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บทนํา 

      ตามแผนการจัดการความรู้ของ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้าราชการ 
กรมพัฒนาการช่าง จึงได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนากําลังพลและความรู้ การทํางานทุกขั้นตอนได้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจึงได้จัดทําเอกสารการจัดการความรู้
ชุมชนนักปฏิบัติขึ้น สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบที่ ทร. กําหนด กองการศึกษาและกองวิจัย
และพัฒนา จึงได้ร่วมกันจัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของ กรมพัฒนาการช่าง 
กรมอู่ทหารเรือ ที่ต้องปฏิบัติในการเบิกยืมและผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ในโครงการศึกษา ของ ทร. การจัดทําครั้งน้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของ กองการศึกษาและกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามระยะเวลาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกําหนด 

 การจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ “กลุ่ม การเบิกยืมและผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ในโครงการศึกษา ของ ทร.” 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษา กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่
ทหารเรือ  

                                                                            ชุมชนนักปฏิบัติ การเบิกยืมและผลกัใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
ในโครงการศึกษา ของ ทร.  
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๓. แผนภูมแิสดงกระบวนการทํางาน การเบิกยืมและผลกัใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ในโครงการศึกษา ของ ทร.  
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๑.พิจารณากาํหนดหลักสูตร

๗.ขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อ 
นม.ชพ.ในทองที่เฉพาะสวนที่เกนิ
ความสามารถในการบรรทกุ  

๒.จัดทํา/ตรวจสอบประมาณการความส้ินเปลือง นม.ชพ.       

๔.พิจารณาปริมาณ
การใช นม.ชพ. 

๓.ตรวจสอบขนาด
ประเภทยานพาหนะ 

๔.พิจารณาปริมาณ
การใช นม.ชพ. 

๘.ดําเนินการตามภารกิจ 

๕.ขออนุมัติ พธ.ทร. 

เบิกยืมจาก กชพ.พธ.ทร. 

๖.ขออนุมัติ อร.  

เบิกยืมจาก กบ.อร. 

รถโดยสาร/รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร/รถบรรทุกขนาดเล็ก

ไม่เกินความจุ

ส่วนที่เกินความจุ ส่วนที่เกินความจุ

ไม่เกินความจุ

   เริ่มต้น 
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๔. สิ่งต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นต้องใช้ในการทํางาน  
  ๔.๑ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในการเบิกยืม/ผลกัใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
 ๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ 
 ๔.๑.๒ เอกสาร 

 ๕.รายละเอียดของขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทํางาน 
     ๕.๑ กําหนดหลักสูตร 
 - การปฏิบัติ 
   ตรวจสอบโครงการท่ี ทร.อนุมัติว่ามีก่ีโครงการ ดําเนินการไปแล้วก่ีโครงการ แต่ละโครงการใช้งบประมาณไป           
เท่าไร คงเหลือเท่าไรแล้วนําไปพิจารณาดําเนินการ กําหนดหลักสูตรที่จะต้องใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ขึ้นเรื่องขออนุมัติโครงการ
ตามท่ี อร. ได้รบัอนุมัติโครงการ 
     ๕.๒ จัดทาํ/ตรวจสอบประมาณการความสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่าย 

- การปฏิบัติ 
            ตรวจสอบงบประมาณในกลุ่มที่ ๒ ของโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนา ดูงาน ที่ ทร. อนุมัติให ้อร. 
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องร่วมกับภารกิจที่จะต้องใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงจะไปที่ไหน/ระยะทางเท่าไร/ใช้รถประเภทใด   
แล้วนํามาคํานวณนํ้ามันเช้ือเพลิงว่ายอดเงินค่านํ้ามันเช้ือเพลิงได้รับเท่าไร/ใช้ไปแล้วเท่าไร/เหลื่อเงินเท่าไร เพ่ือจะได้
ปฏิบัติภารกิจตามที่ขึ้นเรื่องขออนุมัติ 

- คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน  
๑. ควรตรวจสอบยอดเงิน งป. ที่ได้รับอนุมัติ การขอใช้รถแต่ละคร้ังใช้เงินไปเท่าไร/เหลือเงินเท่าไร และ     

