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1. ความสาคัญและความเป็นมา
กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มีภารกิจในการดาเนินการซ่อม ดัดแปลง ปรับปรุง เรือ รถรบ เครื่องทุ่นแรง
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างทุกประเภท ของหน่วยที่ ฐานทัพเรือสัตหีบให้การสนับสนุน
ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรือรบนั้น มีทั้งการซ่อมบารุงตามแผนประจาปี การสนับสนุนเรือพร้ อม และ
เรือปฏิบัติราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งการดาเนินการที่ผ่านมา เป็นการดาเนินการเชิงตั้งรับโดยเฉพาะงาน
ซ่อมทาฉุกเฉิน (Corrective Maintenance) ทาให้การซ่อมทาเรือไม่ทัน ตามกาหนดแผนการใช้เรือของหน่วย
ผู้ใช้ จึงได้มีแนวความคิดดาเนินการเชิงรุก โดยการบารุงเรือให้พร้อมรบ (Keep Fleet Fits to Fight) ประสาน
การซ่อมทาเรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ การดาเนินการซ่อมบารุง ป้องกันระดับกลาง (Intermediate
Level : I Level) อย่างจริงจัง การซ่อมบารุงตามสภาพการใช้งาน (Condition Base Maintenance : CBM)
อย่างสม่าเสมอ สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร(Network For Maintenance)เพื่อประสานการซ่อมทาและ
ให้คาปรึกษาจากทีมงานคลินิกหมอเรือ และจัดชุดซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว (Maintenance Mobile Team)
เพื่อสนับสนุนการซ่อมทาให้ทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาทาให้ทราบถึงข้อจากัดและปัญหาต่างๆ จึงนามาสู่การปรับปรุง แก้ไข ขั้นตอน วิธีการสื่อสาร เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติง านเพื่อตอบสนองงานซ่อมทาเรือให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้
1. ลดระยะเวลาขั้ น ตอนบางอย่ า งให้ น้ อ ยลง เช่ น ขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มของยานพาหนะ
การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของชุดเคลื่อนที่เร็ว และการ Check List เพื่อตรวจสอบความพร้อมต่างๆ
2. เพิ่มช่องทางการติดต่อและติดตามการซ่อมทาผ่าน Application เช่น โปรแกรม Line/Messenger
/Video Conference หรือสื่อต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3. ใช้ร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวบรวมข้อ มูลการซ่ อมท าเรือต่ างๆ เอกสารการส่ง มอบเรื อ
สามารถนามาวิเคราะห์ค่าต่างๆในการซ่อมทา มีการแนะนาการใช้ง านเครื่องกลต่างๆ สนับสนุนในระบบ
ฐานข้อมูล (Big Data) ของหน่วย สามารถแบ่งปันให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

ระบบฐานข้อมูลคาแนะนาทางช่าง
4. กาลังพลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซ่อมทาหรือปฏิบัติต่างๆ เกิดทักษะความชานาญจากขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ลดระยะเวลาการซ่อมทา ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ซ่อมทา
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2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
2.1 วัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2.1.1 เพื่อปรับปรุง แก้ไขการบริการงานซ่อมบารุงเรือฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.1.2 เพื่อซ่อมบารุงเรือให้พร้อมรบ และมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้ตลอดเวลา
2.1.3 เพื่อลดปริมาณงานซ่อมทาฉุกเฉิน
2.1.4 เพื่อลดระยะเวลา และงบประมาณในการซ่อมทาเรือตามแผน
2.1.5 เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือผู้ใช้เรือ มีความพึงพอใจ
2.1.6 เพื่อยกระดับมาตรฐานการซ่อมทาให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

2.2 เป้าหมายหรือตัวชี้วัดขององค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2.2.1 การประหยัดงบประมาณ
2.2.2 เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้ตลอดเวลา
2.2.3 ลดปริมาณงานซ่อมทาฉุกเฉิน
2.2.4 ลดระยะเวลาในการซ่อมทาเรือตามแผน (จากัด , ตามระยะเวลา ,คืนสภาพ) สามารถส่งมอบ
เรือซ่อมทาได้ตามแผน
3. กระบวนการผลิตผลงาน
จากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการซ่ อมท าฉุ ก เฉิ น จากเดิ ม ทั้ ง ในรู ป แบบ Version 2020 และ
Version 2021 ยังคงมีกระบวนการผลิตผลงาน (Work Flow) การบริการซ่อมบารุงเรือฉุกเฉิน แบ่งออกได้
เป็น 9 ขั้นตอน เช่นเดิมแต่ได้ปรับปรุงในรายละเอียดการปฏิบัติในบางขั้นตอนเพื่อความรวดเร็วและให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้น ในทุกๆขั้นตอนเช่น ทีมคลินิกหมอ
เรือที่ให้คาปรึกษาโดยแบ่งตามสาขาความชานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะในเครื่องจักรกลแต่ละประเภทที่มีใช้
งานในเรือต่างๆ มีช่องทางติดต่อ ID Line ทุกคน ช่วยให้การปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล มีขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมของรถที่ใช้กับชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์มากขึ้น มีขั้นตอนการ
เตรียมรถ (Check List) ที่รวดเร็วตามแบบฟอร์มที่กาหนด มีการปรับปรุงโปรแกรมการรายงานและติดตาม
การซ่ อมทา Glin system โดยกรมอู่ ทหารเรือ อย่า งต่อเนื่ องส่ง ผลให้ก ารซ่อ มทาฉุกเฉิ นเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3.1 กระบวนการผลิตผลงาน (Work Flow) การบริการซ่อมบารุงเรือฉุกเฉิน Version 2021

ผังกระบวนการผลิตผลงานการบริการซ่อมบารุงเรือฉุกเฉิน Version 2021
3.2 โครงสร้างแผนที่ความรู้ Knowledge Map

