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เรื่อง การวางแผน การควบคุม การซ่อมและบารุงรักษาเครื่องสูบนาไฟฟ้า
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ผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การวางแผน การควบคุม การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
2. ช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการ 13 สิงหาคม 2551 – 12 พฤษภาคม 2560
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ประเทศไทยตังอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งมีฝนตกชุกและมีปริมาณฝนสูง มีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายหลักที่ส้าคัญของ
ประเทศ ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่มมีพืนที่รับน้าประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสามของ
พืนที่ประเทศ รับน้าบางส่วนจากตอนเหนือของพืนที่ซึ่งมีระดับสูงกว่า และไหลผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อลงสู่ทะเลที่ปากอ่าว
ไทย โดยกรุ งเทพมหานครในอดี ตมี ห้ วย หนอง คลอง บึ ง และที่ ว่ างเป็ นจ้ านวนมาก ประชาชนใช้ น้ าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชีวิตประจ้าวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้าท่วมมากนัก ทังความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก
สภาวะน้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึนอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่การวางผังเมืองการใช้
ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทังมาตรการในการระบายน้าและ การป้องกันน้าท่วมที่วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดิน
ทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้าท่วมทวีความรุนแรงขึน
ทังนีส้านักการระบายน้าได้มีมาตรการส้าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมหลักหลายมาตรการซึ่งหนึ่งใน
นัน คือ การสูบส่งน้าที่เป็นการบริหารจัดการน้าโดยใช้เครื่องสูบน้าติดตังใช้งานตามสถานีสูบน้าและจุดติดตังเครื่องสูบน้า
ตามจุดอ่อนน้ าท่วม จุดเสี่ยงน้าท่วมขัง รวมถึงการสูบส่งระบายน้าตามแผนการบริหารจัดการน้าในภาพรวมทั่วพืนที่
กรุงเทพมหานคร ท้ าให้ การวางแผน การควบคุม การซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสู บน้าไฟฟ้า มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการน้าในพืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
3.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบนา
เครื่องสูบน้า(Pump) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นก้าเนิดไปยังของเหลว เพื่อท้าให้
ของเหลวเคลื่ อนที่จ ากต้าแหน่ งหนึ่ งไปยังอีกต้าแหน่งหนึ่ งที่อยู่สู งกว่า หรือในระยะทางที่ไกลออกไป โดย
ประเภทของเครื่องสูบน้า (Classification of Pumps) ซึ่งใช้หลักการทางวิชาการทางฟิสิกส์ เครื่องสูบน้าแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ประเภ ทพลวั ต (Dynamic Pump) และประเภทแทนที่ บ วก (Positive
Displacement Pump) และจาก www.pumps.org/ โดยทาง ANSI/HI(American National Standards
Institute/Hydraulic Institute) ได้ก้าหนดมาตรฐานของเครื่องสูบน้าต่างๆ ที่ใช้ในการอ้างอิงทั่วโลก โดยใช้
รูปร่างลักษณะของการใช้งานน้ามาประกอบกัน แบ่ง เป็น 6 ประเภทลักษณะ ได้แก่ Kinetic Pump Types,
Vertical Pump Types, Rotary Pump Types, Sealless Centrifugal Pump Type, Reciprocating
Power Pump Type และDirect Acting (Steam) Pump Type แต่ เนื่ อ งจากเป็ น การก้ า หนดในระดั บ
สากล จึงมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก ดังนัน ขอสรุปโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ ลักษณะโครงสร้าง
และเพื่อความกระชับในการใช้งาน จึงจัดแบ่งประเภทของเครื่องสูบน้าเป็น 3 ประเภทลักษณะ คือ ประเภท
จ ล น์ (Kinetic pump) ,ป ร ะ เภ ท โ ร ต า รี่ (Rotary Pump) แ ล ะ ป ร ะ เภ ท สู บ ชั ก (Reciprocating
Pump) (รายละเอียดในภาคผนวก ก)
3.1.1 เครื่องสูบน้าประเภทจลน์ (Kinetic pump) ท้างานโดยการโดยใช้น้าพลังงานที่ได้
จากการหมุนให้ไปเพิ่มพลังงานให้กับของเหลว โดยการหมุนของครีบของใบพัดเมื่อของเหลวเกิดการเคลื่อน
ผ่านช่องระหว่างครีบของใบพัด จะเกิดการยกตัวของโมเมนตัมของของเหลวให้สูงขึนกลายเป็นความเร็ว หรือ
เกิดเป็ น พลั งงานจลน์ ขึน หรือเรียกว่า หั วความเร็ว (Velocity head) เมื่อของเหลวไหลออกจากใบพัดของ
เครื่องสูบน้า พลังงานนีจะถูกแปลงไปเป็น หัวความดัน(Pressure head) ซึ่งโดยลักษณะการท้างานของเครื่อง
สูบน้าประเภทจลน์ จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงเหวี่ยง(Centrifugal),กลุ่มรีเยนเนอเรทีฟเทอร์ไบน์
(Regenerative turbine) และกลุ่มใช้ผลกระทบพิเศษ (Special Effect)
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3.1.2 เครื่องสูบ น้ าประเภทโรตารี่ (Rotary pump) จะประกอบด้วย ครีบใบ, โรเตอร์
และเสื อด้ า นใน โดยโรเตอร์ จ ะเป็ น ตั ว หมุ น และพาครี บ ใบหมุ น ตามไปด้ ว ย ดั ง นั นจะท้ า ให้ เ กิ ด
โพรง (Cavity) หรือช่องว่างระหว่าง 3 สิ่งที่กล่าวแล้วข้างต้น เกิดความดันเป็นลบ(Negative Pressure) หรือ
เกิดความดันต่้ากว่าบรรยากาศ ท้าให้ของเหลวไหลเข้ามาแทนที่ในช่องว่างนัน ท้าให้ความดันกลายเป็นบวก
(Positive Pressure) จากนันของเหลวก็จะถูกปิดผนึกและถูกท้าการเคลื่อนย้าย(ที่ปริมาตรคงที่) จนกระทั่ง
ปริมาตรของของเหลวดังกล่าวถูกผลักออกจากไปครีบใบ ผ่านทางออกของเครื่องสูบน้าสู่แหล่งที่มีความดันสูง
กว่า ต่ อ ไป โดยเครื่ อ งสู บ น้ า แบบโรตารี่ ถู ก แบ่ งตามรู ป ร่างลั ก ษณะได้ เป็ น 7 ลั ก ษณะ คื อ แบบใบกวาด
(Vane), แบบลู กสู บ (Piston), แบบวัส ดุยื ด หยุ่น (Flexible Member), แบบลอนกลี บ (Lobes), แบบเกีย ร์
(Gears), แบบลูกสูบหมุนตามเส้นรอบวง(Circumferential Pistons) และแบบสกรู(Screw)
3.1.3 เครื่องสูบน้าประเภทสูบชัก (Reciprocating Pump) เป็นกลุ่มหนึ่งของเครื่องสูบน้า
ประเภทแทนที่ บ วก (Positive Displacement Pump) เช่นเดียวกับปั๊ มแบบโรตารี่ และเป็นประเภทของ
เครื่องสูบ น้าที่นิยมน้ามาใช้งานมาก โดยใช้การเคลื่อนที่ของลูกสูบ จะท้าให้ ภายในห้องสู บมีแรงดันต่้ากว่า
บรรยากาศภายนอกและเกิดแรงดูด ท้าให้ความดันบรรยากาศภายนอกผลักดันน้าขึนผ่านเช็ ควาล์วเข้ามาใน
ห้องสูบ และเกิดการผลักออกไปจากปั๊มที่ความดันสูงกว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ แบบลูกสูบ
