
บทท่ี  ๒๒ 

การกําหนดความตองการและการแจงความตองการพัสดุ 

 

๑. กลาวท่ัวไป 

กองทัพอากาศเปนองคกรขนาดใหญ ท่ีประกอบดวยกําลังพล อาคารสถานท่ี พัสดุอุปกรณ  และ 

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพัสดุอุปการณท่ีใช

ในทางทหารนั้นจะตองไดรับการสนับสนุนในปริมาณที่เหมาะสม ถูกตอง และทันกําหนดเวลา ดังนั้น 

ในการบริหารจัดการพัสดุจะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแตการวางแผน การกําหนดความตองการ 

การแจงความตองการ  การจัดหา  การเก็บรักษา และการแจกจาย  ในการดําเนินการดังกลาวตองอาศัยหลักการ 

และขอพิจารณาองคประกอบตางๆ เชน จํานวนกําลังพล งบประมาณ ภารกิจ และระยะเวลาท่ีกําหนด  

รวมท้ังกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การสราง ผลิต ซอม และนโยบายของกองทัพอากาศ   

๒.  ความมุงหมาย 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุสําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจ ตามจํานวนที่จําเปนเหมาะสม ถูกตอง 

ตามคุณลักษณะเฉพาะ และทันกําหนดเวลาใชราชการ 

๓.  การเสนอความตองการ ใหดําเนินการดังนี้  

๓.๑  การเสนอความตองการพัสดุตามปกติ ใหหนวยท่ีเก่ียวของดําเนินการตามวิธีจัดทํางบประมาณ 

ท่ีทางราชการกําหนด 

๓.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนเรงดวนเกิดข้ึน 

๓.๓  การเสนอความตองการใหจัดหางบประมาณของสวนราชการตางๆ ใหเสนอหนวยงานท่ีมีฐานะ 

เปนคลังหนวยตนสังกัดของสวนราชการนั้นๆ เปนผูรวบรวมดําเนินการ 

๔.  ข้ันตอนการเสนอความตองการ 

๔.๑  การเสนอความตองการตามปกติ แบงตามประเภทดังนี้ 

๔.๑.๑  พัสดุประเภทท่ีใชสิ้นเปลืองสูญสิ้นไป และมีราคาต่ํา และอะไหลในการซอมบํารุง  

ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวนสงกําลังบํารุง (คลังใหญ) ท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา ๖ เดือน กอนปงบประมาณ 

๔.๑.๒  พัสดุประเภทใชคงรูปหรือครุภัณฑ ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวนสงกําลังบํารุง 

(คลังใหญ) ผูรับผิดชอบไมนอยกวา ๑๔ เดือนกอนปงบประมาณ 

๔.๒  การเสนอความตองการพัสดุเพ่ิมเติม ใหเสนอความตองการถึงกรมในสวนสงกําลังบํารุง  

(คลังใหญ) ผูรับผิดชอบไดในกรณีมีภารกิจใหม เกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน โดยใหเปนไป 

ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการงบประมาณท่ีเก่ียวของ 

        ๔.๓  การ... 
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๔.๓  การเสนอความตองการใหจัดหาดวยงบประมาณของสวนราชการตางๆ ใหคลังหนวย 

ตนสังกัดรวบรวมความตองการแตละสายวิทยาการ และพิจารณางบประมาณท่ีไดรับจากแตละสายวิทยาการ 

กอนดําเนินการจัดหา และควรมีการจัดทําแผนการจัดหาไว เพ่ือใหบริการพัสดุและงบประมาณสอดคลองกับ

ความตองการ และเวลาใชงานจริง  

๕.  ประเภทของความตองการ 

๕.๑  ความตองการข้ันตน หมายถึง ปริมาณพัสดุท่ีหนวยตางๆตองมีไว เพ่ือใชในการปฏิบัติภารกิจ 

ท่ีไดรับมอบหมายเปนครั้งแรก และยังไมเคยไดรับจายพัสดุนั้นมากอน เชน การจัดตั้งหนวยงานใหม หรือ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสดุประจําหนวย  

๕.๒  ความตองการประจําหรือความตองการทดแทน หมายถึง ปริมาณพัสดุท่ีจะนํามาทดแทน 

พัสดุท่ีชํารุดเสียหายจากการใชราชการ หรือการทดแทนพัสดุที่ลาสมัย หรือเลิกใช หรือทดแทนพัสดุ 

ท่ีใชสิ้นเปลืองหมดไป 

๕.๓  ความตองการสํารอง หมายถึง ปริมาณพัสดุท่ีจําเปนตองสํารองไวใชราชการในกรณีเรงดวน 

ฉุกเฉิน รวมท้ังการสํารองสงคราม 

๕.๔  ความตองการพิเศษ หมายถึง ปริมาณพัสดุท่ีไมไดระบุไวในอัตราจาย  แตมีความจําเปนตองใช  