ผังโครงสร้างแผนที่ความรู้ Knowledge Map

4

3.3 กระบวนการวางแผนซ่อมทาเรือฉุกเฉิน เรือหน้าท่า เรือปฏิบัติราชการในพื้นที่รับผิดชอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ผู้รับบริการ (เรือ ทร.) เกิดข้อขัดข้อง
เรื อ หน้ า ท่ า หรื อ เรื อ ที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติ ร าชการเกิ ด ข้ อ ขั ด ข้ อ งจากสาเหตุ ต่ า ง ๆ เช่ น การช ารุ ด ของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ภายในเรือ ฯลฯ โดยอาจเกิดข้อขัดข้องในพื้นที่ท่าเรือของฐานทัพเรือสัตหีบหรือในพื้นที่
เขตรับผิดชอบ ทรภ.1 จว.ระยอง จว.จันทบุรี จว.ตราด เจ้าหน้าที่ประจาเรือดาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ
หรือแก้ไขอาการชารุดเบื้องต้นตามขีดความสามารถของเรือ

ขั้นที่ 2 ปรึกษาคลินิกหมอเรือ แนะนาการแก้ไขข้อขัดข้อง
เมื่อตรวจพบอาการชารุดแล้ว ให้ติดต่อปรึกษา ขอคาแนะนาจากช่างผู้เชี่ยวชาญจากทีมงานคลินิก
หมอเรือ ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้แจกจ่ายประชาสัมพันธ์ โดยกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบได้จัดทา
แผ่นสติกเกอร์สายด่วนติดที่เรือประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พร้อมทั้ง ID line ของช่างที่ชานาญ
ตามสาขาเฉพาะทางคอยให้ คาปรึกษาเพื่อ ความสะดวกและรวดเร็วตามภาพ ซึ่ ง มีก ารแบ่ ง มอบหน้ าที่ใ ห้
คาปรึกษาตามขีดความสามารถเจาะจงลงไปในประเภทของเครื่องยนต์ที่เกิดปัญหาโดยไม่ทาให้เสียเวลาในการ
ประสานงาน

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการซ่อมทาเพิ่มขึ้น
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จากนั้น ช่างผู้เชี่ยวชาญตามสาขาจะแนะนาขั้นตอนในการแก้ไข วิธีการตรวจสอบซ่อมทา และการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเทคนิคพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ช่างกลประจาเรือเป็นผู้ดาเนินการซ่อมทา และใน
กรณี ที่ มี แ นวโน้ ม ของความเสี ย หายที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จากการใช้ เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ ช่ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญจะมี
ข้อเสนอแนะให้ใช้อย่างระมัดระวังหรืองดการใช้งานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน
ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยผ่านช่องทาง Application ต่างๆบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน ที่สามารถสื่อสารกันได้ชัดเจน ทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังสามารถประชุมร่วมกันในกลุ่มคราวเดียวกัน
ได้หลายคนเพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาเช่น Line Application โปรแกรม Face time
โปรแกรมMessenger ทั้งนี้ในข้อมูลบนสติกเกอร์คลินิกหมอเรือ ได้เพิ่มเติม Id line ของทีมที่ปรึกษาเข้าไป
ด้วยทุกนาย เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ รวดเร็วและดียิ่งขึ้นจากการนาภาพถ่ายของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแม้
กระทั้ง การใช้งานผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนท์ (Video Conference) ก็สามารถแนะนา แก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นได้
ชั ด เจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง มี ข้ อ จ ากั ด อยู่ บ้ า งในเรื่ อ งของสั ญ ญานเครื อ ข่ า ย
โทรศั พท์ มือ ถือ หรื ออิ นเตอร์เ น็ต ที่ไ ม่ค รอบคลุม ทุก พื้ นที่ หากเรื อที่ เกิ ดปั ญ หาอยู่น อกพื้น ที่สั ญ ญานจะไม่
สามารถดาเนินการติดต่อสื่อสารกันได้ และจากผลการปฏิบัติเดิมที่ผ่านมาได้พบปัญหาในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องยนต์ที่มีความชานาญในเครื่องยนต์แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน จึงได้ทาการจัดชุดทีมช่างที่มีความ
ชานาญเฉพาะทางในเครื่องยนต์แต่ละประเภทเพื่อรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าวเช่น หากเกิดปัญหาในเรือที่ใช้
งานเครื่องยนต์ MTU 1163 ก็จะเป็นทีมช่าง MTU 1163 ที่รับผิดชอบเข้าดาเนินการ ชุดทีมช่าง MTU 538
ชุดทีมช่าง MTU 539 ฯลฯ เป็นต้น
ทีมที่ปรึกษาคลินิกหมอเรือและทาเนียบผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ
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ขั้นที่ 3 ซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือ
หลังจากได้คาแนะนาจากช่างผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดาเนินการซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือ หากแก้ไขแล้วเสร็จ
เรือสามารถออกปฏิบัติราชการต่อได้ แต่หากเจ้าหน้าที่เรือไม่สามารถแก้ไขซ่อมทาได้ ให้รายงานขอซ่อมทาถึง
หน่วยซ่อม และเตรียมการซ่อมทาตามขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนนี้กรณีที่จาเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่แล้วเรือไม่มี
อะไหล่สารองทางเรือสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาของกองแผนการช่าง กรง.ฐท.สส. สามารถจัดหาหรือส่ง
อะไหล่สนับสนุนได้เช่นกัน

ซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือตามคาแนะนา/จัดส่งอะไหล่ตามร้อง
ขั้นที่ 4 รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา
เมื่อเจ้าหน้าที่เรือไม่สามารถแก้ไขซ่อมทาเองได้ ดาเนินการเสนอรายงานขอซ่อมทาถึง หน่วยซ่อม
เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าดาเนินการแก้ไขซ่อมทา
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เมื่อหน่วยเรือเสนอรายงานขอซ่อมทาแล้ว หน่วยซ่อมจะรับรายงานซ่อมทา และสอบถามอาการ
ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อนาไปออกใบสั่งงาน

