
 
 

 
๑. การจัดการความรู้ของหน่วยงานการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 

     

 
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑. พล.ร.ต.กรัณย์  กล่ินบัวแก้ว  ( CKO ) 
  ๒. น.อ.นพดล  บุญเจริญ   ( KM Manager ) 
  ๓. น.ต.ไพศาล  เพชรชำลิ   ( Facilitator ) 
  ๔. น.ต.ชัยวัฒน์  พรมพันธุ ์  ( Facilitator ) 
  ๕. ร.ท.ทิวากร  แพงแก้ว    ( Facilitator ) 
  ๖. ร.อ.สมควร  บุหงารัตน์   นายท่า (ผู้ให้ข้อมูล) 

๓. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการความรู้เรื่อง “การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย” 
เป็นเรื่องท่ี กทส.ฐท.สส. ให้ความสำคัญซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ ฐท.สส. ประจำปี 
งป.๖๔คือ “เป็นฐานทัพเรือช้ันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท่าเรือ 
ภายในปี ๒๕๖๘”นำมาแปลงเป็นแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยเหนือ และจากพันธกิจ ของ 
ฐท.สส. ข้อหนึ่งคือ การใช้ศักยภาพและขีดจำกัดความสามารถของฐานทัพ สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 
การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัย โดยทาง ฐท.สส. ได้ให้หน่วยต่างๆ ใน 
นขต.ฐท.สส. เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วย 
เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้ กทส.ฐท.สส. ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ี ให้ 
ความสำคัญและมีความพร้อมของกำลังพลและเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงท่ีจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือและสนับสนุน
งานบรรเทาสาธารณภัยได้ดีและมีประสิทธิภาพดังนั้น กทส.ฐท.สส. จึงได้ดำเนินตามตามนโยบายของ ฐท.สส. ใน
การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วย เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือและ
สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันที  
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เรื่องการให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี        ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช้ หน้าท่ี  ๒ ของ   ๓๘  หน้า 

 
๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพื่อจะได้มีคู่มือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในการท่าเรือสัตหีบให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 ๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนได้ตามหน้าท่ี          
ท่ีรับผิดชอบ การให้บริการครบถ้วนตามท่ีทางกองเรือ/เรือ ขอรับการสนับสนุน 
 ๔.๓ เพื่อให้การสนับสนุนเรือออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาสาธรณภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์และเป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้เป็นการช่วยลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นได้ 
 ๔.๔ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจจากกองเรือ/เรือ ในการให้บริการสนับสนุนการออก
เรือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 ๔.๕ เพื่อความภาคภูมิใจของกำลังพลของการท่าเรือสัตหีบท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานบรรเทา          
สาธารณภัย ดูแลประชาชนในยามเดือดร้อน 

๕. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - อัตราการเกิดอุบัติเหตุเรือชนท่าเป็นศูนย์  
          - อัตราการเกิดอุบัติเหตุกับกำลังพลรับเรือเป็นศูนย์ 
 - อัตราความพึงพอใจของเรือท่ีใช้บริการเทียบท่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

           - เรือท่ีขอใช้บริการเทียบท่า ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ได้รับบริการด้วยความ
รวดเร็ว ครบถ้วน และปลอดภัย 
            - ขีดความสามารถในการให้บริการท่าเรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานใน ทร. และ หน่วยนอก ทร. 
รวมทั้งในระดับนานาชาติ 

๖. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้ 
Dialog 

Success Story Telling (SST) 

The World Café 

Flow Chart  
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 
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๗. กระบวนการให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนนุการบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียด 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ     

(กฎ ระเบียบข้อบังคับ) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อกำหนด 

๑. 
 