(Piston pump), แบบท่อนสูบ(Plunger pump), แบบไดอะแฟรม(Diaphragm pump)
3.2 ประเภทของเครื่องสูบนาไฟฟ้าสาหรับงานบริหารจัดการนาของกรุงเทพมหานคร
เครื่องสูบน้าไฟฟ้า เป็น เครื่องสูบน้าที่มีต้นก้าลังเป็น กระแสฟ้าเปลี่ยนพลังงานผ่านมอเตอร์ไฟฟ้า ที่
ประกอบเชื่อมต่อกับตัวเรือนเครื่องสูบน้า โดยเครื่องสูบน้าส่วนใหญ่ที่น้ามาใช้งานเป็นเครื่องสูบน้าชนิดจุ่มที่
หล่อวัสดุและประกอบเป็นชินเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบน้า และด้วยเครื่องสูบน้า ชนิดจุ่มที่ประกอบชุดขับ
และเครื่องสูบน้าเป็นชุดเดียวกันจะมีขนาดพืนที่ใช้งานน้อยกว่าแบบระบบขับแยกส่วน ท้าให้การติดตังได้ง่าย
และสะดวกในการใช้งาน ประกอบกับการก่อสร้างสถานีสูบน้าหรือโรงสูบน้า ส้าหรับการติดตังใช้งานจะมีการ
ใช้พืนที่น้อยกว่าการสร้างสถานีเพื่อติดตังเครื่องสูบน้าประเภทที่มีชุดขับแยกกับตัวเครื่องสูบน้า ดังนันจึงนิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานด้านการก้าจัดน้าเสีย งานระบายน้า และงานด้านการชลประทาน เป็นต้น โดย
เครื่องสูบ น้ าที่ส้ านั กการระบายน้ าเลื อกใช้ เป็นเครื่องสู บน้า ประเภทจลน์ (Kinetic pump) กลุ่ มแรงเหวี่ยง
(Centrifugal) ประกอบด้วยชนิดไหลตามแนวแกน(Axial flow), ชนิดไหลแบบรวม(Mixed flow) และ ชนิด
ไหลตามแนวรัศมี(Radial flow) โดยมีลักษณะรายละเอียดดังนี
3.2.1 เครื่องสูบน้าน้าเสียแบบหอยโข่ง ใบพัดแบบ Radial Flow หรือนิยมเรียกว่า Volute
Pump
โครงสร้างเครื่องสูบน้า มีลักษณะตัวเรือนปั๊มซึ่งมีลักษณะเป็นหอยโข่งจะติดตังโดยตรงเข้ า
กั บ ตั ว เรื อ นของมอเตอร์ ใบพั ด จะติ ด ตั งที่ ป ลายของเพลามอเตอร์ มี ร ะบบป้ อ งกั น การช้ า รุ ด เสี ย หาย
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)
ขอบเขตการท้างานของเครื่องสูบน้าชนิดนีเน้นระยะสูบส่งที่สูงท้าให้สามารถสูบระบายน้าได้
ในระยะไกล โดยมีร ะยะสู บ ส่ งที่สู ง ซึ่งจะแลกด้ว ยอัตราการสู บ ส่ งที่ ล ดลง ลั กษณะการไหลภายในจะถู ก
ออกแบบให้มีของแข็งไหลผ่านได้ โดยไม่อุดตันเมื่อใช้สูบน้าโสโครก กรณีถ้าตัวเรือนมอเตอร์เป็นแบบระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ เครื่องสูบน้าชนิดนีก็จะสามารถติดตังบ่อสูบแบบแห้งได้ เน้นใช้งานสูบน้าโสโครก งาน
ด้านก้าจัดน้าเสีย งานด้านการระบายน้า
3.2.2 เครื่องสูบน้าจุ่มแบบมีครีบผันน้า ใบพัดแบบ Mixed Flow และ Axial Flow หรือ
นิยมเรียกว่า Propeller Pump
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โครงสร้างเครื่องสูบน้า ประกอบด้วยใบพัดแบบ Mixed Flow หรือ Axial Flow ซึง่ ติดตังไว้
ในเรือนเครื่องสูบน้าเป็นลักษณะครีบผันน้าภายในตัวเรือน จะติดตังไว้กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจุ่มน้าได้ ตัวเครื่อง
สูบ น้ าและมอเตอร์ทั งชุดจะติดตังไว้ภ ายในท่อส่งน้า(คอลัมน์) โดยท่อดังกล่ าวจะมีท่อ ด้านจ่ายน้าอยู่ด้ว ย
(รายละเอียดในภาคผนวก ก)
ขอบเขตการท้างานของเครื่องสูบน้าชนิดนี จะเน้นอัตราการสูบระบายน้าที่สูง ท้าให้สามารถ
ระบายน้าได้ในปริมาณมากแต่จะมีระยะสูบส่งที่ต่้า เนื่องจากมีส่วนประกอบที่ไม่ยุ่งยากและส่วนใหญ่จะมี
มอเตอร์ไฟฟ้าประกอบในตัวเรือนเดียวกัน เน้นใช้งานด้านการป้องกันน้าท่วม การระบายน้าฝน และการ
ชลประทาน
3.3 ประเภทลักษณะงานซ่อมและบารุงรักษา
3.3.1 Breakdown Maintenance (BM) คือ การรอให้ช้ารุดเสี ยหายแล้วจึงซ่อม กรณี ที่
หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือในการด้าเนินการที่เหมาะสม หรือการเกิดความเสียหายเฉียบพลัน
เนื่องจากเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งานสูง จ้าเป็นจะต้องเตรียมขันตอนการปฏิบัติงานในลักษณะนี ไว้ใน
แผนการซ่อมและบ้ารุงรักษาเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อจากมีโอกาสเกิดขึนได้สูง จะได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ช้ารุดได้อย่างทันท่วงที
3.3.2 Preventive Maintenances (PM) คือ การบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน เริ่มท้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1920 และเริ่มในประเทศญี่ปุ่นปี ค.ศ.1950 เป็นการบ้ารุงรักษาที่ท้ากันประจ้า และ
การซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรเมื่อครบอายุที่ได้ ก้าหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
หลีกเลี่ยงการเกิดการขัดข้องอย่างเฉียบพลัน
3.3.3 Corrective Maintenance (CM) คื อ การบ้ ารุงรัก ษาเชิงแก้ไขปรับ ปรุง ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าเริ่ ม ปี ค.ศ. 1950 และประเทศญี่ ปุ่ น เริ่ม ปี ค.ศ.1955 เป็ น การบ้ ารุงรัก ษาเชิ งปรับ ปรุ ง
เครื่องจักรกลล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสในการช้ารุดเสียหาย
3.3.4 Productive Maintenances (PM) คือ การบ้ารุงรักษาทวีผล เป็นการรวม PM, BM
และ CM โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มปี ค.ศ. 1954 และในประเทศญี่ปุ่นเริ่ม ค.ศ. 1960 เป็น การ
บ้ารุงรักษาประจ้าวัน การตรวจเช็คตามคาบเวลา และการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนก่อนการเสียหาย (การหา
เวลาในการเปลี่ยนทดแทนในขันที่ได้รับการพัฒนาจนสามารถพยากรณ์เวลาเสียหายของเครื่องจักรได้อย่าง
แม่นย้าจะเรียกว่า Predictive Maintenance)
3.3.5 Maintenance Prevention (MP) คือ การป้ องกัน การบ้ารุงรักษา เริ่มในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1960 เป็นการเลือกซือหรือออกแบบและติดตังเครื่องจักรที่มีความแข็งแรงทนทาน
เพื่อให้เกิดการซ่อมบ้ารุงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท้าได้ และถ้าจะต้องมีการซ่อมบ้ารุง จะต้องท้าได้โดยง่ายและ
สูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุดหรือสะดวกที่สุด
3.3.6 Reliability คือ ความน่าเชื่อถือได้ของเครื่องจักรกล เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี
ค.ศ. 1962 เป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรกลจะมีสภาพดีและท้างานได้ดีในช่วงเวลาที่ก้าหนด เพื่อการ
เตรียมพร้อมการซ่อมและบ้ารุงรักษาล่วงหน้า
3.3.7 Predictive Maintenance หรื อ Condition Base หรื อ On-Condition คื อ การ
บ้ารุงรักษาเชิงพยากรณ์เริ่มในประเทศอเมริกาปี ค.ศ.1968 และประเทศญี่ปุ่นเริ่ม ค.ศ.1980
3.3.8 Total Productive Maintenance (TPM) คื อ การบ้ ารุงรั ก ษาที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว ม
