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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP10 กระบวนการสนบัสนนุและบรกิารของ กอง สน.ยศ.ทร. 

หน่วยรับผิดชอบ  กอง สน.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need /ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP10.1 กระบวนการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้ ประปา อาคาร และสถานที ่ 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกโยธำ ไฟฟ้ำ และเครื่องกล กองสนับสนุน ยศ.ทร.  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 ตรวจสอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ
แผนซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ อำคำร 
และสถำนที่ 
 

1  หน.โยธำ ไฟฟ้ำ และ
เครื่องกล กอง สน.
ยศ.ทร. 
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 1. รับและตรวจสอบเรื่องกำรขอรับกำร
สนับสนุนจำก นขต.ยศ.ทร. ในกำรซ่อมท ำ 
2. คัดแยกเอกสำรเพื่อแยกประเภทของงำน  
ในส่วนทีแ่ผนกโยธำ ไฟฟ้ำ และเครื่องกล 
กอง สน.ยศ.ทร. รับผิดชอบ 
3. จัดท ำแผนก ำหนดกำรซ่อมท ำระบบ 
ต่ำง ๆ  ก่อนแจกจ่ำยให้หมวดต่ำง ๆ 
ด ำเนินกำร 

1  1. ธุรกำร กอง สน.
ยศ.ทร. 
2. หน.โยธำ ไฟฟ้ำ และ
เครื่องกล กอง สน.
ยศ.ทร. 

A 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนซ่อม
บ ำรุงระบบไฟฟ้ำ ประปำ อำคำร และ

สถำนที่ 
 

รับเรื่องและคัดแยกเอกสำรจำกหน่วย 
ที่ขอรับกำรสนับสนุน 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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แจกจ่ำยงำนให้กับหมวดต่ำง ๆ ตำมประเภท
ของงำน คือ 
1. มว.ประปำและสุขำภิบำล รับผิดชอบกำร
ซ่อมท ำงำนระบบประปำ 
2. มว.ไฟฟ้ำ รับผิดชอบกำรซ่อมท ำงำน
ระบบไฟฟ้ำ 
3. มว.เครื่องกล รับผิดชอบกำรซ่อมท ำงำน 
ระบบเครื่องกลเครื่องทุ่นแรง  
4. มว.ซ่อมบ ำรุง รับผิดชอบงำนซ่อมทั่วไป 
5. มว.โยธำ รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนโยธำ 
งำนสนำม งำนจัดห้องประชุม  

1  หน.โยธำ ไฟฟ้ำ และ
เครื่องกล กอง สน.
ยศ.ทร. 

4  ท ำกำรส ำรวจ/ตรวจสอบกำรซ่อมท ำ แยก
เป็น 4 กรณี ดังนี้  
1. กรณีที่ 1 มีวัสดุ/อุปกรณ์ส ำรองในกำร 
ซ่อมท ำสำมำรถด ำเนินกำรซ่อมท ำได้ทันที   
2. กรณีที่ ๒ หำกไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในกำร 
ซ่อมท ำ จะด ำเนินกำรประมำณกำรวัสดุใน
กำรซ่อมท ำ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ  
3. กรณีที่ 3 เป็นงำนที่เกินขีดควำมสำมำรถ 
จะขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยเทคนิค  
4. กรณีที่ 4 หำกเป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำร
เร่งด่วนหรือใช้งบประมำณมำก ให้ท ำบันทึก 
เสนอ กบ.ยศ.ทร. เพื่อจัดจ้ำงเอกชน หรือจัด
เข้ำแผนโครงกำรซ่อมท ำของหน่วยต่อไป 
 

1  1. หน.หมวดประปำและ
สุขำภิบำล 
2. หน.หมวดไฟฟ้ำ 
3. หน.หมวดเครื่องกล 
4. หน.หมวดซ่อมบ ำรุง 
5. หน.หมวดโยธำ 

 
 

ส ำรวจงำน และจัดล ำดับงำนกำรซ่อมท ำ  

กรณีที่ 1 
มีวัสดุ/
อุปกรณ์
ส ำรองใน

กำรซ่อมท ำ 

กรณีที่ 2 
ไม่มีวัสด/ุ
อุปกรณ์ใน
กำรซ่อมท ำ 

กรณีที่ 3 
งำนที่เกินขีด
ควำมสำมำรถ 
เสนอหน่วย

เทคนิค
ด ำเนินกำร 

กรณีที่ 4 
งำนที่ต้อง
ด ำเนินกำร
เร่งด่วนหรือ

ใช้งบประมำณ
มำก เสนอ 
กบ.ยศ.ทร.
เพื่อจัดจ้ำง 

แจกจ่ำยงำนและเอกสำรแผนก ำหนดกำร 
ซ่อมบ ำรุง ให้หมวดที่เกี่ยวข้อง  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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ท ำกำรซ่อมท ำตำมแผนกำรซ่อมท ำ โดย 
1. กรณีที่มีวัสดุ/อุปกรณ์ส ำรองในกำร 
ซ่อมท ำ จะท ำกำรซ่อมท ำทันที   
2. กรณีที่ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรซ่อมท ำ 
จะประมำณกำรวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรซ่อมท ำ
เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ และเมื่อได้วัสดุ/อุปกรณ์
ที่จัดซื้อแลว้ จะท ำกำรซ่อมท ำทันที 
3. กรณีที่ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรซ่อมท ำ 
และเป็นงำนที่เกินขีดควำมสำมำรถ จะ
จัดท ำบันทึกเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำก
หน่วยเทคนิคให้ด ำเนินกำรซ่อมท ำ 
4. กรณีที่เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรเร่งด่วน
หรือใช้งบประมำณจ ำนวนมำก จะท ำบันทึก 
เสนอ กบ.ยศ.ทร. เพื่อจัดจ้ำงเอกชนให้มำ
ด ำเนินกำร หรือจัดเข้ำแผนโครงกำรซ่อมท ำ 

ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงำน 

 1. หน.หมวดประปำและ
สุขำภิบำล 
2. หน.หมวดไฟฟ้ำ 
3. หน.หมวดเครื่องกล 
4. หน.หมวดซ่อมบ ำรุง 
5. หน.หมวดโยธำ 
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 1. เมื่อซ่อมท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วย 
ทีข่อรับกำรสนับสนุนซ่อมท ำ ลงลำยมือชื่อ
รับงำนที่แล้วเสร็จ   
2. เก็บเอกสำรงำนแล้วเสร็จ หรือติดตำม
งำนที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยเทคนิค 
และ กบ.ยศ.ทร.   
3. ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรซ่อมท ำ 
4. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรซ่อมท ำและ
บันทึกเป็นสถิติ  

1  หน.โยธำ ไฟฟ้ำ และ
เครื่องกล กอง สน.
ยศ.ทร. 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) -   

Link คู่มือปฏิบัติงาน 
81-EDU-WM-CP10.1 กระบวนการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร และสถานที่ 

ด ำเนินกำรซ่อมท ำตำมแผนกำรซ่อมท ำ  

ส่งมอบงำนและรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนกำรซ่อมท ำ  

B 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/81-wm-sp10.1.pdf