- หน่วยเรือ/เรือ ออกโทรเลข
เพื่อขอรับการสนับสนุนมายัง
ท่าเรือ โดยใหฐ้ท.สส. และ 
กทส.ฐท.สส. เป็นผู้รับปฏิบัติ 
และ ท่าเรือของ กทส.ฯเป็นผู้
รับทราบ 
- ในกรณีเร่งด่วนประสานทาง
วิทยสุื่อสาร,โทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอื่นๆที่สะดวก รวดเร็ว 
 

๒ ชม. - ระบบข่าวราชนาว ี
- วิทยุสื่อสาร-
โทรศัพท์ภายใน ทร. 
- ช่องทางอื่น ๆ 

-ห น่ วย เรือ /เรือ ท่ี
ขอรับการสนับสนุน  

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

- ศูนย์บริการเรือแจ้งภารกิจ
ให้ ห น่ ว ย  ฐ ท .ส ส . แ ล ะ 
กทส.ฐท.สส. ทราบ 
- ตรวจส อบ  พิ จ ารณ าคำ
ขอรับการสนับสนุน  เสนอ
ผู้บังคับบัญชา ลงนามแล้วแจ้ง
หน่วยเรือ/เรือ ทราบ (กรณี
เร่งด่วนแจ้งทางช่องทางอื่น ๆ 
ท่ีสะดวก) 
- ติดต่อประสานกับหน่วยท่ี
เกี่ยวข้อง แจ้งภารกิจให้ทราบ 
- ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ 
ตามท่ีหน่วยเรือ/เรือ ร้องขอ 
เพื่อขอความช่วยเหลือ รับการ
สนับสนุนในกรณีท่ีหน่วยงาน
ของท่าเรือ ไม่สามารถให้การ
สนับสนุนตามท่ีทางกองเรือ/
เรือ ร้องขอมาได้ 

๑ ชม. -ระบบข่าวราชนาวี   
- ก ร ณี เ ร่ ง ด่ ว น
ให้บริการได้ทันที 
- นทร.๔๕ 
- อจย.๒๔๕๐ 
- ค ำสั่ ง ก า ร จั ด ต้ั ง
ศูนย์บริการเรือ 
 
 
 

-หัวหน้าศูนย์บริการ
เรือ 
 - หัวหน้าแผนกท่า 
 - นายท่า 
 - นายทหารติดต่อ
ประจำท่าเรือ 
 
 
 
 
 

หน่วยเรือ/เรือ ขอรับ
การสนับสนุนเร่งด่วน  
 

A 

ศูนย์บริการเรือของท่าเรือ แจ้ง
หน่วยต่าง ๆ ใน กทส.ฯ และ
ประสานกับหน่วยต่างๆ    ท่ี

เกี่ยวข้อง ตามท่ีหน่วยเรือ/เรือ
ร้องขอ 

 
 

ก 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 
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เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี             ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช ้ หน้าท่ี ๔ ของ  ๓๘ หน้า  

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ      

(กฎ ระเบียบข้อบังคับ) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อกำหนด 

๓.   
 
 
 
 
 
  

การเตรียมความพร้อมของ
ท่าเรือ 
- ศูนย์บริการเรือของแต่ละ
ท่าเรือ เป็นศูนย์กลางในการ
ติ ด ต่ อป ระ ส าน งาน  เพื่ อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย 

๒ ชม. - ต าม ค ำสั่ งก า ร
จัดต้ังศูนย์บริการ
เรือ ใหเ้จ้าหน้าท่ี ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มาพร้อมอยู่ ท่ี ต้ั ง
หน่ วยเพื่ อเตรี ยม 
พ ร้ อ ม ก ำ ลั งพ ล 
ยุทโธปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องทุ่นแรง 
- นทร.๔๕ 

-หัวหน้าศูนย์บริการ
เรือ 
 - หัวหน้าแผนกท่า 
 - นายท่า 
- เจ้ า ห น้ า ท่ี  ท่ี ท า ง
หน่วยเรือ/เรือ ร้องขอ 

  
ก่อนการปฏิบัติภารกิจ 
- ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง  ว า งแผ น 
มอบหมายงาน       
- วางแผน อำนวยการ จัด
เส้นทางการจราจร 
- จัดเตรียมท่าเทียบเรือ      
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประจำท่าเทียบเรือ 
- ทดลองการสื่อสารกับหน่วย
เรื อ / เรื อ แล ะ กั บ ห น่ ว ย ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- จัดชุดเตรียมพร้อมของแต่ละ
ท่าเรือ 
- เรียกแถวตรวจสอบความ
พร้อมของกำลังพล เครื่องมือ
ยุทโธปกรณ์ 

   

  
การปฏิบัติภารกิจ 
- ติดต่อทุกหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีกองเรือ/เรือร้องขอ เพื่อ
ทราบความพร้อมของแต่ละ
หน่วย 

