คู่มือปฏิบัติงาน
แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ

เรื่อง
การบริหารจัดการรถเครื่องทุ่นแรง
สาหรับงานกาชาด

๑

สารบัญ
๑. วัตถุประสงค์
๒. ขอบเขต
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. FLOW CHART กระบวนการ
๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงาน
๔.๒ กระบวนการปฏิบัติงานพร้อมคาอธิบายโดยย่อ และกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒

คู่มือการปฏิบัติงาน ของ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ
เรื่อง การบริหารจัดการรถเครื่องทุ่นแรงสาหรับงานกาชาด
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ของ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. มีลาดับ ขั้นตอน ในการบริหารจัดการ
สนับสนุนรถเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. และ ขส.ทร. เพื่อสนับสนุนให้กับช่างในสังกัด กงย.ชย.ทร. ให้ทันเวลา
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๒. ขอบเขต
คู่มือเล่มนี้จัดทาขึ้น เพื่อแสดงขั้นตอนการดาเนินงานพร้อมแผนปฏิบัติงานและภารกิจของ แผนกรถ
เครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. ตั้งแต่เมื่อเริ่มรับใบสั่งงาน งานกาชาด จาก ผ.แผน กงย.ชย.ทร. จนเสร็จสิ้นภารกิจ
๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓.๑ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. มีหน้า ที่ ยกและเคลื่อนย้า ยพัส ดุของหน่วยบก ใช้ และ
บารุงรักษาเครื่องทุ่นแรง สายช่างโยธา เครื่องสูบน้าและรถบรรทุกน้า
๓.๒ หน.ช่าง แผนกรถเครื่องทุ่นแรงฯ อัตรา น.ท. จานวน ๑ นาย มีหน้าที่ ปกครองบังคับบัญชา
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ แผนกรถเครื่องทุ่นแรงฯ ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุของหน่วยบก บารุงรักษา
เครื่องทุ่นแรงฯ เครื่องมือกลสายช่างโยธาเครื่องสูบน้าและบรรทุกน้า จัดทาแผนปฏิบัติงานกากับดูแล และติดตาม
ผลการปฏิบัติ งานของช่ าง วิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน ควบคุมการจัดเตรีย มวัส ดุ , อุปกรณ์ , เครื่องมือ
และประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๓.๓ นายช่างแผนกฯ จานวน ๒ นาย น.ต. ๑ นาย และ ร.อ. ๑ นาย มีหน้าที่ ช่วยปกครองบังคับ
บัญชา และรับผิดชอบในการปรนนิบัติบารุงรักษา รถเครื่องทุ่นแรง เครื่องมือกล และเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ควบคุมการเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ พันจ่าแผนกฯ จานวน ๒ นาย (พ.จ.อ.) มีหน้าที่ช่วย หน.ช่าง ในการจ่ายงานเกี่ยวกับแรงงาน
การใช้เครื่องทุ่นแรง และการย้ายของหนัก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่าง พร้อมติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ
การทางานของช่างภายในหน่วย
๓.๕ จ่าช่างแผนกฯ จานวน ๑ นาย (จ.อ.) มีหน้าที่ ปฏิบัติงานซ่อมปรนนิบัติบารุง รถเครื่องทุ่นแรง
รถบรรทุกน้า เครื่องสูบน้า และเครื่องมือกลในสายงานช่างโยธา
๓.๖ พลขับรถ พันจ่าแผนกฯ เหล่า ขส. จานวน ๒ นาย (พ.จ.อ.) มีหน้าที่ จ่ายงาน กากับดูแลและ
การปฏิบัติงานของพลขับ พร้อมขับรถแทรกเตอร์ รถเกรท รถขุดตัก รถกระเช้า รถปั้นจั่น และรถชานต่า และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๗ พลขับรถ จ่าแผนกฯ เหล่า ขส. จานวน ๑๑ นาย (จ.อ.) มีหน้าที่ เป็นพลขับรถบรรทุกเครื่องมือ
อุปกรณ์รถยกของ (ฟอร์คลิฟ) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๘ เสมียน แผนกฯ เหล่า สบ. จานวน ๑ คน (จ.อ.) มีหน้าที่ รับ-ส่ง ลงทะเบียนเอกสารเข้า-ออก
ตรวจสอบและคัดแยกหนังสือ แจกจ่ายหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง พิมพ์และสาเนาหนังสือราชการ จัดทาเอกสารเก็บ
รักษา เบิกจ่ายเอกสารพัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจาสานักงาน
๓.๙ กระซับ จ่า แผนกฯ จานวน ๑ นาย (จ.อ.) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ รถเครื่องทุ่นแรง จัดทา
บัญชี แยกวัสดุ ประเภทต่าง ๆ รับ-จ่าย และเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ จัดทาฎีกา
เบิกพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องทุ่นแรง

๓
๔. FLOW CHART (กระบวนการ)
๑. รับเรื่องเอกสารการขอใช้แยกประเภทของรถ
๒. การแยกประเภทของรถ
๓. การเตรียมความพร้อม พลขับ-น้ามัน-อะไหล่-ไม่มีรถ-รถชารุดรอการซ่อมทา
๔. นารถออกปฏิบัติงาน
๕. ภารกิจเสร็จ / รายงาน
๔.๑ กระบวนการปฏิบัติงาน
กงย.ชย.ทร.