การคํานวณเงินค่าใช้จ่ายควรคํานวณให้เพียงพอต่อการไปปฏิบัติราชการ 
๒. ควรดูมาตรการประหยัด (สปช.ทร.) ที่กําหนดให้ใช้ควบคู่ไปด้วย 
๓. ควรทําควบคู่กับการขออนุมัติ จก.อร. ในการดําเนินการเรื่องอะไร/โครงการอะไร/เพ่ือความรวดเร็ว 
๔. ควรศึกษาหลักการการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง กบ.ทร. ควบคู่ไปด้วย 
๕. ควรศึกษาหลักการการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง พธ.ทร. ควบคู่ไปด้วย 

       ๕.๓ ตรวจสอบขนาด/ประเภทยานพาหนะ 
          - การปฏิบัติ 
           ตรวจสอบประเภทรถยนต์ว่าขอรถประเภทไหนเป็นรถโดยสารหรือรถบรรทุกและรถที่ขอขนาดไหนเป็นแบขนาด
เล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เพ่ือนําไปพิจารณาในการขออนุมัติว่าจะเบิกยืมนํ้ามันจากที่ไหน 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
              ถ้าเป็นรถขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็สามารถเบิกยืมจาก อร.ได้เพราะว่าสะดวกง่ายแก่การเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง         
ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ต้องทําเรื่องขออนุมัติเบิกยืมจาก พธ.ทร. เพราะว่าพ้ืนที่ของ อร.ไม่สะดวกแก่การนํารถเข้ามาเติม
นํ้ามันในพ้ืนทีข่อง อร. 
       ๕.๔ พิจารณาปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
              - การปฏิบัติ 
                ตรวจสอบระยะทางที่จะไปตามโครงการที่ อร.อนุมัติ และตรวจสอบปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงที่จะใช้แลว้ไปดู
ว่ารถที่ขอไปมีขีดความสามารถในการบรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิงได้กีลิตรก็ทําเบิกนํ้ามันเช้ือเพลิงตามจํานวนที่รถมีขีด
ความสามารถในการบรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ส่วนที่เกินก็ทาํเรื่องขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องที่ 
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๕.๕ ขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก พธ.ทร. 
- การปฏิบัติ 

    ๑.รวบรวมเอกสารที่ใช่ในการเบิกยืม 
          ๑.๑ ฎีกาใบเบิก/ส่งคืน (ตรงส่งคืนขีด////แล้วพิมพ์คําว่ายืมแทน) เช่น ใบเบิก / ส่งคืน ยืม กรณีที่หน่วยบาง
หน่วย  ขอเบิกยืมนํ้ามันเพ่ือไปปฏิบัติราชการ/ดูงานหรือทัศนะศึกษา พ้ืนที่ต่างจังหวัดซึ่งพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไป
บรรจุนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ประมาณ ๒๐๐ ลิตร/คัน (รถโดยสารขนาดใหญ่) การเดินทางไปไกลเกินกว่าที่พาหนะสามารถ
บรรจุนํ้ามันฯ จึงต้องดําเนินการขอเบิกยืมนํ้ามันฯ เท่ากับที่พาหนะสามารถบรรจุนํ้ามันฯ ก่อนออกเดินทางได้และขอ
อนุมัติเบิกยืมเงินสํารองเป็นค่าจัดช้ือนํ้ามันในท้องถิ่นที่ไปปฏิบัติภารกิจ 
                ๑.๒ บันทึกอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจําปีงบประมาณที่ 
อร. ได้รับอนุมัติ 
 ๑.๓ บันทึกภารกิจ/บันทึกอนุมัติในการจัดการประชุม/สัมมนาหรือดูงานนอกหน่วยที่ จก.อร. ถ้าอนุมัติ
บันทึกภารกิจอยู่ในระหว่างรออนุมัติ / อาจจะสําเนาบันทึกโดยออกจากหน่วยก่อน 