ขั้นที่ 5 แจกจ่ายงาน
หลังจากได้รับรายงานซ่อมทาแล้ว หัวหน้านายช่างหมวดวางแผนงาน ฯ แจกจ่ายหรือมอบหมายงาน
ให้หัวหน้าชุดซ่อมบารุง (นายช่าง) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จ่ายงาน
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ขั้นที่ 6 ออกใบสั่งงาน
ออกใบสั่งงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดเตรียมกาลังพล เครื่องมือ อะไหล่ในการซ่อมทา และ
จัดส่งชุดหน่วยซ่อมฉุกเฉินเคลื่อนที่เข้าซ่อมทาในทันที ตามพื้นที่ที่เรือปฏิบัติราชการ หรือจอดเทียบท่าอยู่

ขั้นที่ 7 ชุดซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงาน
เมื่อ มีก ารรายงานซ่ อมทาฉุกเฉิน เข้ ามาตามสายงานแล้วมี การแจ้ง ประสานจากกองแผนการช่า ง
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบจะสั่งการให้ชุดเคลื่อนเร็วออกปฏิบัติภารกิจทันทีโดยตรวจเช็คสภาพความพร้อม
ของรถ รายการเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตามรายการตรวจเช็ค (Check List) ที่จัดทาขึ้นมาใหม่ตามขั้นตอน
พร้อมทั้งกาลังพลชุดซ่อมบารุงที่ได้จัดไว้ทั้งหมด 5 ชุด ดาเนินการแก้ไขซ่อมทา ตรวจสอบคุณภาพ และทดลอง
ให้เรือใช้ราชการได้ ประกอบไปด้วยช่างที่มีความชานาญตามสาขาจากโรงงานเครื่องกล โรงงานเรือ เหล็ก
โรงงานไฟฟ้า และโรงงานเรือไม้และบริการ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายทหารเทคนิค อีกทั้งการ
เตรียมความพร้อมของแต่ละชุดใช้เวลาเร็วขึ้นเวลาเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือขีดความสามารถในการแก้ปัญหาที่
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังมีรายชื่อ ตามผนวก ก

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติงำน
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11

ชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็วแก้ไขซ่อมทำ ตรวจสอบคุณภำพ และทดลองให้เรือใช้รำชกำรได้
ขั้นที่ 8 ส่งมอบงาน
8.1 หลังจากดาเนินการแก้ไขซ่ อมทาแล้วเสร็จ ส่ง มอบงาน (ส ารวจความพึง พอใจผ่า นทางระบบ
ออนไลน์ : QR Code) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) การให้ความสาคัญ
กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อีกต่อไป

12

8.2 ชุดซ่อมบารุงเคลื่อนที่ (Maintenance Mobile Team) เดินทางกลับที่ตั้งปกติ

ขั้นที่ 9 เรือปฏิบัติราชการได้
เรือปฏิบัติราชการได้ แจ้งผลการดาเนินการ และการใช้อะไหล่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
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4. ผลการดาเนินการ
4.1 นวั ต กรรมหรื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการจั ด การความรู้ สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากการเปรี ย บเที ย บ
กระบวนการราม WORK FLOW ดังนี้
แบบใหม่ V.20 และ V.21

แบบเดิม
1. ผู้รับบริการ (เรือ ทร.)
เกิดข้อขัดข้อง

2. ปรึกษาคลินิกหมอเรือ
แนะนาการแก้ไขข้อขัดข้อง

ฉุกเฉิน

2. เรือเดินทางกลับ ฐท.สส.
(ท่าเรือ) เข้าซ่อมทา (เรือนอก
พื้นที่/เรือในพื้นที่ (หน้าท่า)

3. รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา

1. ผู้รับบริการ (เรือ ทร.)
เกิดข้อขัดข้อง

แก้ไขไม่ได้
3. ซ่อมทาโดย
เจ้าหน้าที่เรือ

ปกติ

4. รายงาน/รับรายงาน
ซ่อมทา

4. แจกจ่ายงาน
5. แจกจ่ายงาน
5. ออกใบสั่งงาน

แก้ไขได้

7. ชุดซ่อม
บารุงเคลื่อนที่
เร็วปฏิบัติงาน

งาน
เร่งด่วน
6. ออกใบ
สั่งงาน

6. ดาเนินการซ่อมทา

ปกติ
ไม่ผ่าน

ดาเนินการ
ซ่อมทา

7. ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผ่าน
8. ส่งมอบงาน

ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผ่าน

9. เรือปฏิบัติราชการได้

8. ส่งมอบงาน

9. เรือปฏิบัติ
ราชการได้
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4.2 ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แรงงาน
ลาดับ
ขัน้ ตอนเดิม
คน/ชม.
(กรณี 1)
1 ผู้ รั บ บริ ก าร (เรื อ ทร.) เกิ ด
1/1
ข้อขัดข้อง
2 เรือเดินทางกลับ ฐท.สส. (ท่าเรือ)
40/24
เข้าซ่อมทา (เรือนอกพื้นที่/เรือใน
พื้นที่ (หน้าท่า))
3 รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา
1/1
4 แจกจ่ายงาน
1/0.1
5 ออกใบสั่งงาน
1/1
6 ดาเนินการซ่อมทา
30/18
7 ตรวจสอบคุณภาพ
3/3

แรงงาน
แรงงาน
คน/ชม.
ขั้นตอน V.2020
คน/ชม.
(กรณี 2)
(กรณี 3)
1/1 ผู้ รั บ บริ ก าร (เรื อ ทร.) เกิ ด 1/1
ข้อขัดข้อง
ปรึ ก ษาคลิ นิ ก หมอเรื อ แนะน า 1/1
การแก้ไขข้อขัดข้อง
1/1
1/0.1
1/1
30/18
3/3

ซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือ
4/7
รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา
1/1
แจกจ่ายงาน
1/0.1
ออกใบสั่งงาน
1/0.1
ชุ ด ซ่ อ ม บ า รุ ง เ ค ลื่ อ น ที่ เ ร็ ว 15/6
ปฏิบัติงาน
8 ส่งมอบงาน
1/1
1/1 ส่งมอบงาน
1/1
9 เรือปฏิบัติราชการได้
1/1
1/1 เรือปฏิบัติราชการได้
1/1
รวม
1/1,514.1 1/554.1
รวม
1/123.2
* กรณี 1 เรือซ่อมทาไม่ได้และนาเรือกลับ ฐท.สส.
กรณี 2 เรือซ่อมทาไม่ได้และรายงานซ่อมตามขั้นตอนไม่ได้นาเรือกลับ ฐท.สส.
กรณี 3 เรือซ่อมทาเองได้ ไม่ได้นาเรือกลับ ฐท.สส.
แรงงาน
แรงงาน
ขั้นตอน V.2020
ขั้นตอน V.2021
ลาดับ
คน/ชม.
คน/ชม.
(กรณี 3)
(กรณี 3)
1 ผู้ รั บ บริ ก าร (เรื อ ทร.) เกิ ด 1/1 ผู้ รั บ บริ ก าร (เรื อ ทร.) เกิ ด 1/1
ข้อขัดข้อง
ข้อขัดข้อง
2 ปรึ ก ษาคลิ นิ ก หมอเรื อ แนะน า 1/1 ปรึ ก ษาคลิ นิ ก หมอเรื อ แนะน า 1/1
การแก้ไขข้อขัดข้อง
การแก้ไขข้อขัดข้อง
3 ซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือ
4/7 ซ่อมทาโดยเจ้าหน้าที่เรือ
4/5
4 รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา
1/1 รายงาน/รับรายงาน ซ่อมทา
1/1
5 แจกจ่ายงาน
1/0.1 แจกจ่ายงาน
1/0.1
6 ออกใบสั่งงาน
1/0.1 ออกใบสั่งงาน
1/0.1
7 ชุ ด ซ่ อ ม บ า รุ ง เ ค ลื่ อ น ที่ เ ร็ ว 15/6 ชุ ด ซ่ อ ม บ า รุ ง เ ค ลื่ อ น ที่ เ ร็ ว 15/4
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
8 ส่งมอบงาน
1/1 ส่งมอบงาน
1/1
9 เรือปฏิบัติราชการได้
1/1 เรือปฏิบัติราชการได้
1/1
รวม
1/123.2
รวม
1/85.2
ตำรำงเปรียบเทียบ V.2020 และ V.2021
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จากตาราง จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานเดิมใช้เวลาในการดาเนินการมากกว่า เนื่องจากแต่เดิมเมื่อเรือ
เกิดข้อขัดข้อง หากเรือไม่สามารถแก้ไขเองได้ จะรายงานขอให้หน่วยซ่อมเข้าดาเนินการแก้ไขและเรือจะต้อง
เดินทางกลับมายัง ฐท.สส. (ท่าเรือ) แล้วช่างจะมาซ่อมทาต่อไป หลังจากเข้าตรวจสอบและทราบสาเหตุการ
ชารุดของเรือแล้ว จะต้องจัดเตรียมกาลังพล เครื่องมือ อะไหล่ เพื่อเข้าดาเนินการซ่อมทาอีกครั้ง ส่งผลให้
เสียเวลาในการดาเนินการมากขึ้น
ในการปฏิบัติงานใหม่ใช้ร ะยะเวลาในการดาเนินการน้อยกว่า เนื่องจากเมื่อเรือเกิดข้อขัดข้อง จะมี
ขั้นตอนในการให้บริการงานซ่อมบารุงโดยคลินิกหมอเรือ เป็นที่ให้ความรู้ คาแนะนา และที่ปรึกษา แก้ไ ข
ข้อขัดข้องให้แก่ทางเรือ ซึ่งจะแนะนาขั้นตอนในการแก้ไ ขและการป้องกันปัญ หาที่เกิดขึ้น จนเจ้าหน้าที่ เรือ
สามารถซ่อมทาแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าฝั่งและกลับมาที่ ฐท.สส. หากไม่สามารถแก้ไขได้ จะรายงาน
ขอให้ห น่ว ยซ่ อมเข้า ดาเนิ นการแก้ไ ข โดยหลั ง จากรับรายงานซ่ อมท าแล้ว จะจัด ส่ง ชุด หน่ วยซ่ อมฉุก เฉิ น
เคลื่อนที่ ซึ่งมีกาลังพล เครื่องมือ อะไหล่ พร้อมอยู่แล้ว เข้าซ่อมทาในทันที ตามพื้นที่ที่เรือปฏิบัติราชการ หรือ
จอดเทียบท่าอยู่ ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณ และลดเวลาในการดาเนินการมากขึ้น นั้นคือการดาเนินการใน
ห้วงที่ผ่านมา หลังจากที่ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้นาระบบการซ่อมทาฉุกเฉินมาใช้ง านทาให้เกิด
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติ นาบทเรียนที่เป็นจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไ ขทาให้ชั่วโมงงานน้อยลง ภายใต้
ขั้นตอนหลายๆอย่างเช่น ลดขั้นตอนในการเตรียมรถฉุกเฉินและเครื่องมือจากการปรับปรุงจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติ (Check list) แบบฟอร์มตัวอย่างตาม ผนวก ข ทีมที่ปรึกษาคลินิกหมอเรือผ่านทางระบบโซเชียลจาก
การใช้ง านแอฟปริเคชั่นต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถมองเห็น ภาพหรือได้ยินเสียงเครื่องจักรที่เกิด
ปัญหา ทาให้วิเคราะห์อาการและแนะนาการซ่อมทาได้ดียิ่งขึ้น
4.3 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (แรงงาน) ของการซ่อมทา
แบบเดิม (1 คน)

จานวนงานเรือซ่อมฉุกเฉิน
รายการ
ซ่อม
งาน
ซ่อม
งป.63

เรือนอก
พื้นที่
20

ค่าแรง
เรือใน
(บาท/ชม.)
พื้นที่ รวม
(หน้าท่า)
564

584

50

เรือนอกพื้นที่

เรือในพื้นที่ (หน้าท่า)

ชม./
งาน

ค่าแรง
(บาท)

ชม./
งาน

ค่าแรง
(บาท)

1,514.1

1,514,100

554.1

15,625,6 20

แบบ V.20 (1 คน)
รวมค่าแรง
(บาท)

ชม./
งาน

ค่าแรง
(บาท)