๑ ชม.  -นตต.ของท่าเรือ 
- นายท่า 
- หน.ทจม.ฯ, 
หน.ททป.ฯ,หน.ทลท.ฯ 

ท่าเรือให้การสนับสนนุตามท่ี
เรือ/หน่วยเรือร้องขอ 

 
 

ข 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 
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ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ      

(กฎ ระเบียบข้อบังคับ) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อกำหนด   

- ติดต่อกับทางหน่วยเรือ/เรือ
เพื่อขอทราบความต้ังใจ และ
กำหนดเวลาท่ีแน่นอนในการ
ปฏิบัติภารกิจ 
- ชุ ด เต รี ย ม พ ร้ อ ม ให้ ก า ร
สนับสนุนเป็นกรณีเร่งด่วน  
- การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน ท่ี เตรียมไว้ ด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย 
- เมื่อเสร็จภารกิจ หัวหน้าชุด/
นายท่า รายงานสถานะภาพ 
ให้ผู้ควบคุมการปฏิบั ติและ
หน่วยงาน กทส.ฯ ทราบ 
หลังการปฏิบัติภารกิจ 
- แถวตรวจยอดกำลังพล 
- ต รว จ ส อบ ยุ ท โธป ก รณ์      
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
- ชี้แจงผลการปฏิบัติ ปัญหา
อุ ป ส รรค ข้ อ ขั ด ข้ อ ง แน ว
ท า งแ ก้ ไข  เพื่ อ เป็ น ก า ร
พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งข้ึน 
- ผู้ควบคุมการปฏิบัติรายงาน
เสร็จสิ้นภารกิจ และขอเคลื่อน
กำลังกลับท่ีต้ังหน่วยปกติ 
- เมื่อกลับท่ีต้ังปกติของแต่ละ
หน่วย รายงาน เลิกภารกิจ 
เก็บยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 
- กำลังพล พักผ่อน  
 

๑ ชม.  - หน.ชุดควบคุมของ
แต่ละหน่วย 
-นายท่า 
- หน.ทจม.ฯ,         
หน.ททป.ฯ,หน.ทลท.ฯ 

 

ค 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี            ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช ้ หน้าท่ี ๖ ของ   ๓๘    หน้า  
 

ลำดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน 
ข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญ      

(กฎ ระเบียบข้อบังคับ) ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อกำหนด 

๔.  
 

- รายงานและสรุปผล  การ
ปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับช้ันเพื่อรับทราบ 

๑ชม. - รายงานด้วย
เอกสารหรือวาจา 

- หน.ชุดควบคุมของ
แต่ละหน่วย 
-นายท่า 
- หน.ทจม.ฯ,         
หน.ททป.ฯ,หน.ทลท.ฯ 
 

๕. 
 

- ส้ินสุดภารกิจเลิกภารกิจ  
 

 

 รวมเวลาปฏิบัติงาน ๘ ชม.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้ินสุดภารกิจ 
 

รายงานผลการปฏิบัติ 
 
 

ง 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี     ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช้ หน้าท่ี  ๗ ของ   ๓๘    หน้า 

 

 ขอบเขตการให้บริการท่าเรือเพือ่สนบัสนนุช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

 - เริ่มเมื่อกองเรือ/เรือ ท่ีต้องการจะขอรับการสนับสนุนจากท่าเรือ จะต้องแจ้งภารกิจและความ
ประสงค์ว่าจะให้ทางท่าเรือช่วยเหลืองานในส่วนใดบ้างต้องการขอรับการสนับสนุนส่ิงอำนวยความสะดวกของท่าเรือ
โดยทางท่าเรือจะเป็นผู้ประสาน ดำเนินการจัดหา อำนวยความสะดวกให้กับทางหน่วยเรืออย่างเต็มความสามารถ 