      ๑.๔ เอกสารประมาณการความส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
                      การคํานวณนํ้ามันต้องคํานึงจากการขอรถว่าขอรถอะไร 
             - ถ้ารถโดยสารขนาดใหญ่ ให้ใช้  ระยะทาง  ÷ ๒   จะได้จํานวน ลิตร  (ขส.ทร.กําหนด) 
             - ถ้ารถโดยสารขนาดกลาง ให้ใช้ ระยะทาง  ÷ ๓   จะได้จํานวน ลิตร  (ขส.ทร.กําหนด) 
                       - ถ้ารถโดยสารขนาดเล็ก ใหใ้ช้  ระยะทาง   ÷ ๘.๕   จะได้จํานวน ลิตร   (ขส.ทร.กําหนด) 
ถ้าไปไกลเกินกว่าที่รถจะสํารองนํ้ามันได้ จะต้องเบิกเป็นเงินสํารองซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องที่การคํานวณ (จํานวนลติร
ทั้งหมดที่ต้องใช้ – จํานวนที่รถจะสํารองนํ้ามันไปได้) X ราคานํ้ามันตามที่ พธ.ทร. กําหนด จะได้เป็นจํานวนเงินที่จะต้อง
เบิกเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องที่เพ่ือนํายอดเงินมาเบิกเป็นเงิน 
                - ปัญหาข้อขัดขอ้ง   
       ๑. การเบิกยืมที่ อร. สะดวกด้านหนังสือ แต่การรับนํ้ามันเช้ือเพลิงไม่สะดวกเพราะบริเวณพ้ืนที่ใน
การรับนํ้ามันเช้ือเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่ไมส่ะดวก จึงต้องทําการเบิกยืมขอรับนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ กชพ.ขส.ทร. 
                          ๒. ความแม่นยําในการคํานวณ / การดําเนินการขอใช้รถยังไม่ทราบว่า ขส.ทร. สามารถสนับสนุน
รถขนาดไหนได้บ้างจํานวนก่ีคัน (ขอรถโดยสารขนาดใหญ ่๑ คัน แต่ ขส.ทร. สามารถสนับสนุนรถโดยสารขนาดกลางให้ 
๒ คัน) บางครั้งต้องนํากลับมาคํานวณใหม่ทาํให้เกิดความล่าช้า 

        ๓. การคํานวณนํ้ามันไม่ทราบว่าได้รถรุ่นไหนเพราะแต่ละรุ่นอัตราการใช้นํ้ามันเซื้อเพลิงไม่เท่ากัน 
                       - ข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการทํางาน 
                 ๑. ควรตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง ระวังการคิดคํานวณเงิน/ระยะทางผิด 
                           ๒. ตรวจสอบระยะทางว่าระยะทางเท่าไร/คํานวณยอดเงินใช้เท่าไรดูว่ายอดเงินให้เพียงพอ 
              - ข้อสังเกตจากประสบการณ์  
                          ควรคํานวณระยะทางเผื่อพ้ืนที่ภายในตําบลท่ีจะใช้รถ ให้เผื่อนํ้ามนัใช้สอยในพ้ืนที่ไว้ 
                   - บันทึกขออนุมัติเบิกยืม 

         คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทาํงาน 
  - กรณีที่ภายในหน่วยต้นสังกัดระดับ นขต.ทร. มีสถานีบริการนํ้ามันฯ ให้ ผบ.หน่วย ระดับ นขต.ทร.        
อนุมัติจ่ายยืมนํ้ามันฯ ที่ พธ.ทร. ฝากนํ้ามันเช้ือเพลิงสํารองที่สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงของหน่วยก่อนได้  

                         



