
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

เทคนิคการใช�รถยก

กองขนส�ง ฐานทัพเรอืสัตหีบ

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
 

เทคนิคการใช�รถยก/รถลาก แบบถาดวางพื้น
 

จัดทําโดย 
 

กองขนส�ง ฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 
 

รถลาก แบบถาดวางพื้น 



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

ประจําป/งบประมาณ 
  

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

ประจําป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

เทคนิคการใช�รถยก

     ความสําคัญและความเป,นมาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป,น 
ป:ญหาหรือความต�องการ ความเป,นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ
 

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
            การจัดการความรู� เรื่องเทคนิคการใช�รถยก

การกู�ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือชํารุดนําเข�าซ�อมทํา แก�ไขให�สามารถใช�งานได�โดยเน�นถึงความปลอดภัยของ

บุคคลากรและเครื่องมือ รวมถึงยานพาหนะท่ีกู�เพ่ือจะ

การนําความรู�ให�กําลังพลในสังกัดได�ศึกษาวิธีปฏิบัติใช� รถยก

สําคัญท่ีสุด  รถยก/รถลากท่ีได�รับแจกจ�ายใหม�จาก ขส

จําเป,นอย�างยิ่งในการจัดการความรู�ให�แก�กําลังพลในสังกัดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ 

๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
            เนื่องจาก รถยก/รถลากแบบถาดวางพ้ืนเ

กุมภาพันธ% ๒๕๖๔ ป:ญหาคือมีผู�ท่ีได�รับการอบรมจาก บริษัทผู�ผลิตเพียง 

ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกต�องและปลอดภัยแล�วหากกําลังพลท่ีได�รับการอบรมสอบเลื่อนฐานะได�หรือโยกย�า

เหมาะสมแล�วทําให�เกิดป:ญหาแก�หน�วย หรือบางครั้งหน�วยอาจมีภารกิจมาก การใช�กําลังพลปฏิบัติงานทดแทนทําให�

เกิดป:ญหาการจัดการ 

 
 
 
 
  

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

เทคนิคการใช�รถยก/รถลากแบบถาดวางพื้น
(กขส.ฐท.สส.) 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
ความสําคัญและความเป,นมาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป,น 

ความเป,นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
การจัดการความรู� เรื่องเทคนิคการใช�รถยก/รถลากอย�างปลอดภัย ถือเป,นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน

การกู�ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือชํารุดนําเข�าซ�อมทํา แก�ไขให�สามารถใช�งานได�โดยเน�นถึงความปลอดภัยของ

บุคคลากรและเครื่องมือ รวมถึงยานพาหนะท่ีกู�เพ่ือจะนํามาซ�อมทํา ในการใช�รถยก/รถลากไม�ให�ชํารุดเพ่ิมเติม รวมท้ัง

การนําความรู�ให�กําลังพลในสังกัดได�ศึกษาวิธีปฏิบัติใช� รถยก/รถลากได�อย�างถูกวิธีและเน�นความปลอดภัยเป,นสิ่ง

รถลากท่ีได�รับแจกจ�ายใหม�จาก ขส.ทร.มีกําลังพลท่ีมีความรู�ความสามารถในการใช�งาน

จําเป,นอย�างยิ่งในการจัดการความรู�ให�แก�กําลังพลในสังกัดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได�อย�างมี

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
รถลากแบบถาดวางพ้ืนเป,นยานพาหนะท่ีได�รับมอบจาก ขส.ทร

ป:ญหาคือมีผู�ท่ีได�รับการอบรมจาก บริษัทผู�ผลิตเพียง ๒ นายซ่ึงหากไม�ได�จัดทําองค%ความรู�ไว�ตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกต�องและปลอดภัยแล�วหากกําลังพลท่ีได�รับการอบรมสอบเลื่อนฐานะได�หรือโยกย�า

เหมาะสมแล�วทําให�เกิดป:ญหาแก�หน�วย หรือบางครั้งหน�วยอาจมีภารกิจมาก การใช�กําลังพลปฏิบัติงานทดแทนทําให�

รถลากแบบถาดวางพื้น 

ความสําคัญและความเป,นมาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป,น 
ความเป,นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ 

รถลากอย�างปลอดภัย ถือเป,นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงาน

การกู�ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือชํารุดนําเข�าซ�อมทํา แก�ไขให�สามารถใช�งานได�โดยเน�นถึงความปลอดภัยของ