  ๑. หน่วยเรือ/เรือ 
                   ๑.๑ แจ้งคำขอรับการสนับสนุน ทางระบบข่าวราชนาวี จากกองเรือ/เรือ ถึงท่าเรือท่ีต้องการขอรับ
การสนับสนุนแจ้งหน่วยฐท.สส. กทส.ฐท.สส. และ นขต.ฐท.สส. ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.๒ ในกรณีท่ีเร่งด่วน สามารถติดต่อประสานขอรับการสนับสนุนทางวิทยุส่ือสาร และโทรศัพท์ภายใน 
ทร. หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 ๒. ท่าเรือ(ศูนย์บริการเรือ) 
  ๒.๑ เมื่อได้รับคำขอแล้ว ตรวจสอบว่าทางกองเรือ/เรือต้องการใช้บริการส่ิงใดบ้าง สามารถให้การ
สนับสนุนส่ิงใดได้หรือไม่ได้ นายท่า/นายทหารติดต่อประจำศูนย์บริการเรือ ประสานกับหน่วยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
แจ้งภารกิจให้แต่ละหน่วยทราบเพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อแต่ละหน่วยพร้อมแล้วให้แจ้งกลับมาท่ีศูนย์บริการเรือ 
ทางศูนย์บริการเรือดำเนินการแจ้งตอบให้ กองเรือ/เรือ รับทราบ ทางระบบข่าวราชนาวี หรือติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์
ภายใน ทร.หรือช่องทางอื่น ๆ 
 ๒.๒ จัดเตรียมท่าเรือ เจ้าหน้าท่ีบริการเรือเรือลากจูง ชุดเตรียมพร้อม กำลังพล ยุทโธปกรณ์      ส่ิง
อำนวยความสะดวกประจำท่าเรือ ให้การสนับสนุนตามคำขอโดยมี หัวหน้าศูนย์บริการเรือ(หัวหน้าท่าแต่ละท่า) เป็น
ผู้ควบคุมการปฏิบัติ, หัวหน้าแผนกท่า เป็นผู้ประสานงาน และ นายท่า/นายทหารติดต่อประจำท่าเรือ เป็นผู้ติดต่อ
กับกองเรือ/เรือ ท่ีขอรับการสนับสนุน 

๒.๓ เมื่อทางเรือพร้อมไปปฏิบัติภารกิจ ทางศูนย์บริการเรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องออกไปสนับสนุนตามหน้าท่ี
รับผิดชอบ ด้วยความรวดเร็ว ตามแผนการท่ีได้เตรียมไว้ เมื่อเสร็จภารกิจแล้วรายงานให้หน่วยเหนือทราบ 
 ๓. การประสานงานการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
                 - ทางท่าเรือ จะมอบหมายให้ศูนย์บริการเรือของแต่ละท่าเรือ เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานกับ
ทางกองเรือ/เรือ และกับส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งภายในศูนย์ฯ จะมีนายทหารควบคุมการปฏิบัติและเจ้าหน้าท่ีใน
ส่วนอื่นๆ ท่ีพร้อมให้การสนับสนุน สำหรับการติดต่อใช้วิทยุส่ือสารย่าน VHFช่อง ๑๓ ความถี่ ๑๕๖.๖๕๐ MHZ(ใช้
เรียก ทจม.ฯ และ ททป.ฯ) ช่อง ๖๗ ความถี่ ๑๕๖.๗๕๐MHZ (ใช้เรียก ทลท.ฯ) โทรศัพท์ภายใน ทร. ตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง และโทรศัพท์มือถือ(เป็นช่องทางเพิ่มเติม)หรือช่องทางอื่นๆ ท่ีสามารถติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็ว 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี            ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช้ หน้าท่ี  ๘ ของ    ๓๘   หน้า 

 
แผนผังขั้นตอนการให้บริการท่าเรือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐท.สส. 

กองเรือ/เรือ ท่ีร้อง
ขอรับการสนับสนุน 

กทส.ฐท.สส. 

ทจม. 
ททป.         (ศูนย์บริการเรือ) ของท่าเรือ 
ทลท. 

 

หน่วยที่เรือร้องขอ 
 

นขต.กทส.ฐท.สส. 

 