เปนครั้งคราวตามโครงการ หรือภารกิจพิเศษท่ีไดรับมอบหมายแลวแตกรณี             

๖.  การประมาณความตองการ  

การประมาณความตองการพัสดุเพ่ือใชปฏิบัติภารกิจ เปนหนาท่ีของผูเก่ียวของท่ีจะตองดําเนินการ 

คํานวณ หรือประมาณการโดยใชหลักเกณฑ และวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดจํานวนความตองการพัสดุท่ีถูกตอง และ 

พรอมท่ีจะไปดําเนินการแจงความตองการตอไปโดยใชขอมูลตางๆ ดังนี้ 

๖.๑  สถิติการเบิกจาย พัสดุบางอยางมิไดกําหนดเปนอัตราจาย เปนการจายตามความจําเปน 

ใหรวบรวมสถิติการเบิกจายในรอบปงบประมาณท่ีผานมาของพัสดุรายการนั้นๆ แลวคํานวณความตองการ 

ท่ีจะตองจัดหา สะสม 

๖.๒  อัตราจายตางๆ พัสดุท่ีมีอัตราจายกําหนดไว เชน อาภรณภัณฑและพัสดุสิ้นเปลือง ท่ีจาย 

ประจําตัว หรือประจําหนวยก็ตาม ใหคํานวณความตองการตามอัตราจายท่ีกําหนดไว 

๖.๓  แผน หรือ โครงการ นอกเหนือจากสถิติการเบิกจาย และอัตราจายแลว จะตองคํานึงถึง 

แผน หรือโครงการตางๆ ซ่ึงมีความตองการใชพัสดุ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง เชน แผนการเรียกพล 

เพ่ือฝกวิชาทหาร แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และแผนอ่ืนๆ เปนตน  

๖.๔  ความ... 
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๖.๔  ความตองการท่ีหนวยผูใชแจงใหคลังพัสดุสนับสนุนเปนครั้งคราวตามความจําเปน  

(DEMAND DATA)  

๗.  ขอพิจารณาในการกําหนดปริมาณของพัสดุคงคลัง 

การพิจารณาปริมาณของพัสดุคงคลังในระดับท่ีถูกตองนั้นเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่งในการสนับสนุน 

การปฏิบัติภารกิจทางทหาร ซ่ึงจะตองมีความเพียงพอ และสามารถสนับสนุนหนวยผูใชไดในทุกสถานการณ 

แตอยางไรก็ตาม การสะสมพัสดุท่ีมากเกินความจําเปนยอมเปนผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ และงบประมาณ 

ของกองทัพอากาศ ดังนั้นจึงตองพิจารณาถึงปจจัยท่ีเก่ียวของตางๆ ไดแก  

๗.๑  การดํารงขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยตางๆ ใหเปนไป 

อยางตอเนื่องโดยไมสะดุดหรือหยุดชะงัก  

๗.๒  คุณสมบัติของพัสดุและอายุการเก็บรักษา พัสดุบางรายการมีขอจํากัดเก่ียวกับอายุการเก็บ 

รักษา  การสะสมไวมากเกินความจําเปนจะทําใหพัสดุเสื่อมคุณภาพ  

๗.๓  ความทันสมัยของพัสดุ พัสดุบางชนิดลาสมัยในเวลาอันรวดเร็วไมควรสะสมไวมากเชนเดียวกัน 

๗.๔  ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ (Lead Time) พัสดุรายการสําคัญท่ีใชระยะเวลาในการจัดหา  

พัสดุนาน ควรพิจารณาเพ่ิมการสะสมสํารองมากกวาพัสดุท่ัวไป  

๗.๕  คาใชจายในการเก็บรักษา พัสดุบางรายการตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาสูง จะตอง 

มีคงคลังไวเทาท่ีจําเปน 

๗.๖  นโยบายขององคกรหรือหนวยงาน เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะตองนํามาพิจารณา 

เพ่ือใหเหมาะสมกับภาวะแวดลอมขององคกรหรือหนวยงาน 

๘.  วธิีการคํานวณ 

๘.๑  การคํานวณความตองการครุภัณฑ 

๘.๑.๑  ความตองการข้ันตน เปนความตองการครั้งแรกสําหรับหนวยงานท่ีตั้งข้ึนใหม  

- กรณีมีอัตราจายประจําหนวยกําหนดไวแลวใหถือจํานวนตามอัตราจายนั้น 

- กรณีไมมีอัตราจายกําหนดไวใหพิจารณาเปรียบเทียบกับหนวยท่ีมีภารกิจ และ 

จํานวนกําลังพลท่ีใกลเคียงกัน 

๘.๑.๒  ความตองการประจาํหรือความตองการทดแทน การคิดจํานวนครุภัณฑทดแทน 

ใหใชหลักเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาท่ีทางกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงจะทําใหทราบวาในอนาคตจะมีพัสดุรายการใด 

ชํารุดเสียหายหรือครบอายุการใชงานเทาใด จําเปนตองเปลี่ยนทดแทนเทาใด  

๘.๑.๓  ความ.. 
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๘.๑.๓  ความตองการสํารอง การสะสมสํารองพัสดุเปนมาตรการปองกันการขาดแคลนพัสดุ 