๖ 
 

- ในกรณีที่ทางหน่วยที่ทําบันทึกขออนุมัติ เบิกยืมนํามันไม่สะดวกต่อการรับนํ้ามันภายในสถานีบริการ
นํ้ามันฯ ภายในหน่วย อาจลงท้ายบันทึกขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง จาก กชพ.พธ.ทร. โดยขอรับนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก
สถานีบริการนํ้ามันป๊ัม กชพ.ขส.ทร. (เพ่ือสะดวกต่อการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงและอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่จอดรถของ 
ขส.ทร.) 
                 - เสนอ บันทึกขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง พร้อมใบฎีกาใบเบิก และแนบหลักฐานต่างๆ จาก 
กวจพ.กพช.อร. เสนอ กพช.อร. (ผ่าน กบ.อร.) เสนอถึง อร. อนุมัติ 
                   - การปฏิบัติ 
                 ๑. บันทึกขออนุมัติเบิกยืมพร้อมเอกสาร ส่งถึง กพช.อร. 
                 ๒. จาก กพช.อร.หนังสือก็จะเข้า กบ.อร. พิจารณาขึ้นเรื่องออกบันทึกข้อความเสนอ อร. 
        ๓. กบ.อร. (กองส่งกําลังบํารุง โทร ๕๔๑๒๑) เรื่อง ขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง เสนอ พธ.ทร.   
(ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) โดย อนุมัติจาก รอง จก.อร.๓ ทําการแทน จก.อร.  
                 ๔. หนังสือจะส่งไป พธ.ทร. และ ไปตามสายงานจนถึง กชพ.พธ.ทร. (สัตหีบ)  
        ๕. เมื่อ กชพ.พธ.ทร. อนุมัติให้เบิกยืมได้แล้วหากหน่วยอยู่ในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ หนังสืออนุมัติให้เบิก
ยืมก็จะให้คลังเช้ือเพลิงกรุงเทพฯ อนุมัติจ่ายได้ตามฎีกาที่เบิกยืม นําฎีกาเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง ไปรับนํ้ามันจากสถานี
บริการนํ้ามันที่ระบุไว้ 
               - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน (ในพ้ืนที่กรุงเทพ ฯ/พ้ืนที่ต่างจังหวัด) 
                 ๑. เมื่อ จก.อร. มอบอํานาจผู้ทําการแทน ลงนามในฎีกาเบิกยืมแล้ว นําฎีกาตัวจริงถ่ายสําเนาแนบ
ไปแทนและประสานงานกับผู้ที่มีหน้าที่จ่ายนํ้ามัน (นายคลัง) เพ่ืออนุมัติจ่ายนํ้ามันเพ่ือให้ทันกับภารกิจ 
                 ๒. เมื่อรับนํ้ามนัจากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ระบุไว้ เตรียมนําเสาเนาฎีกา รวบรวมและทํา
บันทึกข้อความเสนอ/รายงานการใช้ขออนุมัติเบิกผลักใช้ต่อไป 
              ๓. พ้ืนที่หน่วยที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เสนอเบิกยืมไปที่ กชพ.พธ.ทร. (ผ่านคลังเช้ือเพลิง
กรุงเทพฯ) 
              ๔. พ้ืนที่สัตหีบและภาคตะวันออก เสนอเบิกยืมไปที่ ศกล.พธ.ทร. 
                 ๕. พ้ืนที่ภาคใต้ เสนอยืมไปที่ กชพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ หรือ กชพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ 
     - เทคนิค กลวิธี กลยุทธ์ 
            กรณีที่ทางหน่วยต้องการนํ้ามันเร่งด่วนให้ใช้ข่าวราชนาวีหรือโทรสาร โดยนําสําเนาบันทึกหรือ ข่าวราชนาวี 
พร้อมคําสั่งใหไ้ปปฏิบัติงานฯ /ไปฝึกฯ/ไปเย่ียมชมดูงาน/ไปสัมมนานอกหน่วยฯ นอก ทร. ไปเบิกยืมนํ้ามันฯ จากหน่วย
ควบคุมการจ่ายในพ้ืนที่ก่อนได้ (กรณี พธ.ทร.อนุมัติเบิกยืมนํ้ามันฯ ไม่ทนักับการปฏิบัติภารกิจ) 
            - ข้อผิดพลาดต่างๆ 
                งานหนังสือล่าช้าเกินกําหนดเวลาปฏิบัติราชการควรดําเนินการเรื่องหนังสือล่วงหน้าให้เร็วขึ้นและ
ประสานงานทางโทรศัพท์หรือโทรสารกับหน่วยที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายนํ้ามัน 