ส่ิงอำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือ 

.......         ....... 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 
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 ความรับผิดชอบ 
 ท่าเรือ (ศูนย์บริการเรือ) มีหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการการเข้า และออกจากท่าเทียบ การเทียบเรือ 
การจอดเรือ รวมทั้งการให้บริการแก่เรือท่ีมาใช้บริการท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. 
  คำจำกัดความ 
 ๑. ท่าเรือ หมายถึง ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือทุ่งโปรง และท่าเรือแหลมเทียน 
  ๒. ศูนย์บริการเรือ หมายถึง ศูนย์บริการเรือท่าเรือจุกเสม็ด ศูนย์บริการเรือท่าเรือทุ่งโปรง ศูนย์บริการ
เรือท่าเรือแหลมเทียน กทส.ฐท.สส. 
  ๓. หัวหน้าท่า หมายถึง หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด หัวหน้าท่าเรือทุ่งโปรง หัวหน้าท่าเรือแหลมเทียน 
  ๔. หัวหน้าศูนย์บริการเรือ หมายถึง หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด หัวหน้าท่าเรือทุ่งโปรง หัวหน้าท่าเรือ
แหลมเทียน ตามคำส่ัง กทส.ฐท.สส. เรื่อง การจัดต้ังศูนย์บริการเรือ ซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของ
ศูนย์บริการเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๕. นายท่า/นายทหารติดต่อ หมายถึง ผู้ทำหน้าท่ีติดต่อประสานงานการปฏิบัติระหว่างศูนย์บริการเรือ
กับเรือท่ีร้องขอรับเข้าเทียบตลอดจนการประสานการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ใน กทส.ฐท.สส. และ
ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีบริการเรือ ในการรับเรือและปล่อยเรือ 
  ๖. เจ้าหน้าท่ีบริการเรือ หมายถึง เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีรับ - ปล่อยเรือ ดูแลรักษาความสะอาด           
ท่าเทียบเรือ  
  ๗. เรือลากจูง หมายถึง เรือท่ีใช้เครื่องยนต์ขับเคล่ือน มีกำลังแรงม้าสูงเมื่อเทียบกับเรือขนาดเดียวกัน    
กินน้ำลึกและมีอุปกรณ์สำหรับพ่วงจูง ใช้ในการลากจูงหรือดันเรือขนาดใหญ่เข้าและออกจากเทียบหรือกลับลำได้ใน
พื้นท่ีจำกัด อีกท้ังยังสามารถช่วยในการดับเพลิงและกู้ภัย 
  ๘. ระบบสาธารณูปโภค หมายถึง ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอื่นๆ 
  ๙. ยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง หมายถึง อุปกรณ์ทุกรายการท่ีต้ังอยู่บนล้อสายพานลูกกล้ิงหรือผสม
กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ท้ังอาจไม่ต้องมีกำลังในตัวเอง(ยกเว้นเครื่องบิน) เช่น รถป้ันจ่ัน รถบรรทุก เป็นต้น 
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ขั้นตอนการให้บริการท่าเรือเพื่อสนบัสนนุช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑. หน่วยเรือ/เรือ ส่งคำขอรับการสนับสนนุเร่งด่วน 
  ๑.๑ หน่วยเรือ/เรือ ออกโทรเลขเพื่อขอรับการสนับสนุนมายังท่าเรือ โดยฐท.สส. เป็นผู้รับปฏิบัติ  
และ ท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. เป็นผู้รับทราบ 
           ๑.๒ ในกรณีเร่งด่วนสามารถแจ้งประสานทางวิทยุส่ือสารหรือโทรศัพท์ภายใน ทร. 
 ๒. ศูนย์บริการเรือของท่าเรือ แจ้งหน่วย กทส.ฯ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ ตามที่เรือ
ร้องขอ ดังนี้  
  ๒.๑ ศูนย์บริการเรือแจ้งภารกิจให้หน่วย ฐท.สส.(ผ่าน ศปรภ.) และ กทส.ฐท.สส. ทราบ 
  ๒.๒ ลงเลขรับข่าวโทรเลข ตรวจสอบคำขอรับการสนับสนุน เสนอใบตอบรับคำขอ ให้หัวหน้า
ท่าเรือลงนาม แล้วแจ้งเรือ/หน่วยเรือทราบ โดยแจ้งตอบรับคำขอออกเรือทางระบบข่าวราชนาวี หรือในกรณี
เร่งด่วนสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ภายใน ทร. ได้ทันที 
  ๒.๓ ติดต่อประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องตามท่ีหน่วยเรือ/เรือ ร้องขอ แจ้งภารกิจให้ทราบ (จนท.รับ 
- ปล่อยเรือ, เรือลากจูง, จนท.ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 
  ๒.๔ ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามท่ีหน่วยเรือ/เรือ ร้องขอ เพื่อขอความช่วยเหลือ รับการสนับสนุนใน
กรณีที่หน่วยงานของท่าเรือ ไม่สามารถให้การสนับสนุนตามท่ีทางหน่วยเรือ/เรือ ร้องขอมาได้ 
 ๓. ท่าเรือให้การสนับสนุนตามที่หน่วยเรือ/เรือร้องขอมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 การเตรียมความพร้อมของท่าเรือ 
 - ศูนย์บริการเรือของแต่ละท่าเรือ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานในการให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 ก่อนการปฏิบัติภารกิจ 
              ๑. ประชุมช้ีแจง วางแผน มอบหมายงาน       
              ๒. วางแผน อำนวยการ จัดเส้นทางการจราจร 