17,139,720

123.2

3,597,440

ค่าแรงลดลง
(บาท)

13,542,280

แบบ V.21 (1 คน)
ชม./
งาน

ค่าแรง
(บาท)

ค่าแรงลดลง
(บาท)

85.2

2,487,840

14,651,880

ยกตัวอย่างจากตาราง จะเห็นได้ว่างานซ่อม งป.63 จานวนกรณีมีงานเรือซ่อมฉุกเฉินรวม 584 งาน แบ่งเป็น
งานซ่อมเรือนอกพื้นที่ 20 งาน และงานซ่อมเรือในพื้นที่ (หน้าท่า) 564 งาน การปฏิบัติงานใหม่ทาให้ค่าแรง
ลดลงประมาณ 13,542,280 บาท แต่ถ้าเราดาเนินการในรูปแบบขั้นตอนกระบวนการของ Generation 2
ค่าแรงจะลดลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 14,651,880 บาท
หมายเหตุ แบบเดิม (1 คน)
ค่าแรง (บาท) เรือนอกพื้นที่ = จานวนงานเรือซ่อมฉุกเฉินนอกพื้นที่ x ค่าแรง (บาท/ชม.) x ชม./งาน
ค่าแรง (บาท) เรือในพื้นที่ (หน้าท่า) = จานวนงานเรือซ่อมฉุกเฉินในพื้นที่ (หน้าท่า) x ค่าแรง (บาท/ชม.) x ชม./งาน
แบบใหม่ (1 คน) = จานวนงานเรือซ่อมฉุกเฉินรวม x ค่าแรง (บาท/ชม.) x ชม./งาน

16

4.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
4.4.1 ประหยัดงบประมาณ
4.4.2 เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการได้ตลอดเวลา
4.4.3 ลดปริมาณงานซ่อมทาฉุกเฉิน
4.4.4 ลดระยะเวลาในการซ่อมทาเรือตามแผน (จากัด, ตามระยะเวลา, คืนสภาพ)
4.5 รายละเอียดรถยนต์
4.5.1 รถซ่อมบารุงฉุกเฉินเคลื่อนที่ ตราอักษร HINO รุ่น KR - 360 สมอ 41047
4.5.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
4.5.1.2 กาลัง 150 แรงม้า
4.5.1.3 เกียร์กระปุก
4.5.1.4 จานวนล้อ 6 ล้อ
4.5.1.5 ขนาดรถ กว้าง 2.41 เมตร ยาว 7.84 เมตร สูง 3.30 เมตร

4.5.1.6 น้าหนักรถโดยประมาณ 3,485 กิโลกรัม
4.5.1.7 น้าหนักบรรทุก 8,515 กิโลกรัม
4.5.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ ประจารถ
4.5.2.1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 15 กิโลวัตต์
4.5.2.2 เครื่องกาเนิดไฟฟ้า รุ่น TC - 225S THAI GENERATOR
4.5.2.3 เครื่องอัดไฮดรอลิกส์
4.5.2.4 สว่านแท่นไฟฟ้า
4.5.2.5 เครื่องแล่นประสาน
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4.5.2.6 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
4.5.2.7 เครื่องวัดต่าง ๆ
4.5.2.7.1 เครื่องวัดความเร็ว
4.5.2.7.2 เครื่องวัดน้ามันเชื้อเพลิง
4.5.2.7.3 เครื่องวัดความร้อนน้าหล่อ
4.5.2.7.4 เครื่องวัดน้ามันหล่อ
4.5.2.7.5 เครื่องวัดความดันน้ามันเครื่อง
4.5.2.7.6 เครื่องวัดประจุแบตเตอรี่
4.5.2.7.7 เครื่องวัดชั่วโมงการทางาน
4.5.2.7.8 มัลติมิเตอร์
4.5.2.7.9 แคล้มออนมิเตอร์