กรณีเกิดความตองการโดยไมคาดคิด หรือเม่ือมีเหตุการณจําเปนฉุกเฉิน ความตองการสํารองนี้อาจอยูในรูปแบบ 

ของอัตราสะสมสํารอง (STANDBY LEVEL) อัตราสะสมนิรภัย (SAFETY LEVEL) อัตราสะสมสํารองสงคราม 

และการสํารองอ่ืนๆ  

๘.๑.๔  ความตองการพิเศษ เปนความตองการตามแผนหรือโครงการซ่ึงไมมีอัตราจายพัสดุ 

กําหนดไว แตมักจะมีรายการความตองการพัสดุประกอบเปนสวนหนึ่งของแผนหรือโครงการ ดังนั้นจึงใหใชขอมูลนี้

ไปดําเนินการจัดหาตอไป  

๘.๑.๕  ตัวอยางการคํานวณความตองการพัสดุประเภทใชคงรูป กรณีมีอัตราจายประจําหนวย 

กําหนดไว       

คลังใหญแหงหนึ่งมีความประสงคจะจัดหาพัสดุสํานักงานใหกับหนวยงานท่ีตั้งข้ึนใหม 

ของกองทัพอากาศ โดยมีขอมูลดังนี้ 

-  จํานวนหนวยท่ีตั้งข้ึนใหม ๓ หนวย 

-  อัตราจายพัสดุกําหนดใหจาย โตะทํางานพรอมเกาอ้ี (จํานวนตามกําลังพลท่ีบรรจุจริง) 

-  จํานวนกําลังพล ๒๐ คน ตอหนวย 

-  สถานภาพพัสดุของคลังใหญ 

-  ไมมีพัสดุคงคลัง  

-  มีพัสดุท่ีอยูในระหวางการจัดหา ๕ ชุด 

-  มียอดคางจายพัสดุรายการนี้ ๒ ชุด 

สูตร  ความตองการสุทธ ิ = ความตองการข้ันตน (จํานวนหนวย X จํานวนกําลังพล) – พัสดุคงคลัง – จํานวนรอรับ 

                                     + จํานวนคางจาย 

             = (๓ x ๒๐) - ๐ – ๕ + ๒ 

                  = ๕๗ ชุด 

๙.  สรุปการกําหนดความตองการพัสดุ 

ความตองการท่ีคํานวณไดตามหลักเกณฑดังกลาวจะนําไปสูการจัดทําแผนการสงกําลังและซอมบํารุง 

ประจําป ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเปนสําคัญ หากความตองการพัสดุมีมูลคาสูงกวางบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

หนวยเก่ียวของอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม หรือจัดอันดับความเรงดวนในการใชงานพัสดุ 

(พัสดุท่ีมีความตองการเรงดวนใหดําเนินการจัดหากอน) หรืออาจตัดทอนรายการท่ีมีความจําเปนนอยกวา

ออกไปกอน  

๑๐.  การ... 
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๑๐.  การจัดทําแผนการสงกําลังและซอมบํารุงประจําป 

การจัดทําแผนการสงกําลังและซอมบํารุงประจําปมีความมุงหมาย เพ่ือใหการดําเนินการซ้ือ  

สราง ผลิต และซอมบํารุงพัสดุและบริภัณฑ เปนไปดวยความเรียบรอย คุมคา ประหยัด สามารถควบคุม กํากับ

ดูแล และติดตามผลการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ กองทัพอากาศจึงไดกําหนดใหหนวยเก่ียวของจัดทํา

แผนดังกลาว ภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยมีรายละเอียดขอมูลความตองการซ้ือ สราง ผลิต 

และซอมบํารุงพัสดุและบริภัณฑ รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดไวในคําสั่งกองทัพอากาศ 

ท่ีเก่ียวของ (ผนวก ๑) 

๑๑.  การแจงความตองการ  

การแจงความตองการเปนกระบวนการท่ีจะเปลี่ยนจากแผนการสงกําลังและซอมบํารุงประจําป 

ท่ีไดรับอนุมัติแลวไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุ การปฏิบัติดังกลาว ไดแก การซ้ือ การจาง การสราง การผลิต  

การซอม โดยใหหนวยท่ีมีหนาท่ีแจงความตองการดําเนินการดังนี้ 

๑๑.๑  การซ้ือ การจาง 

ใหจัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการจัดหาสงไปยังหนวยจัดหา โดยมีรายละเอียดประกอบ 

ตามตัวอยาง (ผนวก ๒) 

๑๑.๒  การสราง ผลิต และซอม 

ใหจัดทํารายงานขออนุมัติดําเนินการสงไปยังหนวยท่ีมีหนาท่ีในการสราง ผลิต และซอม  

พรอมแนบใบแจงความตองการใหสั่งงานตามตัวอยาง (ผนวก ๓) 
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