 ๓. จัดเตรียมท่าเทียบเรือและส่ิงอำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือ 
             ๔. ทดลองการส่ือสารกับหน่วยเรือ/เรือและกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
              ๕. จัดชุดเตรียมพร้อมของแต่ละท่าเรือ 
         ๖. เรียกแถวตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง 
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 เจ้าหน้าที่ท่าเรือแต่ละหน่วยที่ต้องให้การสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้ 
            ๑. หน่วยส่ือสารและบันทึก มีหน้าท่ีติดต่อส่ือสารภายในศูนย์บริการเรือและกับเรือท่ีอยู่ในเขตท่า        
การรับ - ส่งเอกสาร บันทึกการเข้าเทียบและออกจากเทียบ บันทึกสถานภาพการใช้ท่า และบันทึกสถานภาพ      
ส่ิงอำนวยความสะดวก จัดเจ้าหน้าท่ีมาสนับสนุนประกอบด้วย 
  ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร ติดต่อส่ือสารภายในศูนย์บริการเรือและกับเรือท่ีอยู่ในเขตท่า 
  ๑.๒ เจ้าหน้าท่ีบันทึก รับ - ส่งเอกสาร บันทึกปูมฝ่ายบก การเข้าและออกจากเทียบท่า  บันทึก
สถานภาพส่ิงอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  
            ๒. หน่วยบริการรับ - ปล่อยเรือ จากหมวดบริการเรือ มีหน้าท่ี รับ - ปล่อยเรือ ดูแลรักษาความสะอาด 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีส่วนต่างๆ คือ 
                 ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีรับ - ปลดเชือก มีหน้าท่ีรับ - ปลดเชือกให้กับเรือในการเข้าเทียบหรือออกจากเทียบ 
จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้มีเพียงพอ อย่างน้อย ๘ - ๑๐ นาย ถ้ากำลังพลมีไม่เพียงพอสามารถขอกำลังพลจาก รปภ.ฐท.สส. 
ท่ีมาสมทบมาช่วยได้ 
                 ๒.๒ เจ้าหน้าท่ี รปภ. และอำนวยการจราจร มีหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยการจราจร 
อย่างน้อยมีกำลังพล ๖ นาย หรือตามความเหมาะสมของภารกิจท่ีได้รับมา 
           ๒.๓ เรือลากจูง มีหน้าท่ีสนับสนุนงานเรือในการดึง - ดันเรือใหญ่เพื่อเข้าเทียบหรือออกจากเทียบ 
จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีให้มีเพียงพอ อย่างน้อย ๘ - ๑๐ นาย 
            ๓. หน่วยบริการสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีให้บริการตัดต่อระบบไฟฟ้า และจ่ายน้ำประปา ให้แก่เรือท่ี
จอดเทียบท่า ตลอดจนติดต้ังโทรศัพท์ให้แก่เรือที่ร้องขอ ดูแลเสนอแนะการซ่อมทำในระบบดังกล่าว  
                 ๓.๑ ชุด ๑ (สภ.๑) บริการไฟฟ้า จากหน่วย กบก.ฯ มีหน้าท่ี จัดเจ้าหน้าท่ีมาดูแล อำนวยความ
สะดวก ในการปลด - ต่อสายไฟฟ้าบกให้กับเรือ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
            ๓.๒ ชุด ๒ (สภ.๒) บริการประปาจากหน่วย กบก.ฯมีหน้าท่ีจัดเจ้าหน้าท่ีเปิด-ปิด ประตูล้ินน้ำท่ีท่อ
ทางส่งบนบก และทางจ่ายบนท่า เมื่อทางเรือใหญ่รับน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบสภาพและความเรียบร้อยของ
ระบบจ่ายน้ำให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ราชการตลอดเวลา 
                 ๓.๓ ชุด ๓ (สภ.๓) บริการโทรศัพท์จากหน่วยส่ือสารกทส.ฯมีหน้าท่ี จัดเจ้าหน้าท่ีมาดูแล อำนวย
ความสะดวก ในการปลด - ต่อสายโทรศัพท์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  
  ๔. หน่วยบริการขนส่ง หน่วยบริการขนส่ง มีหน้าท่ีให้บริการเก็บขยะ ยกขนและลำเลียง ขนส่งภายใน
เขตท่าเรือ    
                 ๔.๑ ชุด ๑ (ขส.๑) บริการเก็บขยะมีหน้าท่ีจัดเก็บ ขนขยะไปท้ิงในจุดท่ีกำหนดไว้ มีรถเก็บขยะ
พร้อมเจ้าหน้าท่ี จากแผนกบรรทุกและขนถ่าย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บ 
                 ๔.๒ ชุด ๒ (ขส.๒) บริการยกขน (รถยกมีงา)มีหน้าท่ียกขนส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ ทางแผนกบรรทุกและขนถ่าย 
สามารถให้การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีพร้อมรถปั้นจ่ัน(รถเครน) หรือรถยกหน้ามีงาสำหรับยกบันไดเรือ หรือ  ยกขนส่ิงอื่น ๆ  
            ๔.๓ ชุด ๓ (ขส.๓) บริการขนส่งลำเลียง (รถบรรทุก)มีหน้าท่ีบรรทุกส่ิงของต่างๆ ไปส่งยังจุดหมาย
และให้บริการอื่นๆ ในกรณีท่ีมีการร้องขอสามารถให้การสนับสนุนได้ 
    - ประเภทรถบรรทุก, รถพยาบาล จากหน่วย กบก.ฯ 
    - ประเภทรถดับเพลิง จากหมวดดับเพลิง, รถน้ำ จากหน่วย กบก.ฯ 
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 ๕. หน่วยนายทหารติดต่อ มีหน้าท่ีติดต่อประสานงานการปฏิบัติ ระหว่างศูนย์บริการเรือกับเรือท่ีร้อง
ขอเข้าเทียบ - ออกจากเทียบและกับเรือท่ีจอดเทียบท่า ตลอดจนประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ ใน 
กทส.ฐท.สส. จัดนายทหารติดต่อ ๑ นาย 