4.5.2.8 เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น SD33 NISSAN
4.5.2.9 เครื่องอัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า
4.5.2.10 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบธูปเชื่อม รุ่น WELDBOY EG.251 MORELISSE
4.5.2.11 เครื่องจุดแก๊สพร้อมถ่าน
4.5.2.12 GAS SOLENOID VALVE
4.5.2.13 ARGON REGULATOR & FLOW METER
4.5.2.14 ห่อบรรจุแก๊สอาร์กอน
4.5.2.15 หัวจับ (COLLETHOLDERS) พร้อมห่อนาหลอด (MOZZLE COLLETS) สาหรับแท่ง
อิเล็คโทรด
4.5.2.16 ลวดทังสเตน
4.5.2.17 เครื่องมือบานท่อ
4.5.2.18 เครื่องมือตัดท่อ
4.5.2.19 เครื่องมือขยายท่อ
4.5.2.20 ฟิลเลอร์เกจ
4.5.2.21 วาล์ว 3 ทาง
4.5.2.22 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
4.5.2.23 กุญแจ เปิด - ปิด วาล์ว
4.5.2.24 เครื่องมือตรวจเช็คแก๊สรั่วของน้ายาแอร์
4.5.2.25 สเกลตรวจเช็ค
4.5.2.26 คีมปากเลื่อน 2 จังหวะ
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4.5.2.27 คีมปากเฉียง
4.5.2.28 คีมปลายแหลมปากโค้ง
4.5.2.29 คีมปลายแหลมปากตัด
4.5.2.30 ประแจปากตาย
4.5.2.31 ประแจถอดล้อ
4.5.2.32 ประแจเลื่อนกลาง
4.5.2.33 ประแจครอบกระบอก
4.5.2.34 ประแจบล็อคปลาหกเหลี่ยม
4.5.2.35 ประแจแอลหกเหลี่ยม
4.5.2.36 ข้อต่อกรอกแกรก
4.5.2.37 เหล็กหมุนเครื่อง
4.5.2.38 ปัม๊ อัดจารบี
4.5.2.39 เหล็กงัดยาง
4.5.2.40 เครื่องวัดรอบและตรวจสอบการจุดระเบิดเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมพิวเตอร์
4.5.3 แผ่นสติ๊กเกอร์คลินิกหมอเรือพร้อมเบอร์โทรและ ID Line
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4.6 ผลสัมฤทธิ์
4.6.1 คลินิกหมอเรือ
ข้อดี
1. หน่วยบริการ (กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ)
1.1 ประหยัดงบประมาณ และเวลาในการเดินทางไปซ่อมทา
2. หน่วยรับบริการ (เรือ)
2.1 ดาเนินการซ่อมได้ทันที และปฏิบัติราชการได้ต่อเนื่อง
2.2 ประหยัดเวลาในการรายงาน และรอเจ้าหน้าที่เดินทางมาซ่อมทา
2.3 เป็น การป้อ งกัน เครื่อ งจัก ร หรื อ อุป กรณ์เ สี ยหายเพิ่ม เติ มจากเดิม เพราะช่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนาให้ใช้งานต่อหรือหยุดการใช้งาน เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ตรวจสอบก่อน
ข้อจากัด
1. ช่างผู้เชี่ยวชาญที่แนะนา ไม่ได้เห็นอาการชารุดโดยตรง ซึ่งอาจจะทาให้การซ่อมทาต้อง
ใช้เวลาในการดาเนินการมากขึ้น แต่ส ามารถแก้ไ ขได้โดยการใช้ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่มีแอปริ
เคชั่น เช่น Line /Face time/Messenger/รวมถึงการใช้Video Conference ในการติดต่อประสานงาน
ที่สามารถแสดงข้อมูลเป็นภาพสดในขณะนั้นรวมทั้งเสียงได้อย่างชัดเจน
2. สัญญานโทรศัพท์มือถือที่ไ ม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ทาให้ไม่สามารถใช้แอปริเคชั่นใน
การติดต่อได้
4.6.2 รถซ่อมบารุงฉุกเฉินเคลื่อนที่
ข้อดี
1. ผู้ให้บริการ (หน่วยซ่อม)
1.1 ลดระยะเวลาในการดาเนินการลง คือ กระบวนการในการซ่อมทา เตรียมอะไหล่
และตรวจสอบคุณภาพ ดาเนินการไปพร้อม ๆ กัน
1.2 ผู้รับบริการ (เรือที่รายงานซ่อมทา)
1.2.1 ประหยัดงบประมาณในการเดินทาง ไป - กลับ
1.2.2 เรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อได้ทันที เพราะอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการ
ข้อจากัด
มีข้อจากัดในการใช้งานรถซ่อมบารุงฉุกเฉินเคลื่อนที่ จะต้องมีการเตรียมรถทดลองวิ่งใช้
งานให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอและสภาพรถมีอายุการใช้งานมานานไม่สามารถทาความเร็วได้ตามที่ต้องการ
แต่สามารถใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่(ขส.ทร.)ที่มีความพร้อมทดแทนได้ กรณีต้องไปปฏิบัติภารกิจที่อยู่ห่างไกล
4.6.3 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและซ่อมทาเรือ (Glin System)
ข้อดี
1. ตรวจสอบกระบวนการซ่อมทา และติดตามความก้าวหน้าของงานได้ง่าย
2. การแก้ไขเอกสาร (แบบรายงานขอซ่อมทา, ใบสั่งงาน) ทาได้ง่ายขึ้น
3. ลดจานวนเอกสารที่ใช้ทาใบสั่งงาน
4. ลดภาระงานด้านธุรการ (การ รับ - ส่ง เสนอ ใบสั่งงาน/หนังสือ การจัดเก็บเอกสาร)
ข้อจากัด
กรณีผู้บังคับบัญชาไม่ได้เข้าตรวจสอบงานในระบบ และอนุมัติงาน จะไม่สามารถดาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปได้ ส่งผลให้งานมีความล่าช้า แต่มีการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้
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5. ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
5.1 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (Unforeseen) สาหรับใช้ในการซ่อมทาฉุกเฉิน เรือหน้าท่า
และเรือปฏิบัติราชการ
5.2 อะไหล่ที่จาเป็นต้องใช้กับเครื่องจักรกลต่างๆ
5.3 เครื่องมือสาคัญที่ทันสมัยประจารถซ่อมบารุงเคลื่อนที่
5.4 ระบบการสื่อสารที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
5.5 ยานพาหนะที่มีความพร้อมใช้บรรทุกเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว
5.6 เจ้าหน้าที่ประจาเรือมีความเอาใจใส่ และปฏิบัติตามคาแนะนาของช่างผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาเรือ
เป็นอย่างดี

Smart Information Service
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6. บทเรียนที่ได้รับ
6.1 การทางานภายใต้สภาวะความเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อ ตอบสนองต่อภารกิจของเรือในการปฏิบัติราชการ
หากมีการทาตามขั้นตอนอย่างสม่าเสมอ ก่อให้เกิดทักษะความชานาญในการปฏิบัติ แต่ในทางกลับกันอาจ
ก่อให้เกิดความประมาณและอุบัติเหตุระหว่างดาเนินการ

6.2 การให้บริการงานซ่อมโดยคลินิกหมอเรือ ต้องพัฒนาส่งเสริมช่างฝืมือเฉพาะทางเพิ่มเติมขึ้นทดแทน
กาลังพลที่เกษียณอายุราชการ เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

6.3 การสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานในการซ่อมบารุงเรือ ซึ่งในอนาคตมาตรฐานของเรือรบจะ
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่องค์กรจะต้องพัฒนามาตรฐานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6.4 เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ มีการ
พัฒนาตามเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงต้องมีความพร้อมของการจัดหาอะไหล่ซ่อมทา การได้รับงบประมาณในการ
ซ่อมทาฉุกเฉิน (Unforeseen) ที่มีอยู่อย่างจากัด จะส่งผลกระทบในการจัดหาอะไหล่ รวมทั้งเครื่องมือซ่อมทา

6.5 การปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นการแก้ปัญหาที่ มีประโยชน์ สร้างสรรค์ รวดเร็ว คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม
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7. การเผยแผ่ผลงาน
7.1 มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

7.2 ร่วมประชุมทบทวนการทางานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3 ประชุมร่วมผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจกจ่ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทร และไอดีไลน์