รถลากไม�ให�ชํารุดเพ่ิมเติม รวมท้ัง

รถลากได�อย�างถูกวิธีและเน�นความปลอดภัยเป,นสิ่ง

มีกําลังพลท่ีมีความรู�ความสามารถในการใช�งาน น�อย จึง

จําเป,นอย�างยิ่งในการจัดการความรู�ให�แก�กําลังพลในสังกัดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได�อย�างมี

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
ทร.คันล�าสุด เม่ือ เดือน 

นายซ่ึงหากไม�ได�จัดทําองค%ความรู�ไว�ตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกต�องและปลอดภัยแล�วหากกําลังพลท่ีได�รับการอบรมสอบเลื่อนฐานะได�หรือโยกย�ายตามความ

เหมาะสมแล�วทําให�เกิดป:ญหาแก�หน�วย หรือบางครั้งหน�วยอาจมีภารกิจมาก การใช�กําลังพลปฏิบัติงานทดแทนทําให�



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค%และเปBาหมายขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุวัตถุประสงค%และ
เปBาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป:ญหาความต�องการ หรือ
เหตุผลความจําเป,น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่
            เพ่ือเน�นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยก

ป:ญหาและอุปสรรค จากการปฏิบัติงานหรือ

กําลังพลทีสามารถปฏิบัติงานได�ย�ายหรือเกษียณราชการไปโดยไม�ได�จัดการเรื่องความรู�เทคนิคการใช�รถยก

อย�างปลอดภัยแล�วจะเกิดป:ญหาในการปฏิบัติงานในอนาคต

๒.๒ เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
           ๑.เพ่ือให�บุคลากรในหน�วยงานเกิดการเรียนรู�ร�วมกัน

 ๒.เพ่ือให�เป,นแนวทางในการปฏิบัติงานหมวดรถยนต%บรรทุกแผนกรถยนต%กองขนส�งฐานทัพเรือสัตหีบ

  ๓.เพ่ือสร�างความเข�าใจในการปฏิบัติงานให�แก�บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง

  ๔.เพ่ือให�การดําเนินการปฏิบัติงานภายในหมวดรถยนต%บรรทุกฯ เป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

 ๕. เพ่ือให�เป,นไปตามนโยบาย ผบ

บริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ให�หน�วยต�าง ๆ

 
 
 
 
 
 
  

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๔ - 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค%และเปBาหมายขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุวัตถุประสงค%และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป:ญหาความต�องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
พ่ือเน�นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานยก/ลาก รถท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือชํารุด โดยการนําบวนการท่ีเกิด

จากการปฏิบัติงานหรือกําลังพลท่ีมีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานจํานวนน�อยซ่ึงหาก

ามารถปฏิบัติงานได�ย�ายหรือเกษียณราชการไปโดยไม�ได�จัดการเรื่องความรู�เทคนิคการใช�รถยก

อย�างปลอดภัยแล�วจะเกิดป:ญหาในการปฏิบัติงานในอนาคต 

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เพ่ือให�บุคลากรในหน�วยงานเกิดการเรียนรู�ร�วมกัน 

เพ่ือให�เป,นแนวทางในการปฏิบัติงานหมวดรถยนต%บรรทุกแผนกรถยนต%กองขนส�งฐานทัพเรือสัตหีบ

เพ่ือสร�างความเข�าใจในการปฏิบัติงานให�แก�บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือให�การดําเนินการปฏิบัติงานภายในหมวดรถยนต%บรรทุกฯ เป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให�เป,นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจําป/งบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร% กองทัพเรือ ด�าน

ให�หน�วยต�าง ๆ 

วัตถุประสงค%และเปBาหมายขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ระบุวัตถุประสงค%และ
นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป:ญหาความต�องการ หรือ

 
ลาก รถท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือชํารุด โดยการนําบวนการท่ีเกิด

รถในการปฏิบัติงานจํานวนน�อยซ่ึงหาก

ามารถปฏิบัติงานได�ย�ายหรือเกษียณราชการไปโดยไม�ได�จัดการเรื่องความรู�เทคนิคการใช�รถยก/รถลาก

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

เพ่ือให�เป,นแนวทางในการปฏิบัติงานหมวดรถยนต%บรรทุกแผนกรถยนต%กองขนส�งฐานทัพเรือสัตหีบ 

เพ่ือให�การดําเนินการปฏิบัติงานภายในหมวดรถยนต%บรรทุกฯ เป,นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

และแผนยุทธศาสตร% กองทัพเรือ ด�าน



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ%กัน และ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค% 
 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
รับการประสานการขอ