 หลังการปฏิบัติภารกิจ 
 ๑. แถวตรวจยอดกำลังพล 
  ๒. ตรวจสอบยุทโธปกรณ์ ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ 
 ๓. ช้ีแจงผลการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  ๔. ผู้ควบคุมการปฏิบัติรายงานเสร็จส้ินภารกิจ และขอเคล่ือนกำลังกลับท่ีต้ังหน่วยปกติ 
 ๕. เมื่อกลับท่ีต้ังปกติของแต่ละหน่วย รายงานเลิกภารกิจ เก็บยุทโธปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 ๖. กำลังพล พักผ่อน  

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติ สรุปผลการปฏิบัติและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันรับทราบ 

 ๕. สิ้นสุดภารกิจ เลิกภารกิจ 

๘. Key Success Factor (ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ)  
  ในการปฏิบัติงานให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย จะประสบ
ความสำเร็จได้ผลดี จะต้องได้รับการสนับสนุนจากส่ิงดังต่อไปนี้ 
  ๑. การได้รับการช้ีนำและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วย 
  ๒. การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากร ของ กทส.ฐท.สส. ในการปฏิบัติงาน ช่วยกันพัฒนา
ระบบงานให้ดียิ่งขึ้น  
  ๓. การได้รับสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และเครื่องมือเครื่องใช้ นำมาใช้งานให้บริการเรือ
เพื่อยกระดับการบริการท่าเรือให้ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการได้ครบถ้วน 
  ๔. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารงานในกิจการของท่าเรือ เช่น ระบบ E - PORT 
ระบบ VTMSจะช่วยให้งานบริการท่าเรือมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 
๙. นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ 

