่งกาํลงับาํรุงที�สาํคญั หรือเหตุการณ์อนั
เกี�ยวขอ้งกบัการส่งกาํลงับาํรุงที�จาํเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วนขึ�น ณ หน่วยหรือพื�นที�ใด   และปัญหา
ขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวนี�  เจา้หนา้ที�ส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยหรือพื�นที�เจา้ของปัญหานั�น ไมส่ามารถ
แกปั้ญหาไดใ้หก้รมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก และ/หรือ กรมฝ่ายยทุธบริการ จดัใหมี้การตรวจเยี�ยม
การส่งกาํลงับาํรุงของฝ่ายอาํนวยการขึ�น เพื�อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งนั�น ๆ โดยด่วน  
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         8.3 ในการปฏิบติัราชการสนามตามคาํสั�งกองทพับก เช่น การไปฝึกร่วม ซึ� งเป็น
การปราบปรามผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ เมื�อคาดวา่จะเกิดปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการส่งกาํลงับาํรุงขึ�น 
ใหก้รมส่งกาํลงับาํรุงทหารบก และ/หรือ กรมฝ่ายยทุธบริการ จดัใหมี้การตรวจเยี�ยมการส่งกาํลงั
บาํรุงของฝ่ายอาํนวยการเฉพาะหนา้ที� ต่อหน่วยหรือพื�นที�ซึ� งคาดวา่จะเกิดปัญหาขึ�น การตรวจเยี�ยม
เช่นวา่นี�  อาจจะกระทาํดว้ยการจดัเจา้หนา้ที�ไปสังเกตการณ์ชั�วระยะเวลาหนึ�งกไ็ด ้ และใหข้อการ
สนบัสนุนงบประมาณในการตรวจเยี�ยมจากหน่วย ซึ� งรับผิดชอบการปฏิบติัราชการสนามนั�น ๆ  
         8.4 ในกรณีที�มีปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการส่งกาํลงับาํรุง และชุดตรวจเยี�ยมไมส่ามารถ
แกไ้ขปัญหานั�นได ้ใหชุ้ดตรวจเยี�ยมนาํปัญหาขอ้ขดัขอ้งดงักล่าวมา พิจารณาแกไ้ขในระดบักรมฝ่าย
ยทุธบริการ หรือระดบักองทพับกต่อไป  
     9. การวเิคราะห์รายงาน และการตรวจสอบสถานภาพการส่งกาํลงับาํรุง  
         9.1 ฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงทุกระดบัหน่วย ตอ้งวิเคราะห์รายงานและ
ตรวจสอบสถานภาพการส่งกาํลงับาํรุงหน่วยรองอยูเ่สมอ จะตอ้งไมส่่งรายงานหรือสภาพ ฯ โดยยงั
มิไดว้เิคราะห์หรือตรวจสอบ และดาํเนินการต่อผลที�วเิคราะห์ หรือตรวจสอบไดขึ้�นไปยงัหน่วย
เหนือเป็นอนัขาด  
         9.2 การดาํเนินการของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุง ต่อผลที�ไดรั้บจากการ
วเิคราะห์รายงานหรือการตรวจสอบสถานภาพ ฯ  
             9.2.1 ถา้พลการปฏิบติัที�คลาดเคลื�อนไปจากหลกัการ หรือไมถู่กตอ้งตามแบบ
ธรรมเนียม ตอ้งทกัทว้งต่อฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรอง และถา้จาํเป็นก็เสนอแนะต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาของตน ใหส้ั�งการใหห้น่วยรองแกไ้ข  
             9.2.2 ถา้พบปัญหา ขอ้ขดัขอ้งในการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรองให้ ชี�แจงแนะนาํ
ต่อฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรองทราบถึงวธีิแกไ้ข ถา้ปัญหานั�นเกินขีดความสามารถ
ของหน่วยรองที�จะแกไ้ขได ้ กใ็หเ้สนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน ใหส้ั�งการ และ/หรือนาํกาํลงั
พลตลอดจนสิ�งอุปกรณ์ของหน่วยตนเขา้แกปั้ญหา ขอ้ขดัขอ้งนั�น ๆ ถา้ยงัไมส่ามารถแกไ้ขได ้จึงให้
รายงานต่อหน่วยเหนือ  
             9.2.3 ถา้ปรากฏวา่หน่วยรองตอ้งการการสนบัสนุนทางการส่งกาํลงับาํรุงใด ๆ ตอ้ง
ตรวจสอบก่อนวา่หน่วยนั�น ๆ มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนหรือไม ่ และไดใ้ชก้าํลงัพล
ตลอดจนสิ�งอุปกรณ์ยทุโธปกรณ์ ของตนเขา้แกปั้ญหานั�น ๆ จนเตม็ขีดความสามารถแลว้หรือยงั
ต่อไปจึงพิจารณาวา่สมควรใหก้ารสนบัสนุนเพียงใดอยา่งใด สามารถนาํกาํลงัพล และ/หรือสิ�ง
อุปกรณ์ยทุโธปกรณ์จากที�ใดมาสนบัสนุน แลว้จึงเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชาใหส้ั�งการ หรือ
รายงานขอการสนบัสนุนต่อไปยงัหน่วยเหนือ ในเมื�อหน่วยของตนหมดขีดความสามารถที�จะ
สนบัสนุนได ้ 