ใช�รถจากเคลื่อนย�าย

หรือ ผบ.กขส

จดบันทึกลงสมุดปูมจดัรถ

จัดรถยนต%

จัดพลขับ

เสนอประจาํหมวด

รถยนตบ์รรทกุฯขอ

ความเห็นชอบ

NO 

จนท

เสนอขอลงคาํสั ง

ไปปฏิบตัิราชการ

ก

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
งาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศระบุ

กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ%กัน และ

นวัตกรรม 

รับการประสานการขอ

ใช�รถจากเคลื่อนย�าย

กขส.ฐท.สส 

จดบันทึกลงสมุดปูมจดัรถ 

จัดรถยนต% 
จัดพลขับ 

เสนอประจาํหมวด

รถยนตบ์รรทกุฯขอ

ความเห็นชอบ 

YES 

จนท.จดัรถ 

เสนอขอลงคาํสั ง 

ไปปฏิบตัิราชการ 

ก 

งาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค%ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ%กัน และ



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก

เสนอ หน.มว

บรรทุกฯเพ่ือลงคําสั่ง

พลขบั/ช่างนาํรถออกไปยก

รถยนตช์าํรุด

รถชาํรุดหรอืเกิดอบุตัิเหตุ

ระหวา่งปฏิบตัิราชการ

ผบ.กขส.ฐท.

ซ�อมทําในพ้ืนท่ี

กลับมาซ�อมท่ี

หน�วย

ปฏิบตัิภารกิจแลว้เสรจ็

- ทาํความสะอาดรถ

- เติมนํ-ามนัเชื -อเพลงิ

ตรวจเช็คสภาพรถยนต%

ดําเนินการรายงานทาง

ธุรการ 

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๖ - 

ก 

มว.รถยนต%

บรรทุกฯเพ่ือลงคําสั่ง 

ช่างนาํรถออกไปยก/ลาก

รถยนตช์าํรุด 

รถชาํรุดหรอืเกิดอบุตัิเหต ุ

ระหวา่งปฏิบตัิราชการ 

สส. 

ซ�อมทําในพ้ืนท่ี/ 

กลับมาซ�อมท่ี

ปฏิบตัิภารกิจแลว้เสรจ็ 

ทาํความสะอาดรถ 

เติมนํ-ามนัเชื -อเพลงิ 

ตรวจเช็คสภาพรถยนต%

ดําเนินการรายงานทาง

ปฏิบตัิ 

ตามขั-นตอน

การใชร้ถ 



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

 
 
 
 
 

๓.๒ เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
                   ๑.ได�จํานวนผู�เชี่ยวชาญเทคนิคการใช�รถยก

                   ๒.ได�องค%ความรู�ท่ีเป,นสื่อวิดีทัศน% เรื่อง เทคนิคการใช�รถยก

                   ๓.คะแนนการประเมินความรู�ความเข�าใจของบุคลากร 

เทคนิคการใช�รถยก/รถลากแบบถาดวางพ้ืน มากกว�าร�อยละ 

๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
  ๑.ความสําเร็จจากการภารกิจท่ีผ�านมาสําเร็จตามวัตถุประสงค%ของทางราชการ

  ๒.กําลังพลปลอดภัย อุปกรณ%เครื่องมือไม�เกิดความเสียหาย 

๓.๔ การใชทรัพยากร 
                ใชบ้คุลากร กาํลงัพล ยานพาหนะ และเครื องมือภายในหนว่ย

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน%ท่ีได�รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
              เมื อมีการการเรยีนรูป้ฏิบตัิตามขั-นตอนความปลอดภยัเทคนิคการใชร้ถยก

ประโยชนที์ ไดร้บัคือ 

                    -ไดจ้าํนวนผูเ้ชี ยวชาญเทคนิคการใชร้ถยก

                    - ขอ้จาํกดัในเรื องกาํลงัพลที สามารถปฏิบตัิงานการใชร้ถยก

ปฏิบตัิงานไดค้ลอ่งตวัยิ งขึ -น 

                    - มีความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน 

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๗ - 

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ด�จํานวนผู�เชี่ยวชาญเทคนิคการใช�รถยก/รถลากแบบถาดวางพ้ืน ๑๐ ท�าน 

ได�องค%ความรู�ท่ีเป,นสื่อวิดีทัศน% เรื่อง เทคนิคการใช�รถยก/รถลากแบบถาดวางพ้ืน

คะแนนการประเมินความรู�ความเข�าใจของบุคลากร (กลุ�มเปBาหมาย) มีความรู�ความเ

รถลากแบบถาดวางพ้ืน มากกว�าร�อยละ ๘๐ 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ความสําเร็จจากการภารกิจท่ีผ�านมาสําเร็จตามวัตถุประสงค%ของทางราชการ 