แผนก แผน กงย.ชย.ทร.

กงช.ชย.ทร.

แผกรถเครื่ องทุ่นแรง
กงย.ชย.ทร.

NO

NO

ก
รับเรื่ อง (เอกสาร)
แยกประเภทรถ
รถเครื่ องทุ่นแรง
สาย ชย.ทร.

๒

YES

รถยนต์ธุรการ
สาย ขส.ทร.

๒

YES

๓

เตรี ยมความพร้อม
(พลขับ-น้ ามัน-อะไหล่)

๓

นารถออกปฏิบตั ิงาน

๔

นารถออกปฏิบตั ิงาน

๔

ภารกิจเสร็ จ / รายงาน

๕

ภารกิจเสร็จ / รายงาน

๕

เตรี ยมความพร้อม
(พลขับ-น้ ามัน-อะไหล่)

๔
๔.๒ กระบวนการปฏิบัติงานพร้อมคาอธิบายโดยย่อ และกรอบระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับ ผังกระบวนการ
๑.
๑

รายละเอียดงาน
ระยะเวลา
- เมื่อได้รับใบสั่งงาน จาก แผนก แผนงาน กงย. ๑ วันทาการ
ชย.ทร. หรือ กงช.ชย.ทร. เสมียน แผนกรถเครื่อง
ทุ่นแรง กงย.ชย.ทร.จะทาการแยกประเภทของรถ
ที่จะให้การสนับสนุนกับ กองและหมวดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
แผนกรถเครื่อง
ทุ่นแรง
กงย.ชย.ทร.

- ประเภทของรถที่ แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย. ๑ วันทาการ
ชย.ทร. กากับควบคุมดูแลอยู่ มี ๒ ประเภท คือ
รถเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. และ รถยนต์ธุรการ
สาย ขส.ทร.

แผนกรถเครื่อง
ทุ่นแรง
กงย.ชย.ทร.

๓

- ขั้ นตอนการเตรีย มความพร้อม โดย แผนกรถ ๑ วันทาการ
เครื่องทุ่นแรง จะเตรียมพลขับประเภทของรถและ
น้ามันให้กับหมวดต่างๆ ที่ร้องขอรับการสนับสนุน

แผนกรถเครื่อง
ทุน่ แรง
กงย.ชย.ทร.

๔

- นารถเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. และ นารถยนต์ ขึ้นอยู่กับ
ธุรการสาย ขส.ทร ออกปฏิบัตงิ านให้การสนับสนุน ภารกิจของ
กับกองและหมวดต่างๆ
งานนั้น

แผนกรถเครื่อง
ทุ่นแรง
กงย.ชย.ทร.

- เมื่อภารกิจเสร็จต้องรายงานผลการดาเนินการ ๑ วันทาการ
ปฏิบัติงานต่อ กองงานโยธา เพื่อดาเนินการต่อไป

แผนกรถเครื่อง
ทุ่นแรง
กงย.ชย.ทร.

๒.
๒

๓.

๔.

๕.
๕

แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร.
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
เลขที่
แก้ไขครั้งที่
ขั้นตอนการจัดรถเครื่องทุ่นแรงสาย
ชย.ทร. กงย ๔-๐๐๑-๕๘
รถยนต์สายขนส่งสนับสนุน ภารกิจ กรมช่าง
โยธาทหารเรือ
จัดทาโดย
น.ท.
(อภัย ศิริมังคลา)
หน.ช่าง แผนกรถเครื่งทุ่นแรง กงย.ชย.ทร.

วันที่บังคับใช้ หน้า

ตรวจสอบโดย
อนุมัติโดย
น.ท.
น.อ.
(ลิขิต รื่นภิรมย์)
(อดิเรก ฟุ้งลัดดา)
หน.นายทหารแผนงาน กงย.ชย.ทร.
ผอ.กงย.ชย.ทร.

๕
ประวัติการแก้ไข
วันที่บังคับใช้

แก้ไขครั้งที่

ข้อความ

๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เมื่อได้รับใบสั่งงานจาก ผ.แผน กงย.ชย.ทร. หรือ กงช.ชย.ทร. เสมียน แผนกรถ
เครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. จะดาเนินการแยกประเภทของรถที่จะสนับสนุนให้กับหมวดต่าง ๆ ภายใน ชย.ทร.
๒. แผนกรถเครื่องทุ่นแรง กงย.ชย.ทร. กากับ ควบคุม ดูแลรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อยู่ ๒ ประเภท คือรถเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. และรถยนต์ธุรการ สาย ขส.ทร.
๓. เตรียมความพร้อมของรถแต่ละประเภท พร้อมพลขับ – น้ามัน และอะไหล่ ให้กับกอง
และหมวดต่างๆ ภายใน ชย.ทร. ที่ร้องขอรับการสนับสนุน
๔. นารถเครื่องทุ่นแรง สาย ชย.ทร. และนารถยนต์ธุรการ สาย ขส.ทร. ออกปฏิบัติงาน
ให้การสนับสนุนกับกองและหมวดต่างๆ
๕. เมื่ อภารกิจเสร็จต้องรายงานผลการดาเนินงาน ปฏิบัติงานต่อ กงย.ชย.ทร. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป

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

๖