เริ่ มใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.1970 คือ ระบบการบ้ารุงรักษาที่จะท้าให้ เครื่องจักรอุปกรณ์ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (Overall Efficiency) และเป็นระบบการบ้ารุงรักษาที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุก
ฝ่าย โดยมีความมุ่งมั่นว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการใช้งานเครื่องจักรจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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3.4 หลักการในการซ่อมบารุงรักษา
การบ้ารุงรักษา หมายถึง การรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยการวางแผนบ้ารุงรักษาที่ก้าหนดขึนเพื่อให้
เป็นกระบวนการที่จะด้าเนินการให้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
และท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ ท้าให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนาน มีสมรรถนะสูงตลอด
อายุการใช้งาน พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลา มีความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งานสูง รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรต่้าและเหตุขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
เครื่องจักรและอุป กรณ์ต่างๆ ที่น้ามาใช้ในการท้างาน แม้การออกแบบจะดีเลิศเพียงใด การช้ารุด
เสียหายย่อมมีได้เสมอ เมื่อเหตุการณ์การช้ารุดเสียย่อมมีความสูญเสียอย่างน้อยที่สุดก็ด้วยเหตุผลสามประการ
ต่อไปนี
3.4.1 การท้างานต้องหยุดชะงักเนื่องจากเกิดการเสียหายอย่างกะทันหันของเครื่องจักรกล
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอันเป็นผลให้การน้าไปใช้งานไม่เป็นไปตามแผนงาน
3.4.2 ความไม่ เที่ ย งตรงของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ท้ าให้ เครื่ อ งจั ก รท้ า งานผิ ด พลาดหรื อ
คลาดเคลื่อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลด้อยประสิทธิภาพ
3.4.3 เครื่องจั กรกลและอุปกรณ์ เสื่ อมโทรม ไม่ได้รับการบ้ารุงรักษา ท้าให้ สิ นเปลื อง
เชือเพลิงและพลังงาน เกิดการช้ารุดและสึกหรอเร็วขึน ต้องซ่อมแซมหนัก เสียเวลาซ่อมนาน และสินเปลือง
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้ารุงรักษาสูง
ดังนั น การซ่อมและบ้ ารุงรักษาเครื่องสู บน้าไฟฟ้ าที่ดีและมีประสิทธิภ าพมีความส้าคัญ ยิ่งต่อการ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมของกรุงเทพมหานคร
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่องและขันตอนการดาเนินการ
4.1 สรุปสาระสาคัญของเรื่อง
การปฏิ บั ติ ง านภายในกลุ่ ม งานซ่ อ มและบ้ า รุ ง รั ก ษา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การซ่ อ มและ
บ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องสูบน้าไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานส้าหรับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม แต่เนื่องจากมีเครื่องสูบน้าที่ช้ารุดและเสี่ยงช้ารุด ต้องการเข้ารับการซ่อมบ้ารุงรักษาเป็นจ้านวน
มาก ซึ่งในปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมาเจ้ าหน้ าที่ ป ระสบปัญ หาบุ ค ลากรที่ มี จ้ากัด และมี การใช้ เวลาส้ าหรับ การ
ตรวจสอบ การประเมินอาการช้ารุดและการซ่อมบ้ารุงรักษาที่ใช้เวลานาน พิจารณาแล้วมีสาเหตุหลัก ดังนี
4.1.1 ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การท้างานมีขันตอนชัดเจน
4.1.2 ขาดการควบคุมการซ่อมบ้ารุงโดยวิศวกรผู้ช้านาญงาน ท้าให้การซ่อมบ้ารุงรักษาขาด
การประเมินการช้ารุด ที่รอบคอบและรวมถึงการแก้ไขปัญหาการซ่อมบ้ารุงโดยขาดความช้านาญ ท้าให้เกิด
ความเสี่ยงในการช้ารุดเสียหายของเครื่องสูบน้าไฟฟ้ามากยิ่งขึน
4.1.3 ขาดการน้าแผนการปฏิบัติงานไปใช้ในการซ่อมบ้ารุงรักษาอย่างจริงจังเพื่อให้การซ่อม
บ้ารุงรักษาเป็นไปอย่างมีระบบและช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงรักษา
ดังนัน การจัดท้าแผนการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการงานซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า การ
ควบคุมการปฏิบัติงานโดยวิศวกรผู้ช้านาญงาน และการน้าแผนการปฏิบัติงานที่มีขันตอนชัดเจนไปใช้อย่าง
จริงจังเพื่อการลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน จึงมีความส้าคัญเพื่อพัฒนาการซ่อมบ้ารุงรักษาให้ดียิ่งขึนต่อไป
4.2 ขันตอนการดาเนินงาน
องค์ ประกอบส้ าคั ญของการด้ าเนิ นงานในภาพรวมของงานซ่ อมและบ้ ารุ งรั กษาเครื่ องสู บน้ าไฟฟ้ า จะ
ประกอบด้ว ยลั ก ษณะการซ่ อมบ้ ารุ งรั กษา 2 รูป แบบ คือ การซ่ อมบ้ ารุงรักษาเมื่อ เกิ ดเหตุ( Breakdown
Maintenance) และการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) ซึ่งบ่อยครังมักจะเกิดเหตุ
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ช้ารุดในลักษณะการซ่อมบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุ เนื่องด้วยงบประมาณ เครื่องมือและบุคลากรที่จ้ากัด ท้าให้ไม่
สามารถด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีขันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี
4.2.1 การตรวจสอบ ก้ากับ วางแผนงานการซ่อมบ้ารุงรักษา
การวางแผนงานซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้าของงานซ่อมเครื่องสูบน้าไฟฟ้า จะเป็น
การด้าเนินการโดยเน้น ซ่อมและบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุ โดยพร้อมปฏิบัติงานต่อเนื่องทังปีงบประมาณ ด้วย
ลักษณะงานอ้านาจหน้าที่การตรวจสอบการช้ารุดและแก้ไขปัญหาเบืองต้นตามจุดติดตังเครื่องสูบน้าเป็นหน้าที่
ของกลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้า ซึ่งการปฏิบัติงานเพื่อให้การซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นรูปธรรมมากขึน
จะเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราบุคลากรด้านการซ่อมบ้ารุง เครื่องมือ รวมถึงงบประมาณการซ่อมบ้ารุงรักษา
4.2.2 จัดหา พิจารณาความเหมาะสม และตรวจสอบประวัติการซ่อมบ้ารุงที่ผ่านมา
เมื่อมีการแจ้งซ่อมเครื่องสูบน้า ในขันตอนนีจะสืบค้นประวัติการซ่อมและบ้ารุงรักษาเดิม
กรณีไม่เคยมีประวัติที่มีการช้ารุดเลยจะเริ่มด้าเนินการในขันตอนต่อไป คือ การตรวจสอบ สาเหตุ อาการช้ารุด
ปัญหาที่เกิดขึนกับเครื่องสูบน้า แต่กรณีเคยมีประวัติการซ่อมมาแล้ว จะน้าประวัติมาพิจารณาอาการช้ารุด
ร่วมกับการตรวจสอบเครื่องสูบน้า
4.2.3 จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบ
เตรียมเอกสารส้าหรับการตรวจสอบเครื่องสูบน้า ประกอบด้วย เอกสารแจ้งซ่อมเบื องต้น
และใบงานส้าหรับการระบุรายละเอียดการตรวจสอบ
4.2.4 ด้าเนินการการตรวจสอบเครื่องสูบน้า
ด้าเนิ น การ ควบคุม ก้ากับ ตรวจสอบ และถอดชินส่ วนเครื่องสู บ น้าเพื่ อตรวจการช้ารุด
เสียหายที่เกิดขึน ระบุรายละเอียดและสาเหตุการช้ารุดเสียหายของเครื่องสูบน้า
4.2.5 พิจารณาแก้ไข การช้ารุด และการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า
ด้าเนินการประเมิน วิเคราะห์ การแก้ไข การช้ารุด ประเมินการช้ารุด และโอกาสของการ
เกิดการช้ารุดบ่อยครัง และลักษณะการช้ารุด เพื่อให้การซ่อมและบ้ารุงรักษา เป็นไปอย่างถูกต้องและมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4.2.6 ด้าเนินการการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า
กรณีพิจารณาแล้วสามารถด้าเนินการซ่อมได้ด้วยบุคลากรและเครื่องมือที่ หน่วยงานมีความ
พร้อม จะด้าเนินการ เปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง ในส่วนที่ช้ารุดเสียหาย รวมถึงการตรวจสอบ ความเรียบร้อย
ภายหลังการซ่อมบ้ารุงรักษาแล้วเสร็จ
กรณีไม่สามารถด้าเนินการซ่อมได้ด้วยบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มี จะจัดท้ารายการ
เพื่อขอให้กลุ่มงานพัสดุท้าการจ้างเหมาซ่อมและบ้ารุงรักษา
4.2.8 จัดท้าเอกสารอะไหล่และรายการจ้างเหมาซ่อม
กรณีจ้าเป็นต้องจัดหาอะไหล่เพิ่มส้าหรับรายการอะไหล่ ที่ไม่มีส้ารองใช้งาน หรือกรณีต้อง
ด้าเนินการจ้างเหมาซ่อม จะจัดท้าเอกสารเพื่อของด้าเนินการจัดซืออะไหล่หรือขอด้าเนินการจ้างเหมาซ่อมไป
ที่กลุ่มงานพัสดุ เพื่อด้าเนินการจัดซือจัดจ้างต่อไป
4.2.9 การประมาณราคา
จะต้องตรวจสอบเพื่อด้าเนินการประมาณราคาเบืองต้นโดยการประสานกลุ่มงานพัสดุเพื่อขอ
ราคาที่เคยจัดซือครังสุดท้าย หากรายการดังกล่าวไม่เคยจัดซือจัดจ้าง จะด้าเนินการสืบราคาเบืองต้นจาก
ภาคเอกชนที่มีความรู้ความช้านาญในการซ่อมและบ้ารุงรักษาเพื่อขอราคาเบืองต้น โดยราคาที่จะใช้ในการ
จัดซือจัดจ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลางที่ได้รับการแต่งตังเป็นผู้พิจารณาอีกครังหนึ่ง
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4.2.10 การตรวจสอบหลังการซ่อมบ้ารุงและการจัดท้า ประวัติการซ่อมบ้ารุงเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลเมื่อด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษาแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องสูบน้าไฟฟ้าก่อน
ส่งกลับคืนผู้ส่งซ่อม แล้วจึงจะด้าเนินการบันทึก และตรวจสอบประวัติรายละเอียดการซ่อมบ้ารุง รักษาเครื่อง
สูบน้าเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงรักษาต่อไป
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
5.1 นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง
สัดส่วนของผลงานร้อยละ 5
วิศวกรไฟฟ้าช้านาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา 1
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
5.2 นายสิงห์ สุดแสงแก้ว
สัดส่วนของผลงานร้อยละ 35
นายช่างไฟฟ้าช้านาญงาน
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
5.๓ นายรองรัฐ ยุทธสุริยพันธุ์
สัดส่วนของผลงานร้อยละ 60
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
กองเครือ่ งจักรกล ส้านักการระบายน้า
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
รับผิดชอบในฐานะวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่การวางแผนงาน ควบคุม ก้ากับ จัดเตรียม
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องส้าหรับการปฏิบัติงานซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า เป็นสัดส่วนผลงานร้อยละ 60 โดยมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี
6.1 วางแผนงานการซ่อมบ้ารุงรักษา (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
โดยจะก้าหนดแผนงานขันตอนทางการด้าเนินการไว้ 2 ลักษณะ คือ การซ่อมบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุ
(Breakdown Maintenance) และการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเบืองต้น(Preventive Maintenance)
6.2 พิจารณา ตรวจสอบประวัติการซ่อมบ้ารุงที่ผ่านมา(รายละเอียดในภาคผนวก ค)
พิ จ ารณาประวัติก ารซ่ อมบ้ ารุ งรัก ษา ระยะเวลา และโอกาสการช้ารุด เสี ยหายซ้ า ประกอบการ
ตรวจสอบเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
6.3 จัดเตรียมเอกสารการตรวจสอบ (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
จัดเตรียมประวัติการซ่อมครังสุดท้าย เอกสารรายการแจ้งช้ารุดเบืองต้น พร้อมเอกสารบันทึกรายการ
ช้ารุด ให้พร้อมก่อนด้าเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
6.4 ควบคุมและก้ากับตรวจสอบเครื่องสูบน้า (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
โดยเน้นการตรวจสอบสภาพการช้ารุดเสียหายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เนื่ องจากเครื่อง
สู บ น้ า ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ กระแสไฟฟ้ า โดยส่ ว นใหญ่ ตั ว เครื่อ งมี ขนาดใหญ่ แ ละมี น้ าหนั ก มาก ท้ าให้ การถอด
ประกอบจ้าเป็นต้องใช้เวลาและความช้านาญ รวมถึงประสบการณ์ในการวิเคราะห์ลักษณะอาการที่ช้ารุดอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้การซ่อมบ้ารุงมีประสิทธิภาพสูงสุด
6.5 พิจารณาแก้ไข การช้ารุดเสียหาย และการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
พิจารณาลักษณะการช้ารุดเสียหาย และร่วมกันพิจารณาวิธีการแก้ไข เพื่อให้การซ่อมบ้ารุงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน
6.6 ควบคุมการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้า (รายละเอียดในภาคผนวก ง)
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ในกรณีที่อาการช้ารุดสามารถด้าเนินการซ่อมได้ด้วยบุคลากรเครื่องมือที่หน่วยงานมี จะด้าเนินการซ่อมบ้ารุงและ
เปลี่ยนอะไหล่ ให้ ถูกต้องตามลั กษณะการช้ารุดเสียหาย แต่หากเกิ นกว่าความสามารถของเครื่องมือที่มีอย่างจ้ากัด จะ
ด้าเนินการจัดท้ารายการเพื่อจ้างเหมาซ่อมและบ้ารุงรักษาต่อไป
6.7 จัดท้าเอกสารรายละเอียดการช้ารุดเสียหาย เอกสารรายการอะไหล่และรายการจ้างเหมาซ่อม (รายละเอียด
ในภาคผนวก จ)
6.8 ตรวจสอบการประมาณราคา (รายละเอียดในภาคผนวก จ)
กรณีหน่วยงานไม่สามารถด้าเนินการซ่อมบ้ารุงได้ด้วยตนเอง จึงพิจารณาตรวจสอบราคาการจัดซือไม่
เกิน 2 ปี หรือ ท้าการสืบราคาเพื่อส่งเรื่องไปให้กลุ่มงานพัสดุด้าเนินการจัดซือจัดจ้างต่อไป