กําลังพลปลอดภัย อุปกรณ%เครื่องมือไม�เกิดความเสียหาย  

ใชบ้คุลากร กาํลงัพล ยานพาหนะ และเครื องมือภายในหนว่ย 

 
 

๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน%ท่ีได�รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
เมื อมีการการเรยีนรูป้ฏิบตัิตามขั-นตอนความปลอดภยัเทคนิคการใชร้ถยก/รถลาก 

ไดจ้าํนวนผูเ้ชี ยวชาญเทคนิคการใชร้ถยก/รถลากแบบถาดวางพื -นเพิ มขึ -น 

ขอ้จาํกดัในเรื องกาํลงัพลที สามารถปฏิบตัิงานการใชร้ถยก/รถลากหมดไปทาํใหก้ารบรหิารจดัการเรื องกาํลงัพลการ

มีความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน  

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

รถลากแบบถาดวางพ้ืน 

มีความรู�ความเข�าใจเรื่อง

รถลากหมดไปทาํใหก้ารบรหิารจดัการเรื องกาํลงัพลการ



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
ลําดับ  
 

กิจกรรม  
 

ระยะ
เวลา 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 

บ�งชี้ความรู�  

- ความรู�เรื่อง 
เทคนิคการ
ใช�รถยก/รถ
ลากแบบถาด
วางพ้ืน 

- ความรู�
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ 

- ข�อควรระวัง 
การสร�างแสวงหา
ความรู� 
-รวบรวมความรู�จาก
เอกสารคู�มือ 

 

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๘ - 

ระยะ 
เวลา  

เปBาหมาย  
 

ตัวชี้วัด  
 

กลุ�ม
เปBา 
หมาย  
 

ผู�รับผิดชอบ  
 

สถานะ
ความก�าวหน�า
ในการ
ดําเนินการ 
 

พลขับ 
มว.
รถยนต%
บรรทุก
สามารถ
แนะนํา
เทคนิค
การ
ปฏิบัติ 
การใช�รถ
ยก/รถ
ลากได�  
 

พลขับ 
มว.
รถยนต%
บรรทุก 
ท่ีรับ
ข�อมูล
เก่ียวกับ 
KM  
 

กําลัง
พล
แผนก
รถยนต%
ท้ังหมด  
 

มว.รถยนต%
บรรทุก  
 

ระยะ
เตรียมการ 
 

สถานะ
ความก�าวหน�า
ในการ
ดําเนินการ  

หมาย
เหตุ  
 

ระยะ
เตรียมการ  

 



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

 
 
 
 
 
 
๓  
 
 
 
 
 

- จากบุคคลท่ี
มีความรู�
ประสบการ
ณ% 

- จัดฝSกอบรม
การใช�งาน 

จัดการความรู�ให�เป,น
ระบบ 
รวมรวมความรู�จาก
เอกสารคู�มือ สื่อ
อิเล็คทรอนิกส%  
 

 

 

 
๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
           ๑ เป,นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยเป,นท่ีสุด
           ๒ กําลังพลมีช�องทางในการศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม
           ๓ หน�วยงานได�มีผู�มีความรู�และมีผู�เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน
           ๔ ข�อจํากัดเรื่องกําลังพลท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนลดลง 

 
๕.ป?จจัยความสําเร็จ 
ป:จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ชAวยใหงานประสบความสําเร็จ
            -  ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นใน กขส

            -  เจ�าหน�าท่ืแผนกการเคลื่อนย�ายในการประสานการปฏิบัติกับหน�วยต�างๆ

            -  เจ�าหน�าท่ี และพลขับ มว.

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๙ - 

เป,นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยเป,นท่ีสุด 
กําลังพลมีช�องทางในการศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม 
หน�วยงานได�มีผู�มีความรู�และมีผู�เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
ข�อจํากัดเรื่องกําลังพลท่ีสามารถปฏิบัติงานทดแทนลดลง  

หน�วยงาน / องค%กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค% 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ชAวยใหงานประสบความสําเร็จ 
ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นใน กขส.ฐท.สส.ท่ีให�ความสําคัญในการจัดทําองค%ความรู� 

เจ�าหน�าท่ืแผนกการเคลื่อนย�ายในการประสานการปฏิบัติกับหน�วยต�างๆ 

.รถยนต%บรรทุก แผนกรถยนต% กขส.ฐท.สส. 