๕.๖ ขออนุมัติเบิกนํ้ามันเช้ือเพลิงจาก อร. 
      - การปฏิบัติ 

    ๑.รวบรวมเอกสารที่ใช่ในการเบิกยืม 
           ๑.๑ ฎีกาใบเบิก/ส่งคืน (ตรงส่งคืนขีด////แล้วพิมพ์คําว่ายืมแทน) เช่น ใบเบิก / ส่งคนื ยืม กรณีที่หน่วย

บางหน่วย  ขอเบิกยืมนํ้ามันเพ่ือไปปฏิบัติราชการ/ดูงานหรือทัศนะศึกษา 
                  ๑.๒ บันทึกอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจําปีงบประมาณ
ที่ อร. ได้รับอนุมัติ 



๗ 
 

         ๑.๓ บันทึกภารกิจ/บันทึกอนุมัติในการจัดการประชุม/สัมมนาหรือดูงานนอกหน่วยที่ จก.อร. ถ้าอนุมัติ
บันทึกภารกิจอยู่ในระหว่างรออนุมัติ / อาจจะสําเนาบันทึกโดยออกจากหน่วยก่อน 

         ๑.๔ เอกสารประมาณการความส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
                        - การคํานวณนํ้ามันเช้ือเพลิงต้องคํานึงถึงประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการสนับสนุน 
             - ถ้ารถโดยสารขนาดใหญ่ ให้ใช้  ระยะทาง  ÷ ๒   จะได้จํานวน ลิตร  (ขส.ทร.กําหนด) 
             - ถ้ารถโดยสารขนาดกลาง ให้ใช้ ระยะทาง  ÷ ๓   จะได้จํานวน ลิตร  (ขส.ทร.กําหนด) 
                       - ถ้ารถโดยสารขนาดเล็ก ใหใ้ช้  ระยะทาง  ÷ ๘.๕   จะได้จํานวน ลิตร   (ขส.ทร.กําหนด) 
   แต่ถ้าไปไกลเกินกว่าที่รถจะสํารองนํ้ามันได้ จะต้องเบิกเป็นเงินสํารองซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องที่ การคํานวณ (จาํนวน
ลิตรทั้งหมดทีต้่องใช้ – จํานวนที่รถจะสํารองนํ้ามันไปได้) X ราคานํ้ามันตามที่ พธ.ทร. กําหนด จะได้เป็นจํานวนเงินที่
จะต้องเบิกเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องถิ่นเพ่ือนํายอดเงินมาเบิกเป็นเงิน 
      ๒. เสนอ บันทึกขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง พร้อมใบฎีกาใบเบิก และแนบหลักฐานต่างๆ จาก กวจพ.กพช.อร. 
เสนอ กพช.อร. (ผ่าน กบ.อร.) เสนอถึง อร. อนุมัติ 
                  - การปฏิบัติ 
           ๑. บันทึกขออนุมัติเบิกยืมพร้อมเอกสาร ส่งถึง กพช.อร. 
           ๒. จาก กพช.อร.หนังสือส่งเข้า กบ.อร. พิจารณาขึ้นเรื่องออกบันทึกข้อความเสนอ อร. 
  ๓. กบ.อร. (กองส่งกําลังบํารุง โทร ๕๔๑๒๑) เรื่อง ขออนุมัติเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง เสนอ อร. โดย 
อนุมัติจาก รอง จก.อร.๓ ทําการแทน จก.อร.   
  ๔ เมื่อ อร. โดย อนุมัติจาก รอง จก.อร.๓ ทาํการแทน จก.อร. อนุมัติให้เบิกยืมได้แล้ว อนุมัติจ่ายได้ตาม
ฎีกาที่เบิกยืม นําฎีกาเบิกยืมนํ้ามันเช้ือเพลิง ไปรับนํ้ามันจากสถานีบริการนํ้ามันที่ อร. 
         - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทาํงาน  
            เมื่อรบันํ้ามันเช้ือเพลิงจากสถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ อร. เตรียมนําสําเนาฎีกา รวบรวมและ       
ทําบันทึกข้อความเสนอ/รายงานการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือขออนุมัติเบิกผลักใช้ต่อไป 

๕.๗ ขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อ นม.ชพ. ในท้องที่เฉพาะส่วนที่เกินความสามารถในการบรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง 
      - การปฏิบัติ 