ผนวก ก
1. นายทหารเทคนิค จานวน 3 นาย
1.1 น.อ.ภควัต แดงเรือง
เบอร์ ทร. 72895
โทร. 089 766 1832
1.2 น.อ.ณัฐ อันอาตม์งาม
เบอร์ ทร. 72905
โทร. 081 868 5145
1.3 น.ท.พรหมศร เฮ่ประโคน เบอร์ ทร. 72937
โทร. 081 205 4627
2. ชุดซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว (Maintenance Mobile Team) จานวน 5 ชุด
2.1 ซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1
2.1.1 ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าชุด
2.1.2 นายอนุชา วงศ์ทองคา
เครื่องกล
2.1.3 นายธนวัฒน์ แก้วสุข
เครื่องกล
2.1.4 นายธเนตร ดุลยประภา
เรือเหล็ก
2.1.5 นายอินทรีย์ วงศ์อยู่
เรือเหล็ก
2.1.6. นายวุฒิชัย สุดทองคง
เรือเหล็ก
2.1.7 นายธวัฒน์ชัย แจ้งเพิ่ม
เรือเหล็ก
2.1.8 นายณัฐวัฒ ดุสฏังค์
ไฟฟ้า
2.1.9 นายอาทิตย์ จันทบุตร
ไฟฟ้า
2.1.10 นายชัยยุทธ ทองคา
ไฟฟ้า
2.1.11 จ.ต.วุฒิชัย อรุณรัศมี
เรือไม้และบริการ
2.1.12 นายฐานทัพ หลวงไกร
เรือไม้และบริการ
2.1.13 นายคณาพัฒน์ วัฒนพันธุ์
เรือไม้และบริการ
2.1.14 นายรวีพันธุ์ สุวรรณศรี
เรือไม้และบริการ
2.1.15 พลขับ
2.2 ซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2
2.2.1 ร.อ.ธีรภัทร จันทวิเศษ
หัวหน้าชุด
2.2.2 นายสมหมาย มนัส
เครื่องกล
2.2.3 นายฉัตรชัย นรารักษ์
เครื่องกล
2.2.4 นายจายอง มะลิวรรณ์
เรือเหล็ก
2.2.5 นายวีระ มโนถิรกุล
เรือเหล็ก
2.2.6 นายศุภรัตน์ คานิมิต
เรือเหล็ก
2.2.7 นายอรรถกร บุญรอดกลับ
เรือเหล็ก
2.2.8 นายสุระ อรรคพิณ
ไฟฟ้า
2.2.9 นายกฤษ ชมเดือน
ไฟฟ้า
2.2.10 นายวิทวัส ปัญญา
ไฟฟ้า
2.2.11 นายวัฒนา รุ่งแจ้ง
เรือไม้และบริการ
2.2.12 นายภูริวัฒน์ แช่มช้อย
เรือไม้และบริการ
2.2.13 นายเอกพล เนียมสุวรรณ
เรือไม้และบริการ
2.2.14 นายโชติพัฒน์ อภิชัยเลิศวัฒนา
เรือไม้และบริการ
2.2.15 พลขับ

2.3 ซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3
2.3.1 ร.อ.มนตรี เกี๊ยทอง
2.3.2 นายจีรทีปต์ บูรประทีป
2.3.3 นายถนัด สร้อยแสง
2.3.4 นายสมพร รุ่งสว่าง
2.3.5 นายทักษิณ ใจคา
2.3.6 นายวรชาติ คุ้มภัยเพื่อน
2.3.7 นายสันติ อ่อนนิ่ม
2.3.8 นายสุคริษฐ์ ด่านธิติ
2.3.9 นายวรเดช สงวนแสง
2.3.10 นายศาสตราวุธ เชื้ออาลย์
2.3.11 จ.อ.จุติ อินริสพงษ์
2.3.12 นายอศิ ตั้งพลสุข
2.3.13 นายเนติพงษ์ คูหาทอง
2.3.14 นายศรัณย์ชัย มงคลวัฒนไพศาล
2.3.15 พลขับ
2.4 ซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 4
2.4.1 ร.ท.กรวัส พัชระวรากุล
2.4.2 นายธีระพงษ์ เสลานนท์
2.4.3 นายอภินันท์ เกษชม
2.4.4 นายเอกชัย วัฒนารมย์
2.4.5 นายสาคร คุ้มทรัพย์
2.4.6 นายณรงค์ อิ่มใจ
2.4.7 นายอภิเดช รัตนพล
2.4.8 นายสิทธิชัย หมิดปล้อง
2.4.9 นายธนิการ บุญมี
2.4.10 นายอนุชา ศรีประศาสตร์
2.4.11 นายนฤพล แซ่คู่
2.4.12 นายศุภกร แผลงปาน
2.4.13 นายธีระศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์
2.4.14 นายธนาวี คร้ามวงษ์
2.4.15 พลขับ
2.5 ซ่อมบารุงเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 5
2.5.1 ร.ท.ชานนท์ เงินเจริญ
2.5.2 นายอนุชา วายวิก
2.5.3 นายวิเชียร กันทะแก้ว
2.5.4 นายคงศักดิ์ วรรณแจ่ม
2.5.5 นายธงชัย เสลานนท์
2.5.6 นายวิทวัส เรืองรุ่ง
2.5.7 นายยศกร เทพอาจ

หัวหน้าชุด
เครื่องกล
เครื่องกล
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
หัวหน้าชุด
เครื่องกล
เครื่องกล
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
หัวหน้าชุด
เครื่องกล
เครื่องกล
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก
เรือเหล็ก

2.5.8 นายปิยะ จันทรสุคนธ์
2.5.9 นายสถาพร สายทอง
2.5.10 นายยุทธนา จิตรีศิลป์
2.5.11 นายสุรัตน์ เปลี่ยมคุ้ม
2.5.12 นายคมเดช วิวัฒนผล
2.5.13 นายสาเริง ปิ่นสวัสดิ์
2.5.14 นายดนุเชษฐ์ ว่องบุณยรัตน์
2.5.15 พลขับ

ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ
เรือไม้และบริการ

ผนวก ข
ตัวอย่าง MobileTeam Checklist
ขั้นตอนการเตรียมพร้อมรถซ่อมเคลื่อนที่ (MobileTeam Checklist)
ผลการตรวจ

รายละเอียดการเช็ค

(/) พร้อม

1 กาลังพล/พลขับรถ จานวน ............ นาย
1.1

พลขับชื่อ

Tel……………………………………………….