องค%กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค%  

ท่ีให�ความสําคัญในการจัดทําองค%ความรู�  



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 

            - เจ�าหน�าท่ี ช�างรถยนต% มว.บํารุงรักษารถยนต% แผนกรถยนต% กขส

 

๖.บทเรียนที่ไดรับ 

บทเรียนท่ีได�รับ (Lesson Learned) ระบุข�อสรุป ข�อสังเกต 
ผลงานไปใช�/พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป
 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
           ๑. รถท่ีชํารุดจะต�องมีล�อครบทุกล�อ และสามารถบังคับเลี้ยวได�

           ๒. ในกรณีท่ีรถชํารุดสามารถติดเครื่องและวิ่งได� ให�ค�อย ๆ ขับรถชํารุดข้ึนบนรถสไลด%โดยไม�ต�องใช�วินส% แต�ต�อง

ทําด�วยความระมัดระวังเป,นพิเศษ  

           ๓. ในการเดินทางต�องใช�ความระมัดระวังเป,นพิเศษ ในการเบรกหรือการเข�าโค�ง ตลอดจนพ้ืนผิวจราจรขรุขระ

ใช�ความเร็วไม�สูงมาก  

           ๔. ถ�าเดินทางไกลต�องหม่ันตรวจสอบเข็มขัดรัดตึงอยู�เสมอ

           ๕. เม่ือพลขับไปปฏิบัติราชการจนเสร็จสิ้นและนํารถกลับเข�าท่ีตั้งพร�อมกับตรวจสอบความเรียบร�อยของรถยนต%

อีกครั้ง โดยลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในวันนั้นในสมุดปูมประจํารถยนต% พร�อมกับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจ�าเวรประจําวัน

ได�เขียนใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงไว�ตามท่ีใช�ไปจริง และทําความสะอาดรถ

ทราบ เพ่ือไปตรวจความเรียบร�อยของรถยนต%ก�อนนํารถยนต%เข�าจอดในโรงรถเพ่ือให�พร�อมปฏิบัติงานในครั้งต�อไป

            ๖. ตรวจเช็คสภาพรถยนต%หลังการใช�งานและดําเนินการรายงานทางธุรการ พลขับกําเนินการตรวจเช็ค

รถยนต%ถ�ามีข�อบกพร�องในการชํารุดให�แจ�ง จนท

ซ�อมทํารถยนต%ให�พร�อมใช�ในวันต�อไปและ จนท

ส�งในวันท่ี ๑๕ และสิ้นเดือนของทุกเดือนรวมท้ังดําเนินการด�านเอกสารต�างๆท่ี

ธุรการ ติดตามผลการใช�รถยนต%ตามแบบสอบถามความพ่ึงพอใจงานบริการขนส�งเพ่ือเป,นแนวทางในการปรับปรุงงาน

บริการขนส�งให�ดีต�อไป  

การนําผลงานไปใช 

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๑๐ - 

บํารุงรักษารถยนต% แผนกรถยนต% กขส.ฐท.สส.  

ระบุข�อสรุป ข�อสังเกต /ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป,นแนวทางในการนํา
พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
รถท่ีชํารุดจะต�องมีล�อครบทุกล�อ และสามารถบังคับเลี้ยวได�  

ในกรณีท่ีรถชํารุดสามารถติดเครื่องและวิ่งได� ให�ค�อย ๆ ขับรถชํารุดข้ึนบนรถสไลด%โดยไม�ต�องใช�วินส% แต�ต�อง

ในการเดินทางต�องใช�ความระมัดระวังเป,นพิเศษ ในการเบรกหรือการเข�าโค�ง ตลอดจนพ้ืนผิวจราจรขรุขระ

ถ�าเดินทางไกลต�องหม่ันตรวจสอบเข็มขัดรัดตึงอยู�เสมอ  

ติราชการจนเสร็จสิ้นและนํารถกลับเข�าท่ีตั้งพร�อมกับตรวจสอบความเรียบร�อยของรถยนต%

อีกครั้ง โดยลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในวันนั้นในสมุดปูมประจํารถยนต% พร�อมกับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจ�าเวรประจําวัน

ได�เขียนใบเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงไว�ตามท่ีใช�ไปจริง และทําความสะอาดรถให�เรียบร�อยพร�อมกับแจ�งให�จ�าเวรประจําวัน