     ๑. รวบรวมเอกสารที่ใช่ในการเบิกยืมเงินจัดซื้อ นม.ชพ. ในท้องที ่
                   ๑.๑ บันทึกอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. ประจําปีงบประมาณ
ที่ อร. ได้รับอนุมัติ 

          ๑.๒ บันทึกภารกิจ/บันทึกอนุมัติในการจัดการประชุม/สัมมนาหรือดูงานนอกหน่วยที่ จก.อร. ถ้าอนุมัติ
บันทึกภารกิจอยู่ในระหว่างรออนุมัติ / อาจจะสําเนาบันทึกโดยออกจากหน่วยก่อน 

        ๑.๓ เอกสารประมาณการความส้ินเปลอืงนํ้ามันเช้ือเพลิง 
        ๑.๔ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องถิ่น 

         ๒. เสนอ บันทึกขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ พร้อมแนบหลักฐานต่างๆ จาก กวจพ.กพช.อร. 
เสนอ กพช.อร. (ผ่าน กบ.อร.) เสนอถึง อร. อนุมัติ 

๒.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกยืมเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ ส่งถึง กพช.อร. 
๑.๒ จาก กพช.อร.หนังสือก็จะเข้า กบ.อร. พิจารณาขึ้นเรื่องออกบันทึกข้อความเสนอ อร. 

          ๑.๓ กบ.อร. (กองส่งกําลังบํารุง โทร ๕๔๑๒๑) เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ เสนอ 
พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) โดย อนุมัติจาก รอง จก.อร.๓ ทําการแทน จก.อร.  
         ๑.๔ หนังสือจะส่งไป พธ.ทร. และ ไปตามสายงานจนถึง กชพ.พธ.ทร.  



๘ 
 

                - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน  
         ๑. เมื่อ จก.อร. มอบอํานาจผู้ทําการแทน ลงนามเบิกยืมแล้ว ตัวจริงถ่ายสําเนาแนบไปแทนในการเบิกยืม
เงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ เพ่ืออนุมัติจ่ายเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ เพ่ือให้ทันกับภารกิจ 
         ๒. เมื่อรับเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่ เตรียมนําเสาเนาฎีกา รวบรวมและทําบันทกึข้อความเสนอ/รายงาน
การใช้ขออนุมัติเบิกผลักใช้ต่อไป 
          ๕.๘ ดําเนินการตามภารกิจ 
      - การปฏิบัติ 
    เมื่อรับนํ้ามันเช้ือเพลิง/จ่ายเงินจัดซื้อ นม.ชพ.ในท้องที่เรียบร้อยแล้วดําเนินการตามท่ีขออนุมัติตามภารกิจ 
               - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน  

ในการเติมนํ้ามันต้องเก็บใบเสร็จค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องถิ่นเพ่ือไว้สําหรับในการผลักใช้ 
        ๕.๙. ขออนุมัติเบิกผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 

     - การปฏิบัติ 
       ๑ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ กวจพ.กพช.อร. ทําบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกผลักใช้ เสนอถึง อร. (ผ่าน กบ.
อร.) แนบหลักฐานดังน้ี 
       - บันทึกอนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจําปี 

          งบประมาณที่ อร. ได้รับอนุมัติ 
   - บันทึกภารกิจ/บันทึกอนุมติัในการจัดการประชุม/สัมมนาหรือดูงานนอกหน่วยที่ จก.อร. อนุมัติ 
   - สําเนาฎีกาเบิกยืม ที่ กชพ.พธ.อนุมัติให้เบิกยืมได้ 
   - สําเนาคําสั่ง กรมการขนส่งทหารเรือ เรื่อง จัดรถและพลขับไปปฏิบัติราชการ 
   - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกผลักใช้ เสนอถึง อร. (ผ่าน กบ.อร.) 
 ๒ กบ.อร.พิจารณาขึ้นเรื่อง บันทึก อร. (กองส่งกําลังบํารุง โทร.๕๔๑๒๑) เรื่องขออนุมัติเบิกผลักใช้นํ้ามนั
เช้ือเพลิง เสนอ พธ.ทร. (ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) โดยอนุมัติ จาก รอง จก.อร. ทําการแทน (รอง ๓) 
 ๓ หนังสือทั้งหมด จะไป พธ.ทร. และไปเข้า กชพ.พธ. (สัตหีบ) 
 ๔ เมื่อบันทึกอนุมัติเบิกผลักใช้พร้อมหลักฐานต่างๆ ถึง กชพ.พธ.ทร. แล้ว กพช.พธ.ทร. พิจารณาอนุมัติให้
เบิกผลักใช้ได้ จะมีหนังสือ กชพ.พธ.ทร.แผนกควบคุม (โทร.๐๖๑-๔๓๑๐) อนุมัติให้เบิกผลักใช้ได้ มายังหน่วยที่
ขออนุมัติ 