6.9 ตรวจสอบประวัติภายหลังการซ่อมเพื่อจัดเก็บข้อมูล (รายละเอียดในภาคผนวก ฉ)
โดยภายหลังจากการซ่อมและบ้ารุงรักษาแล้วเสร็จ จะตรวจสภาพเครื่องสูบน้าและท้าการปรับปรุง
ประวัติการซ่อมบ้ารุงรักษา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลการซ่อมบ้ารุงต่อไปในอนาคต
7. ผลสาเร็จของงาน
จากการด้าเนินการวางแผน การควบคุม การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า สามารถสรุป
ผลส้าเร็จของงานได้ดังนี
7.1 มี แผนการปฏิ บั ติงานเชิงปฏิบัติ การงานซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสู บ น้าไฟฟ้า ส้ าหรับ การ
เตรียมพร้อมในการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้า ให้ สอดคล้องกับการช้ารุดเสียหายที่ไม่แน่นอน
รวมถึงการเสียหายเฉียบพลัน
7.2 มีการควบคุมการซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องสูบน้าไฟฟ้าโดยวิศวกรผู้มีความช้านาญ
7.3 มีการน้าแผนการปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการซ่อมบ้ารุงรักษาอย่างจริงจัง ท้าให้สามารถ
ลดระยะเวลาการด้าเนินการตรวจสอบและซ่อมบ้ารุงรักษาโดยวิธีการเปลี่ยนอะไหล่ จากเดิมใช้เวลาประมาณ
8 ชั่วโมงต่อเครื่อง สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงต่อเครื่อง
7.4 เกิดความปลอดภั ยต่อผู้ปฏิบัติงานควบคุมการเดินเครื่องสูบน้า ไฟฟ้าและประชาชนผู้อาศัยใน
บริเวณติดตังเครื่องสูบน้า และรวมถึงผู้สัญจรผ่านบริเวณติดตังเครื่องสูบน้าไฟฟ้า
8. การนาไปใช้ประโยชน์
กรุงเทพมหานครมีเครื่องสูบน้าที่มีสภาพดีมีความปลอดภัยในการน้าไปใช้งาน และสามารถน้าไปใช้ปฏิบัติงาน
อย่ างต่อเนื่ อง ส้ าหรับการบริหารจั ดการน้ าในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากน้าท่วมในพืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินการ
9.1 ปัญหาเครื่องสูบน้าจ้านวนมากที่มีอายุการใช้งานมานานสูง มากกว่า 15 ปี มีความเสี่ยงและ
ช้ารุดเสียหายซ้าบ่อยครัง ท้าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
9.2 ปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านการซ่อมบ้ารุงรักษา เนื่องจากการจ้ากัดกรอบอัตราก้าลังกับ
ค่าจ้าง ของหน่วยงาน
9.3 ปัญหางบประมาณสนับสนุนการซ่อมบ้ารุงรักษาและเครื่องมือส้าหรับการซ่อมบ้ารุงรักษาที่
จ้ากัด ท้าให้การซ่อมแบบเร่งด่วนเฉียบพลันยังมีข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกันไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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10. ข้อเสนอแนะ
10.1 แนวทางการแก้ไขปั ญ หาเครื่องสูบน้าที่มีอายุการใช้งานมานานสู ง มากกว่า 15 ปี ที่ช้ารุด
เสียหายบ่อยครัง โดยการท้าแผนการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันควบคู่กับแผนการซ่อมบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุ
โดยมีการเตรียมการณ์และการก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานดังนี
10.1.1 แผนการซ่อมบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุ กรณี เหตุเกิดก่อนถึงรอบการซ่อมบ้ารุงเชิง
ป้องกัน มีการจัดเตรียมหน่วยซ่อมบ้ารุงเร่งด่วน น้าทีมโดยช่างผู้ช้านาญงานหรือข้าราชการผู้ช้านาญงานด้าน
การซ่อมและบ้ารุงรักษาที่สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันจะมีหน่วยซ่อม
เร็วของกลุ่มงานซ่อมฯ จ้านวน 2 หน่วย ซึ่งจะต้องท้าการซ่อมบ้ารุงเร่งด่วนทั่วพืนที่ฝั่งพระนคร เพื่ อเสริมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยบริการเบืองต้นหน้างาน ที่ด้าเนินการการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบืองต้น ของกลุ่มงาน
บริการเครื่องสูบน้า 1 ซึ่งมีการแบ่งพืนที่รับผิดชอบย่อยเป็น 3 พืนที่ และมีลูกจ้างกลุ่ มงานบริการฯ จ้านวน
มาก โดยหน่วยซ่อมเร็วของกลุ่มงานซ่อมฯ จ้านวน 2 หน่วย มีการเตรียมพร้อม 24 ชม.ในการออกซ่อมบ้ารุง
นอกพืนที่กรณีเร่งด่วน พร้อมการเตรียมเครื่องมือตรวจสอบและเตรียมพร้อมประสานเครื่องจักรกลขนาดใหญ่
เช่น รถยก รถเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเข้าซ่อมบ้ารุงหนักเร่งด่วน
10.1.2 แผนการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน เนื่องด้วยบุคลากรที่จ้ากัด และการซ่อมเครื่อง
สูบน้าขนาดใหญ่ในพืนที่โล่งแจ้งตามสถานีสูบน้า ไม่มีเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับการซ่อมบ้ารุงรักษาที่พืนที่
ติดตังเครื่องสูบน้า รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมหนักหน้างานที่ขาดความพร้อม(ยกเว้นการซ่อมบ้ารุง
ทีส่ ถานีสูบน้าบางสถานีที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรง ซึ่งเป็นส่วนน้อย) แก้ไขปัญหา
โดยการจัดเตรียมเครื่องสูบน้าส้ารองที่ได้รับการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน ตรวจสอบ ซ่อมบ้ารุง ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ ตามแผนงานและรอบการซ่อมบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน จึงท้าให้สามารถรองรับปัญหาการ
ซ่อมบ้ารุงรักษาเมื่อเกิดเหตุหรือการเสียหายเฉียบพลันได้อย่างทันท่วงที
10.1.3 กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์เสียหายเฉียบพลัน จะมีการจัดหน่วยเสริมเพื่อออกตรวจความ
สมบู ร ณ์ แ ละความพร้ อ มของเครื่ อ งสู บ น้ า เพื่ อ เตรี ย มการบ้ า รุ ง รั ก ษา โดยการตรวจสอบค่ า ทางไฟฟ้ า
ตรวจสอบค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า และทดสอบเดินเครื่องสูบน้า โดยหากตรวจพบอาการที่บ่งชีถึงความเสี่ยง
ในการช้ารุดเสียหาย จะเร่งด้าเนินการน้าเครื่องสูบน้าส้ารองมาสับเปลี่ยนเพื่อน้า เครื่องที่เสี่ยงช้ารุดไปท้าการ
ตรวจสอบที่โรงงานซ่อมบ้ารุงที่มีเครื่องมือซ่อมบ้ารุงและเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมต่อไป
10.2 แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากโรงงานผู้ผลิต เพิ่มทักษะ
ด้านการซ่อมบ้ารุงรักษาให้ บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการซ่อม
บ้ารุงมากขึน มีการบันทึกรูปแบบการช้ารุดเสียหายเพื่อเป็นประสบการณ์ส้าหรับประหยัดเวลาในการพิจารณา
การซ่ อ มบ้ ารุ งในครั งถั ด ไป มี ก ารพั ฒ นาแผนงานการปฏิ บั ติ งานเชิ งปฏิ บั ติ ก ารงานซ่ อ มบ้ ารุ งรั ก ษาให้ มี
ประสิ ทธิภ าพมากขึน และจัดหาเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยในการปฏิบั ติงานท้า ให้ สามารถปฏิบัติงาน
ประเภทเดิมได้รวดเร็วและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น การขัดสนิม เครื่องสู บน้าเก่าขนาดใหญ่ ด้ว ย