ทราบ เพ่ือไปตรวจความเรียบร�อยของรถยนต%ก�อนนํารถยนต%เข�าจอดในโรงรถเพ่ือให�พร�อมปฏิบัติงานในครั้งต�อไป

ตรวจเช็คสภาพรถยนต%หลังการใช�งานและดําเนินการรายงานทางธุรการ พลขับกําเนินการตรวจเช็ค

องในการชํารุดให�แจ�ง จนท.รายงานซ�อมทํารถยนต%เพ่ือให�ช�างดําเนินการแก�ไขตามใบรายงาน

ซ�อมทํารถยนต%ให�พร�อมใช�ในวันต�อไปและ จนท.ธุรการดําเนินการสรุปยอดน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช�ในแต�ละวันและรวบรวม

และสิ้นเดือนของทุกเดือนรวมท้ังดําเนินการด�านเอกสารต�างๆท่ีเก่ียวข�องให�เรียบร�อยตามสายงาน

ธุรการ ติดตามผลการใช�รถยนต%ตามแบบสอบถามความพ่ึงพอใจงานบริการขนส�งเพ่ือเป,นแนวทางในการปรับปรุงงาน

ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป,นแนวทางในการนํา

ในกรณีท่ีรถชํารุดสามารถติดเครื่องและวิ่งได� ให�ค�อย ๆ ขับรถชํารุดข้ึนบนรถสไลด%โดยไม�ต�องใช�วินส% แต�ต�อง

ในการเดินทางต�องใช�ความระมัดระวังเป,นพิเศษ ในการเบรกหรือการเข�าโค�ง ตลอดจนพ้ืนผิวจราจรขรุขระ 

ติราชการจนเสร็จสิ้นและนํารถกลับเข�าท่ีตั้งพร�อมกับตรวจสอบความเรียบร�อยของรถยนต%

อีกครั้ง โดยลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในวันนั้นในสมุดปูมประจํารถยนต% พร�อมกับเติมน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจ�าเวรประจําวัน

ให�เรียบร�อยพร�อมกับแจ�งให�จ�าเวรประจําวัน

ทราบ เพ่ือไปตรวจความเรียบร�อยของรถยนต%ก�อนนํารถยนต%เข�าจอดในโรงรถเพ่ือให�พร�อมปฏิบัติงานในครั้งต�อไป  

ตรวจเช็คสภาพรถยนต%หลังการใช�งานและดําเนินการรายงานทางธุรการ พลขับกําเนินการตรวจเช็ค

รายงานซ�อมทํารถยนต%เพ่ือให�ช�างดําเนินการแก�ไขตามใบรายงาน

ธุรการดําเนินการสรุปยอดน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช�ในแต�ละวันและรวบรวม

เก่ียวข�องให�เรียบร�อยตามสายงาน

ธุรการ ติดตามผลการใช�รถยนต%ตามแบบสอบถามความพ่ึงพอใจงานบริการขนส�งเพ่ือเป,นแนวทางในการปรับปรุงงาน



รายงานองค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค%ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป,นเลิศ ประจําป/งป.๖๔ 

 

- ๑๑ - 
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การเผยแพร�/การได�รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 
 

๗.๑ การเผยแพรA 
               -การเผยแพร ่โดยการประชาสมัพนัธล์งในระบบสารสนเทศ ของหนว่ย 

              -การยอมรบั ทาํใหก้าํลงัพลสามารถเรยีนรูแ้นวทางวิธีการปฏิบตัิ อีกช่องทางหนึ งเพื อประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน 

๗.๒ การยอมรับ 
           กําลังพลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องยอมรับองค%ความรู�นี้สามารถเป,นแนวทางใน
การปฏิบัติงานต�อไป 
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๗.การเผยแพรAผลงาน 
รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

การเผยแพร ่โดยการประชาสมัพนัธล์งในระบบสารสนเทศ ของหนว่ย  

การยอมรบั ทาํใหก้าํลงัพลสามารถเรยีนรูแ้นวทางวิธีการปฏิบตัิ อีกช่องทางหนึ งเพื อประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน 

กําลังพลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องยอมรับองค%ความรู�นี้สามารถเป,นแนวทางใน

รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 

การยอมรบั ทาํใหก้าํลงัพลสามารถเรยีนรูแ้นวทางวิธีการปฏิบตัิ อีกช่องทางหนึ งเพื อประโยชนใ์นการปฏิบตัิงาน  

กําลังพลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องยอมรับองค%ความรู�นี้สามารถเป,นแนวทางใน