1.2

พลขับ(สารอง)ชื่อ

Tel……………………………………………….

1.3

ชุดช่างที่..........(หัวหน้าชุดชื่อ...................................................................Tel..................................)

2 การตรวจสภาพรถ( ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ )
2.1

ตรวจสอบระดับน้ามันเชื้อเพลิง

2.2

ตรวจสอบรอยน้ามันเครื่อง น้ามันเชื้อเพลิง และของเหลวต่างๆ รั่วซึมและการหยดใต้ท้องรถ

2.3

ตรวจสอบระดับน้าหล่อเย็น

2.4

ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่อง , เช็คฝาปิดที่เติมน้ามันเครื่อง

2.5

ตรวจสอบระดับน้าล้างกระจก

2.6

ตรวจสอบแบตเตอรี่และระดับน้ากลั่นแบตเตอรี่ให้ได้ระดับ

2.7

ตรวจสอบสภาพสายพาน

2.8

ตรวจสอบสภาพล้อยางและแรงดันลมยาง ตามที่กาหนด

3 ระบบไฟฟ้า
3.1

ตรวจสอบไฟหน้า

3.2

ตรวจสอบไฟท้าย

3.3

ตรวจสอบไฟท้าย

3.4

ตรวจสอบไฟหรี่,ไฟเลี้ยว,ไฟฉุกเฉิน

3.5

ตรวจสอบไฟภายในห้องเครื่องมือ

4 สตาร์ทเครื่องยนต์
4.1

ตรวจสอบระดับน้ามันเบรคและการทางานของเบรค

4.2

ตรวจสอบการทางานและระดับน้ามันของพวงมาลัย

4.3

เสียงเครื่องยนต์ ปกติหรือไม่

4.4

ตรวจความผิดปกติของควัน ไอเสียที่ออกจากท่อ

ขั้นตอนการปฎิบตั ิ
1. ให้ทาการตรวจก่อนการรับรถและส่งรถ
2. ให้ทาเครื่องหมายลง / และ X ในช่องผลการตรวจ
3. หากเจอสิ่งผิดปกติให้ระบุชัดเจนและดาเนินการแจ้งซ่อม
4. เมื่อมีการตรวจเรียบร้อยแล้วให้ลงชื่อให้ชัดเจน
5. จงอย่าขับถ้าพบว่ารถมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขั้นร้ายแรง

(X) ไม่พร้อม

หมายเหตุ

รายละเอียดการเช็ค

5 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์เครื่องมือประจารถ
5.1

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 15 กิโลวัตต์

5.2

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า รุ่น TC - 225S THAI GENERATOR

5.3

เครื่องอัดไฮดรอลิกส์

5.4

สว่านแท่นไฟฟ้า

5.5

เครื่องแล่นประสาน(ตู้เชื่อม)

5.6

เครื่องอัดลมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า

5.7

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบธูปเชื่อม รุ่น WELDBOY EG.251 MORELISSE

5.8

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น SD33 NISSAN
เครื่องมือวัด

5.9

เครื่องวัดรอบและตรวจสอบการจุดระเบิดเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมพิวเตอร์

5.10

เครื่องวัดความเร็วรอบ (Techo meter)

5.11

เครื่องวัดน้ามันเชื้อเพลิง

5.12

เครื่องวัดความร้อนน้าหล่อ

5.13

เครื่องวัดน้ามันหล่อ อ

5.14

เครื่องวัดความดันน้ามันเครื่อง

5.15

เครื่องวัดประจุแบตเตอรี่

5.16

เครื่องวัดชั่วโมงการทางาน

5.17

มัลติมิเตอร์

5.18

แคล้มออนมิเตอร์
ชุดช่างเชื่อมไฟฟ้าและช่างเครื่องเย็น &ปรับอากาศ

5.19

เครื่องจุดแก๊สพร้อมถ่าน

5.20

GAS SOLENOID VALVE

5.21 ARGON REGULATOR & FLOW METER
5.22 ห่อบรรจุแก๊สอาร์กอน
5.23 หัวจับ (COLLETHOLDERS) พร้อมห่อนาหลอด (MOZZLE COLLETS) สาหรับแท่งอิเล็คโทรด
5.24 ลวดทังสเตน
5.25 เครื่องมือบานท่อ
5.26 เครื่องมือตัดท่อ
5.27 เครื่องมือขยายท่อ
5.28 ฟิลเลอร์เกจ
5.29 วาล์ว 3 ทาง
5.30 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

ผลการตรวจ
(/) พร้อม

(X) ไม่พร้อม

หมายเหตุ

รายละเอียดการเช็ค
ชุดกระเป๋าเครื่องมือช่างพื้นฐาน

5.31 กุญแจ เปิด - ปิด วาล์ว
5.32 เครื่องมือตรวจเช็คแก๊สรั่วของน้ายาแอร์
5.33 สเกลตรวจเช็ค
5.34 คีมปากเลื่อน 2 จังหวะ
5.35 คีมปากเฉียง
5.36 คีมปลายแหลมปากโค้ง
5.37 คีมปลายแหลมปากตัด
5.38 ประแจปากตาย
5.39 ประแจถอดล้อ
5.40 ประแจเลื่อนกลาง
5.41 ประแจครอบกระบอก
5.42 ประแจบล็อคปลาหกเหลี่ยม
5.43 ประแจแอลหกเหลี่ยม
5.43 ข้อต่อกรอกแกรก
5.44 เหล็กหมุนเครื่อง
5.45
5.46

ปั๊มอัดจารบี
เหล็กงัดยาง

5.34 คีมปากเลื่อน 2 จังหวะ
5.35 คีมปากเฉียง

ผลการตรวจ
(/) พร้อม

(X) ไม่พร้อม

หมายเหตุ