แรงงานเจ้าหน้าที่เพื่อการบ้ารุงรักษาปกติใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อเครื่อง หากใช้เครื่องเคาะสนิมไฟฟ้าจะ
ลดเวลาเหลือเพียง 2 ชั่วโมง เป็นต้น
10.3 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ โดยการบ้ารุงรักษาเครื่องมือให้มีสภาพดีอยู่เสมอและ
เร่งท้ าการบ้ ารุ งรั ก ษาเครื่อ งมื อก่อนที่ จะช้า รุดเสี ยหายหนั กหรือ ตังงบประมาณประจ้าปี เพื่ อ ขอให้ จัดซื อ
เครื่องมือใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและมีศักยภาพที่เหมาะสมในการซ่อมบ้ารุงรักษา และการพัฒนาบุคคลากรด้าน
การซ่อมบ้ารุงรักษาให้มีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความแม่นย้า มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และมีจิตส้านึกในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยการสร้างแจงจูงใจในการปฏิบัติงานในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานในภาวะข้อจ้ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๙
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอรับการประเมิน
(นายรองรัฐ ยุทธสุรยิ พันธุ์)
ต้าแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา1
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
วันที่ ..................................................
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด้าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ร่วมด้าเนินการ
(นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง)
ต้าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าช้านาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา1
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
วันที่ ..................................................
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ร่วมด้าเนินการ
(นายสิงห์ สุดแสงแก้ว)
ต้าแหน่ง นายช่างเครื่องกลช้านาญงาน
กลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา1
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
วันที่ ..................................................
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ …..…………..…………….……..………
(นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง)
ต้าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าช้านาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบ้ารุงรักษา1
กองเครื่องจักรกล ส้านักการระบายน้า
วันที่ ............................................................

ลงชื่อ …………………………….………………..
(นายชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต)
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองเครื่องจักรกล
ส้านักการระบายน้า
วันที่ .....................................................

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของ นายรองรัฐ ยุทธสุริยพันธุ์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนำญกำร (ด้ำนอำนวยกำรใช้และบำรุงรักษำ)
(ตาแหน่งเลขที่ กคจ.39) สังกัด กลุ่มงำนซ่อมและบำรุงรักษำ1 กองเครื่องจักรกล สำนักกำรระบำยนำ
เรื่ อ ง กำรน ำกำรซ่ อ มบ ำรุ ง รั ก ษำเชิ ง พยำกรณ์ (Predictive Maintenance) มำใช้ ค วบคู่ กั บ กำรจั ด ท ำ
หน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรจัดกำรนำในพืนที่กรุงเทพมหำนครประกอบด้วยกำรจัดแบ่งพืนที่ในกำรบริหำรจัดกำรนำ
โดยกำรใช้มำตรกำรก่อสร้ำง ได้แก่ กำรก่อสร้ำงเขื่อน กำรก่อสร้ำงแนวกันนำ กำรปรับปรุงพัฒนำคูคลอง กำร
จัดหำพืนที่รับ น ำ รวมถึงกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ระบำยนำขนำดใหญ่ และด้วยกำรวำงแผนงำนจัดกำรพัฒ นำ
สิ่งก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับกำรดำเนินกำรบริหำรและจัดกำรนำภำพรวมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจึงเป็ นสิ่งที่สำคัญในกำรทำให้ประสบควำมสำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนำท่วมตังแต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ส ำคั ญ ที่ ใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรน ำ คื อ เครื่ อ งสู บ น ำ ที่ ติ ด ตั งทั่ ว พื นที่
กรุงเทพมหำนคร โดยทำงำนควบคู่กับ ระบบท่อระบำยนำ ระบบคลอง และระบบอำคำรบังคับ นำในกำร
บริหำรจัดกำรนำให้มีประสิทธิภำพในภำพรวม
ดังนัน กำรซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องสูบนำให้มีสภำพดีพร้อมใช้งำน จึงเป็นงำนที่มีควำมสำคัญต่ อ
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำนำท่วมเพื่อให้มีควำมพร้อมสำมำรถปฏิบัติงำนรองรับ
แผนกำรบริหำรจัดกำรนำได้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพ ทำให้กำรปรับปรุง กำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยน
รู ป แบบกำรปฏิ บั ติ งำน ที่ จ ะท ำให้ งำนซ่ อ มและบ ำรุงรัก ษำเกิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทำงที่ จ ะเกิ ด มี
ประสิทธิภำพมำกขึนยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบ มีกำรจัดเก็บ
ถ่ำยทอด ส่งต่อองค์ควำมรู้ รวมถึงสำมำรถพยำกรณ์กำรซ่อมบำรุงรักษำเบืองต้นล่วงหน้ำได้ เป็นสิ่งที่จำเป็น
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่งบประมำณและบุคลำกรมีจำกัดทำให้ไม่สำมำรถทำกำรซ่อมบำรุงรักษำ
เชิงป้องกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยข้อจำกัดดังกล่ำวทำให้กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์รวมถึงกำรนำ
ข้อมูลกำรซ่อมบำรุงรักษำมำพิจำรณำเชิงสถิติ จะเป็นตัวเลือกหนึ่งในกำรช่วยลดปัญหำกำรชำรุดเสียหำยเฉียบพลัน
และสำมำรถพัฒนำงำนด้ำนกำรซ่อมและบำรุงรักษำที่ดีต่อไปในอนำคต
2. วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
2.1 เพื่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงสถิติ วิเครำะห์ และพัฒนำข้อด้อยของกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงป้องกัน
ที่สำมำรถลดโอกำสเกิดปัญหำให้น้อยลงไปอีกขันหนึ่ง
2.2 เพื่อกำรสร้ำงหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหน่วยงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรมและนำไปเข้ำสู่ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ พร้อมผลักดันให้เกิด กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
อย่ำงเหมำะสม
3. กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
3.1 การนาการซ่อมบารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) มำใช้เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนซ่อมและบำรุงรักษำที่ต่อเนื่องและพัฒนำต่อจำกกำรซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์ เป็นวิธีกำรที่ปรับปรุงพัฒนำข้อด้อยของกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงป้องกัน
เพื่อลดโอกำสเกิดปัญหำให้น้อยลงไปอีกขันหนึ่ง เป็นกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ระบบเครื่องสูบนำ เพื่อให้ทรำบสภำพที่
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เป็นจริง ด้วยควำมรู้ กำรค้นคว้ำทำงวิศวกรรม และเทคนิคทำงสถิติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถกำหนดช่วงเวลำใน
กำรซ่อมบำรุงให้เข้ำใกล้จุดที่เครื่องสูบนำจะเสียหำยได้มำกที่สุด กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์มักจะทำเฉพำะ
เครื่องสูบน ำ หรือชินส่วนที่ถือว่ำเป็ นวิ กฤติที่ช ำรุดเสียหำยร้ำยแรงที่จะส่ งผลให้ ระบบต้องหยุ ดชะงักลงหรือไม่
สำมำรถปฎิบัติกำรต่อเนื่องได้เลย เช่น กำรใช้สเปคโตรมิเตอร์วิเครำะห์และวัดปริมำณโลหะในนำมันเพื่อกำรค้นหำ
กำรสึ กหรอของตลั บลู กปื นรวมถึ งซี ลทำงกล ,กำรใช้ กล้ องตรวจสอบรังสี ควำมร้อนเพื่ อท ำกำรวิ นิ จฉั ยควำม
เสื่อมสภำพของฉนวนมอเตอร์เครื่องสูบนำ เป็นต้น
ตรวจสอบวิเครำะห์แนวโน้มกำรเสื่อมสภำพ
ใช้เครื่องมือตรวจสอบวัดสภำพ
กำหนดพิกัดซ่อมบำรุงรักษำ
คำดกำรณ์วำงแผนบำรุงรักษำล่วงหน้ำ
ผ่ำน

ประเมินผล

กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์
เสี ยหาย

ไม่ผ่ำน
กำรซ่อมบำรุงรักษำเมื่อเกิดเหตุ

กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงป้องกัน
เสี ยหาย
รูปที่ 1 ขันตอนกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์

3.1.1 ข้อดีของกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์
- สำมำรถสร้ำงหลักประกันควำมเชื่อมั่น เตรียมควำมพร้อมในกำรทำงำนของเครื่องสูบนำที่มี
ควำมสำคัญในระบบระบำยนำที่เป็นทำงระบำยนำหลัก
- ช่วยเพิ่มอำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์หรือชินส่วนของเครื่องสูบนำ
- ลดกำรสูญเสียเวลำและควำมเสียหำยในกรณีกำรหยุดเครื่องสูบนำกะทันหัน
- ลดควำมเสี่ยงในกำรชำรุดบกพร่องและค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบำรุงของเครื่องสูบนำ
3.1.2 ข้อเสียของกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์
- ใช้เวลำมำกในกำรศึกษำค้นคว้ำหรือกำรทำวิจัยเพื่อตรวจสอบ วิเครำะห์ระบบ
- บุคลำกรในกำรซ่อมบำรุงรักษำต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำยศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์มีรำคำสูง
ทังนี กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์ ถึงแม้ว่ำจะมีกำรสูญเสียเวลำในกำรศึกษำศำสตร์ต่ำงๆ กำรรวบรวม
ข้อมูลทำงสถิติ รวมถึงกำรที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพ รำคำสูง แต่จะเป็นกำรสูญเสียในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้เกิด
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กำรพัฒนำตนเองของบุ คลำกรของหน่วยงำน ทำให้เกิดกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนในระดับที่สูงขึน เมื่อเกิดควำม
ชำนำญจะทำให้สำมำรถถ่ำยทอดได้ดี นำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบและมีกำรถ่ำยทอดงำนได้อย่ำงมี
ขันตอนและจะปฎิบัติงำนได้อย่ำงมีหลักวิชำกำรในระดับที่สูงขึน ทำให้เพิ่มคุณภำพของงำนซ่อมและบำรุงรักษำใน
ระยะยำวต่อไป
3.2 การจัดทาหน่วยงานแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) เพื่อให้องค์ควำมรู้ของกำรซ่อมและ
บำรุงรักษำมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นกระบวนกำรและมีกำรถ่ำยทอดและนำไปใช้ปฏิบัติงำนรวมถึงกำรพัฒนำงำนได้
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนัน กำรพัฒนำงำนซ่อมบำรุงรักษำให้ไปสู่กำรเป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อที่จะ
ทำให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้และนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมของหน่วยงำนได้นัน ผู้บริหำร
ของหน่วยงำนจะต้องให้ควำมสำคัญ และร่วมบริหำรจัดกำรให้เกิดระบบกำรเรียนรู้ขึน โดยมีรู้แบบแนวทำงที่จะต้อง
ผลักดันให้เกิดองค์ประกอบของกระบวนกำร ดังนี
3.2.1 โครงสร้ำงที่เหมำะสม (Appropriate Structure) จะต้องมีขันกำรบังคับบัญชำให้เหลือน้อย
ที่สุด เพื่อเอืออำนวยให้เกิดควำมอิสระในกำรทำงำน และเกิดควำมคล่องตัวในกำรประสำนงำนกับข้ำมสำยงำนหรือ
ระหว่ำงงำนอื่นๆ มีมำกขึน
3.2.2 วั ฒ นธรรมแห่ งกำรเรี ยนรู้ ภ ำยในหน่ วยงำน (Corporate Learning Culture) กำรมี
วัฒนธรรมที่เด่นชัด มีกำรทำงำนและกำรเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในหน่วยงำนมีควำมตระหนักรู้
ถึงควำมสำคัญของกำรเรียนรู้ ขณะเดียวผู้บริหำรจะต้องมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรเรียนรู้ภำยใน
หน่ วยงำนไปพร้ อมๆ กั บกำรปฏิ บั ติ งำนเร่งด่วนตำมนโยบำยด้ วย เพรำะวัฒนธรรมของหน่ วยงำนโดยเฉพำะ
วัฒนธรรมแห่ งกำรเรี ยนรู้จะต้ องมำจำกค่ ำนิ ยมและนโยบำยของหน่ วยงำน จึงจะเกิดเป็ นวัฒนธรรมร่วมของ
หน่วยงำนที่แข็งแกร่งได้
3.2.3 มีกำรเพิ่มอำนำจแก่สมำชิก (Empowerment) เป็นกำรกระจำยอำนำจควำมรับผิดชอบ
และกำรตัดสินใจแก้ปัญหำไปสู่เจ้ำหน้ำที่ระดับล่ำงอย่ำงทั่วถึงกัน ทังนีเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ได้ฝึกฝนกำรเรียนรู้และ
ค้นคว้ำหำวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเองมำกขึน รวมถึงกำรได้มีอิสระในกำรตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ผลลัพธ์จำกสิ่งที่
ตนได้ตัดสินใจลงไปอีกด้วย
3.2.4 มีกำรตรวจสอบสภำพแวดล้ อม (Environment Scanning) หน่ วยงำนแห่ งกำรเรียนรู้
นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนที่มีควำมยืดหยุ่นแล้วยังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำซึ่งหน่วยงำนต้องทำกำร
ตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อหน่วยงำน เพื่อสะท้อนภำพให้เห็นถึงควำม
เป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ที่จะนำไปสู่กำรสรรค์สร้ำงนวัตกรรมได้อย่ำงชัดเจน
3.2.5 มีกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ (Knowledge Creation) และมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยโอน
ควำมรู้เหล่ำนันไปยังงำนอื่นในหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรและเทคโนโลยี
ต่ำงๆ ที่มีกำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่เข้ำถึงกันได้ทังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
3.2.6 มี เทคโนโลยี เพื่ อสนั บสนุ นกำรเรียนรู้ (Learning Technology) โดยกำรน ำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์อันทันสมัยเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดกำรเรียนรู้ เพรำะเทคโนโลยีที่เหมำะสมจะช่วยในกำร
ปฏิบัติงำนที่มีกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง มีกำรเก็บ ประมวล ซึ่งจะช่วยทำให้มีกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็วมำกขึน
3.2.7 ให้ ควำมส ำคั ญกั บคุ ณภำพ (Quality) กำรที่ หน่ วยงำนให้ ควำมส ำคั ญกั บกำรบริ หำร
คุณภำพทั่วทังหน่วยงำน (Total Quality Management: TQM) ที่เน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
ทำให้ผลกำรเรียนรู้ทังโดยตังใจ และไม่ตังใจกลำยเป็นผลงำนที่ดีขึน โดยถือหลักในกำรพัฒนำคุณภำพตำมคุณค่ำใน
สำยตำของผู้รับบริกำร
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3.2.8 เน้ นเรื่องกลยุ ทธ์ (Strategy) มี กำรยึ ดถือเอำกำรเรียนรู้ให้ เป็ นพื นฐำนเบื องต้นในกำร
ปฎิบัติงำนของหน่วยงำนหรือยึดถือเอำเป็นกลยุทธ์สำคัญของหน่วยงำน เช่น เน้นยำถึงกลยุทธ์ของกำรเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติกำร (Action Learning) หรือ เน้นยำเจ้ำหน้ำที่ถึงกลยุทธ์กำรเรียนรู้โดยเจตนำ โดยให้กลยุทธ์ทังสองที่กล่ำว
มำรวมเป็นจิตสำนึกของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนในด้ำนอื่นๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง
3.2.9 มีบรรยำกำศที่สนับสนุน (Supportive Atmosphere) เป็นบรรยำกำศภำยในหน่วยงำนที่
มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับสมำชิก เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพัฒนำศักยภำพอย่ำงเป็นอิสระและ
ต่อเนื่องเป็นหน่วยงำนที่เอำใจใส่ต่อควำมเป็นมนุษย์ เคำรพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกันไร้ซึ่ง
กำรแบ่งแยกและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำน
3.2.10 มีกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมและเครือข่ำย (Teamwork and Networking) กำรทำงำนใน
ลักษณะนี จะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทำให้กลำยเป็นพลังร่วมในกำรสร้ำงหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้
โดยเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนจะต้องตระหนักถึงควำมร่วมมือกัน กำรแบ่งปันควำมรู้ กำรทำงำนและแก้ปัญหำร่วมกัน
ซึ่งสำมำรถนำประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำสร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรได้
3.2.11 เจ้ำหน้ำที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นควำมมุ่งหวังของหน่วยงำน
ที่ทุกคนจะต้องร่วมกันทำให้เกิดควำมเป็นรูปธรรมขึน เป็นกำรเน้นให้เกิดกำรเรียนรู้ ในเรื่องที่มีทิศทำงเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรร่วมกันของหน่วยงำน
ดังนัน เมื่อนำกำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์ ที่สำมำรถสร้ำงหลักประกันควำมเชื่อมั่น รวมถึงจะสร้ำง
ควำมพร้อมในกำรทำงำนของเครื่องสูบนำที่มีควำมสำคัญในระบบระบำยนำ โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำหรือ
กำรทำวิจัยเพื่อตรวจสอบ วิเครำะห์ระบบ และกำรนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพมำประกอบกำรตรวจสอบ กำร
ทดสอบ กำรตรวจวัดค่ำทำงเทคนิค และกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ จะทำให้มีข้อมูลที่มีควำมแม่นยำมำกยิ่งขึนในกำร
วิเครำะห์ กำรประเมินควำมสำมำรถ และศักยภำพของเครื่องสูบนำนัน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทังเมื่อนำองค์
ควำมรู้ที่ได้ในแต่ละกระบวนกำรของ กำรซ่อมบำรุงรักษำเมื่อเกิดเหตุ กำรซ่อมบำรุงรักษำเชิงป้องกัน กำรซ่อม
บำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์ มำผนวกเข้ำกับกำรจัดทำหน่วนงำนแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและนำไปเข้ำสู่ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ พร้อมผลักดันให้เกิดถ่ำยทอด
อย่ำงเหมำะสม จะส่งผลให้ มีกำรพั ฒนำงำนซ่อมและบำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ที่สำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนซ่อมและบำรุงรักษำในอนำคตต่อไป
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรซ่อมและบำรุงรักษำให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึน
4.2 สำมำรถใช้เป็นข้อมูลพืนฐำนสำหรับวิศวกรในกำรวิเครำะห์และพัฒนำงำนซ่อมและบำรุงรักษำที่มีคุณภำพ
ต่อไปในอนำคต
4.3 สำมำรถพัฒนำให้เป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ ทำให้กำรจัดเก็บและถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนไป
ยังผู้ปฏิบัติงำนรุ่นถัดไปอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5.1 ลดอัตรำกำรชำรุดเสียหำยของเครื่องสูบนำได้ในภำพรวม เมื่อเปรียบเทียบช่วงเริ่มดำเนินกำรกับภำยหลัง
ดำเนินกำรไปแล้วอย่ำงน้อย 3 ปี
5.2 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ง่ำยต่อ กำรจัดเก็บ กำรค้นหำ รวมถึงกำรเปรียบเทียบตรวจสอบ เพื่อให้กำร
วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ในกำรซ่อมและบำรุงรักษำ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน
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5.3 มีกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรซ่อมบำรุงให้มีควำมชำนำญในกำรจัดเก็บ วิเครำะห์ และ
ถ่ำยทอดข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ รวมถึงผู้ ปฏิบัติงำนตระหนั กถึงกำรจัดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เชิงเทคนิคในกำร
ปฏิบัติงำน เป็นข้อมูลที่จัดเก็บและส่งต่อได้ง่ำยโดยใช้โปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์

(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอรับกำรประเมิน
(นำยรองรัฐ ยุทธสุริยพันธุ์)
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติกำร
กลุ่มงำนซ่อมและบำรุงรักษำ1
กองเครื่องจักรกล สำนักกำรระบำยนำ
วันที่ ..................................................

