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กรมสรรพาวุธทหารบก
หน่วย: กผช.สพ.ทบ

ฉบับที่

แก้ไขครั้งที่
แก้ไขวันที่

แผนก: คก.กผช.สพ.ทบ
หมายเลขควบคุมเอกสาร :
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง
การตรวจสภาพเครื่องจักรของ สพ.ทบ.

วันที่จัดทา :
วันที่เริ่มใช้ :ผู้อนุมัติ
พ.อ.
ผู้บริหาร
สูงสุดด้านการ
จัดการความรู้
(CKO)

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อทาการตรวจสภาพเครื่องจักรเครื่องจักร เครื่องมือที่ชารุดเบื้องต้นประการขออนุมัติจ้างซ่อม/
จาหน่าย ของหน่วยต่าง ๆ ใน สพ.
1.2 เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา พิจารณาตัดสินใจ
2. ขอบเขต
2.2 เป็นการตรวจสภาพเบื้องต้นของเครื่องจักรเครื่องมือที่ชารุดในสาย สพ ให้กับหน่วย นขต.สพ.ทบ.
2.3 ให้คาแนะนาในการปรนนิบัตบารุง การซ่อมบารุง
3. คาจากัดความ
3.1 เครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตเป็นสิ่งอุปกรณ์สาคัญในการผลิตและซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สาย
สพ. ดังนั้น การตรวจสภาพการปรนนิบัติบารุงเครื่องจักร เครื่องมือ ให้สามารถใช้งานข้อดีอยู่ตลอดเวลาจึง
เป็นสิ่งจาเป็นนอกจากนั้นยังจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเครื่องมือให้สามรถใช้ราชการได้นาน
และคุ้มค่าในการผลิต
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ตรวจสภาพเครื่องจักรเครื่องมือที่ชารุดเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ กรณีจ้างซ่อม/จาหน่าย
4.2 ตรวจสภาพเครื่องจักรเครื่องมือที่ดาเนินการจ้างซ่อมแล้ว เพื่อตรวจสอบการซ่อมบารุง
4.3 ตรวจสอบการปรนนิบัติบารุงเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อได้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
และกากับเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องจักรให้มีความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบสอบสภาพเครื่องจักรของตนให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
4.4 ตรวจสภาพการซ่อมบารุง กรณีเครื่องจักรชารุดซึ่งหน่วยสามาถดาเนินการซ่อมเองได้โดยการจัดหา
ชิ้นส่วนมาดาเนินการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ
5.1 หน่วยที่ครอบครองเครื่องจักรเครื่องมือสาย สพ.(นขต.สพ.ทบ.) แจ้งเรื่องการขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่
กผช.สพ.ทบ. มาทาการตรวจสภาพเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมแบบผนวก ช ให้ กผช.สพ.ทบ.
5.2 กผช.สพ.ท. จัดเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการตรวจสภาพการชารุดเบื้องต้นของเครื่องจักรเครื่องมือตามที่
หน่วยร้องขอ
5.3 ตรวจสภาพเบื้องต้น พิจารณาหาสาเหตุประกอบการขอจ้างซ่อมหรือจาหน่าย
5.4 รายงานผลการตรวจสภาพ (ผนวก ก) กลับไปยังหน่วยที่แจ้งเรื่องมา
6. แผนผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow)
7. ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการแก้ไขพัฒนา/มาตรการป้องกัน
- ระยะทางการเดินทางไปตรวจสภาพเครื่องจักร
เครื่องมือให้กับหน่วย ตจว.

8. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ปริมาณการชารุดของเครื่องจักร
เครื่องมือ

ค่าเป้าหมาย

ระบบติดตาม

9. ระเบียบ/คาสั่งที่เกี่ยวข้อง/เอกสารอ้างอิง 9.1 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2522 ลง 31 ม.ค.57
9.2 ระเบียบ สพ.ทบ. ว่าด้วยการปรนนิบัติบารุงและซ่อมบารุงเครื่องจักรเครื่องมือ พ.ศ. 2533
ลง 30 ก.ค.33
9.3 คาสั่ง ทบ. ที่ 481/2540 ลง 29 ส.ค.40 เรื่อง การดาเนินกรรมวิธีขออนุมิติจาหน่ายเครื่องมือ สาพ สพ.
9.4 หนังสือ กสล.สพ.ทบ. ที่ ต่อ กห. 0443.4/ 10522 ลง 12 ธ.ค.55 เรื่อง สรุปผลการประชุมการรายงาน
สถานภาพและประวัติเครื่องมือเครื่องจักร ของ สพ.ทบ.
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10. หน่วยที่เกี่ยวข้อง
10.1 ศอ.สพ.ทบ. โทร ทบ.
10.2กชส.ศอ.สพ.ทบ. โทร ทบ.
10.3กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. โทร ทบ.
10.4.ศซส.สพ.ทบ. โทร.ทบ.
10.5 รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. โทร ทบ.
10.6 กรซท.ศซส.สพ.ทบ. โทร ทบ.
10.7 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โทร ทบ.
11. ผู้จัดทา
พ.ท.พิเศษศักดิ์ ภิรมย์
ประจา ผคก.กผช.สพ.ทบ. โทร ทบ. 94772
จ.ส.อ.ดนัย บุญญจักร เสมียน ผคก.กผช.สพ.ทบ. โทร ทบ. 94772
12. ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ –
พ.อ.ต่อศักดิ์ สุพันธุ์วณิช หน.ผคก.กผช.สพ.ทบ โทร. ทบ. 94772
13. ผู้ทบทวน
ผู้ทบทวน
ตาแหน่ง
ลงนาม
ท่านที่ 1
ผอ.กผช.สพ.ทบ.
ท่านที่ 2
หน.ผคก.กผช.สพ.ทบ.
ท่านที่ 3
ประจา ผคก.กผช.สพ.ทบ.
ท่านที่ 4
เสมียน ผคก.กผช.สพ.ทบ.
14. ภาคผนวก 1. คาสั่ง ทบ. ที่ 481/2540 ลง 29 ส.ค.40 เรื่อง การดาเนินกรรมวิธีขออนุมัติจาหน่ายเครื่องมือสาย
สพ.
2. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2557 ลง 31 ม.ค.2557
3. ระเบียบ สพ.ทบ. ว่าด้วย การปรนนิบัติบารุงและซ่อมบารุงเครื่องจักรเครื่องมือ พ.ศ. 2533 ลง 30
ก.ค.33
4. หนังสือ กสล.สพ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๔๓.๔/๕๒๕๑/๕๖ ลง ๑๑ มิ.ย.๕๖ เรื่อง สรุปผลการประชุมการ
รายงานสถานภาพและประวัติเครื่องมือเครื่องจักรของ สพ.ทบ.
5. รายงานสถานภาพเครื่องจักรเครื่องมือ วงรอบ 3 เดือน
6. รายงานการตรวจสภาพเครื่องจักรชารุด (ผนวก ก)
7. รายงานเครื่องกลชารุด (ผนวก ช)
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15. บันทึกการจัดทาและปรับปรุงแก้ไข
วดป.

รายละเอียด