      - คําแนะนําจากประสบการณ์ในการทํางาน 
        ๑ บันทกึภารกิจ/บันทึกอนุมัติในการจัดการประชุม/สัมมนาหรือดูงานนอกหน่วยที่ จก.อร. ไม่ควรเอา
สําเนาที่ออกจากกองควรเอาตัวที่ จก.อร.อนุมัติแล้ว 
        ๒ ควรจัดทําเอกสารการผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงหลังจากขึ้นเรื่องขออนุมัติเพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินการผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงให้ทันภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ตามท่ี ทร. กําหนด 

       - ข้อผิดพลาดต่างๆ 
งานหนังสือล่าช้าผ่านแต่ขั้นตอนโดยเฉพาะหนังสือต้องเสนอ พธ.ทร.(ผ่าน กชพ.พธ.ทร.) ที่สัตหีบอนุมติั

ก่อนเร่ืองอนุมัติถึงจะกลับมาที่คลังเช้ือเพลิงกรุงเทพ กชพ.พธ.ทร. เจ้าหน้าที่ต้องประสานกับหน่วยตลอด 
(กชพ.พธ.ทร.) สัตหีบ 
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๕.๑๐ ขอเบิกผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
 - การปฏิบัติ 
   ๑ ดําเนินการพิมพ์ฎีกาเบิกผลักใช้พร้อมแนบหลักฐาน  
    - บันทึกจากหน่วยเพ่ือ ผ่าน กบ.อร. 
    - บันทึก กชพ.พธ.ทร. อนุมัติให้เบิกผลักใช้ 
     - สําเนาฎีกาอนุมัติให้เบิกยืม ที่ กชพ.พธ. อนุมัติให้เบิกยืมได้ 
     ๒ เอกสารต่างๆพร้อมหลักฐาน จะผ่าน กบ.อร. ขึ้นเรื่อง บันทึก อร. (กองส่งกําลังบํารุง โทร ๕๔๑๒๑) 
โดยอนุมัติจาก รอง จก.อร. ทําการแทน (รอง๓) 
            ๓ เมื่อหนังสือต่างๆ พร้อมหลักฐาน ออกจาก กรมอู่ไป พธ.ทร. จะไปเข้า คลงัเช้ือเพลิงที่แต่ละหน่วย
เบิกยืม นายคลังพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องดําเนินการส่งหนังสือต่างๆ พร้อมหลักฐานไป กชพ.พธ. (สัตหีบ) 

  ๖. เอกสารอ้างอิง  
      - ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติสัมมนานอกหน่วย/ดูงาน 
      - ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. 
      - ตัวอย่างคําสั่งกรมอู่ทหารเรือ เรื่อง การมอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนามเจา้กรมอู่ทหารเรือ 

- ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสมัมนาทางวิชาการของหน่วยต่างๆ ใน ทร. 
      - ตัวอย่างขอรับการสนับสนุนรถยนต์ 
      - ตัวอย่างบันทึกข้อความเรื่อง ขอรับการสนับสนุนการเบิกยืม/ผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
      - ตัวอย่างฎีกาใบเบิกผลักใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง 
      - ตัวอย่างแบบประเมิน 

- ตัวอย่างการเบิกยืมเงินจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงในท้องที ่
- ตัวอย่างการเบิกผลักใช้เงินยืมจัดซื้อนํ้ามนัเช้ือเพลิงในท้องที่ 
 