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            9.2.4 ถา้ปรากฏวา่ขอ้มูลในสถานภาพการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรอง ไมต่รงกบัหลกัฐาน
ที�มีอยูเ่ดิม ตอ้งสอบหาสาเหตุและดาํเนินการในทางที�ควร เช่น สิ�งอุปกรณ์ขาดจาํนวนไปและยงั
ไมไ่ดจ้าํหน่ายกเ็ร่งรัดใหด้าํเนินการจาํหน่าย หรืออตัราความสิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิงสูงเกินกวา่
เกณฑที์�กาํหนดไวแ้ละตรวจสอบแลว้ ปรากฏวา่เป็นความจริงก็รายงาน ขอเพิ�มเกณฑค์วาม
สิ�นเปลืองเป็นตน้  
        9.3 การส่งรายงาน หรือสถานภาพการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรองขึ�นไปยงัหน่วยเหนือนั�น 
ตอ้งรายงานผลการวิเคราะห์หรือผลการตรวจสอบ รวมทั�งการดาํเนินการที�กระทาํไปแลว้ และ
ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยเหนือขึ�นไปพร้อมกนัดว้ย  
    10. การติดตามและเร่งรัดผลงาน ของฝ่ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงใหป้ฏิบติั ดงันี�   
         10.1 จดัทาํตารางการปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยตน และหน่วยรองไว ้ ณ 
สาํนกังานของตนใหเ้ห็นเด่นชดั ตารางการปฏิบติังานนี�แยกเป็นงานประจาํ และงานที�มอบหมายให้
ปฏิบติัเป็นครั� งคราว  
         10.2 ติดตามและเร่งรัดหน่วยรอง ใหป้ฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงตามภารกิจของตน
แต่ละหน่วยใหเ้สร็จเรียบร้อยทนัเวลาอยูเ่สมอ และเพง่เล็งเป็นพิเศษเมื�อใกลจ้ะถึงเวลาครบกาํหนด  
         10.3 ถา้ปราฏกวา่หน่วยใดปฏิบติัภารกิจ หรือส่งรายงานและสถานภาพการส่ง
กาํลงับาํรุงล่าชา้ ตอ้งพิจารณาหาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ข ถา้สาเหตุนั�นเกิดจากความเพิกเฉยไม่
สนใจในการปฏิบติังานของผูใ้ด ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั�นทราบ เพื�อดาํเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป  
         10.4 ใชว้ธีิต่อไปนี�ตามลาํดบั  
              10.4.1 พบปะประสานงานดว้ยตนเอง (การเยี�ยมเพื�อกาํกบัดูแลดา้นการส่งกาํลงั
บาํรุง)  
              10.4.2 ส่งผูแ้ทนไปพบปะ ประสานงาน  
              10.4.3 ติดต่อโดยตรงดว้ยโทรศพัท ์หรือวทิยโุทรศพัท ์ 
              10.4.4 ติดตามและเร่งรัดเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
         10.5 เมื�อปรากฏวา่ ปัญหาขอ้ขดัขอ้งหรือความล่าชา้ในการส่งกาํลงับาํรุงนั�น เกิด
จากหน่วยเหนือ ตอ้งรายงานใหห้น่วยเหนือทราบโดยด่วน  
         10.6 ตอ้งระมดัระวงั มิใหต้นเอง หรือสาํนกังานของตนเอง หรือกองบญัชาการ
ของตนเองปฏิบติังานส่งกาํลงับาํรุงล่าชา้เสียเอง หรือเป็นตน้เหตุแห่งปัญหา ขอ้ขดัขอ้งหรือความ
ล่าชา้ในการส่งกาํลงับาํรุงของหน่วยรอง  
    11. การกาํกบัดูแลดว้ยวธีิการอื�น ๆ ซึ� งอาจกระทาํไดด้ว้ยการเฝ้าฟังหรือการใชเ้ครื�องมืออี
เล็ก-ทรอนิกส์ เช่น เครื�องจกัรคาํนวณ (คอมพิวเตอร์) หรือวธีิการและเครื�องมือต่าง ๆ ซึ� งคิดคน้ขึ�น
ใหม ่ ใหฝ่้ายอาํนวยการส่งกาํลงับาํรุงพิจารณาใชว้ธีิการและเครื�องมือเหล่านี�  ในการกาํกบัดูแลการ
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ส่งกาํลงับาํรุงภายในหน่วยของตน ใหไ้ดผ้ลสมความมุง่หมายของทางราชการและเสนอแนะขึ�นไป
ตามลาํดบัจนถึงกองทพับก เพื�อเผยแพร่นาํมาใชป้ระโยชน์โดยทั�วกนั  
    12. ใหห้น่วยต่าง ๆ ดาํเนินการตามคาํสั�งนี� โดยเคร่งครัด และออกระเบียบปลีกยอ่ยเพื�อ
ความง่าย และความสะดวกในการปฏิบติัตามคาํสั�งฉบบันี�  ภายในหน่วยของตน กิจการใด ซึ� งคาํสั�ง
ฉบบันี�กาํหนดให้หน่วยขึ�นตรงกองทพับกปฏิบติัใหห้น่วยต่าง ๆ นาํไปปฏิบติัภายในหน่วยของตน
โดยอนุโลม  
 
    ทั�งนี�  ตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป  
  
                 สั�ง   ณ   วนัที�    5    ตุลาคม  2516         
  
                        (ลงชื�อ)  จอมพล ป. จารุเสถียร  
                                   (ประภาส  จารุเสถียร)  
                                       ผบ.ทบ.  