คู่มือ 

   แผ่นพับ 

               โปสเตอร์ 

โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ 

    มีการเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ นำการจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นหน้าWebsite ของ
หน่วยงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยต่างๆ ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน   
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๑๐. ผลจากการดำเนินการทำกิจกรรม KM 
 ในการดำเนินการทำกิจกรรม KM เรื่องการให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ผลจากดำเนินการต่อไปนี้ 
 ๑. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. มีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กำลังพลในหน่วยให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ถูกต้อง
ตามหน้าท่ีและขั้นตอน เพิ่มความเช่ียวชาญ มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 ๓. ทำให้การสนับสนุนเรือออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยได้ทันต่อสถานการณ์ลด
ความสูญเสียจากอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้น สร้างความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อกองทัพเรือ 
๑๑. After Action Review (AAR)  
  ๑.ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
 ได้นำการปฏิบัติท่ีผ่านมามาเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง โดยระดมความคิดแบ่งบัน
ประสบการณ์ในการทำงาน มีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กำลังพลในหน่วย ทุกระดับ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ทำให้การบริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยมี
ข้อผิดพลาดลดน้อยลงกว่าการปฏิบัติงานครั้งก่อน เป็นการสร้างความเช่ือมั่นและความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
  ๒. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
   บุคลากรในหน่วยงานบางคนยังไม่เข้าใจหัวข้อการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) ไม่
สนใจต่อการเรียนรู้ ไม่ปรับเปล่ียนวิธีการทำงาน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ยังคง
ให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริงท้ังหมด จึงเห็นควรให้สร้างแรงกระตุ้น และมุ่งเน้นแนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
หน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนได้เปล่ียนแนวคิดและวิธีทำงานท่ีคุ้นชิน เพิ่มระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓. ท่านต้องการให้ปรับข้ันตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหน่วยงานจะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรในหน่วย การช้ีนำและสนับสนุนจากผู้บริหาร รวมถึงคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ 
  ๔. ท่านสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร 
   หน่วยงานสามารถนำการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในครั้งนี้ มาใช้ในการทำงานได้จริงและ
ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น ส่งผลให้งานบริการท่าเรือมีการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เดียวกัน 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี            ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช้ หน้าท่ี  ๑๓  ของ   ๓๘   หน้า 
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๑๒. ภาพประกอบการทำกิจกรรม 
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เรื่อง การให้บริการท่าเรือเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 
เอกสารเลขท่ี แก้ไขครั้งท่ี            ฉบับท่ี 
วันท่ีบังคับใช้ หน้าท่ี    ๑๔    ของ   ๓๘   หน้า 
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 เจ้าหน้าที่ตดิต่อสื่อสาร              เจา้หน้าที่บันทึก               จนท.ศูนย์บริการเรือ 
 
 
 
 

      
 

การปฏบิัตงิานของเจา้หน้าทีป่ระจำศนูย์ควบคุมเรือจุกเสม็ด(VTS) 
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สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
                   เรือลากจูง               รถยกมีเครน(รถเฮี๊ยบ) 
 

    
        รถปั้นจั่นล้อยาง (รถเครน)                    รถเก็บขยะขอเกี่ยว                        

 

   
       รถดบัเพลิง                           รถสุขา                           รถพยาบาล                
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การให้บริการสาธารณูปโภค 

 

     
  ไฟฟ้า                     ประปา                   โทรศัพท์ 

 

ตัวอย่างคำขอออกเรือ/จอดเรือ ขอรับการสนับสนุนสิ่งอำนวยความ
สะดวกของท่าเรือ ทางระบบข่าวราชนาวี 
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แบบรายงานความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
หน่วยกทส.ฐท.สส. 

ลำดับท่ี รายการกำลังพล/ยุทโธปกรณ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
สถานะความพร้อม 

จำนวน หมายเหตุ 
พร้อมใช ้ ชำรุด 

  กำลังพล         
 กำลังพล กทส.ฯ (ททป.ฯ ๖ ทจม.ฯ ๑๐ มว.ยานพาหนะฯ ๒) ๑๘  - ๑๘ ขาดแคลนกำลังพล 
  ยานพาหนะ         
๑. ประเภทรถบรรทุก   (พร้อมใช้ ๑๑ คัน)         

  รถยนต์บรรทุก ขนาดใหญ่   (ททป.กทส.ฯ) ๔ ๒ ๖   
  รถยนต์บรรทุก ขนาดกลาง (ททป.กทส.ฯ)  - ๑ ๑ ชำรุด ๑ 
  รถยนต์บรรทุก ขนาดเล็ก(ททป.กทส.ฯ ๑มว.ยานพาหนะฯ ๑) ๒  - ๒   
  รถหัวลากชานต่ำพร้อมหางลากพืน้เรียบ   (ทจม.กทส.ฯ) ๔  - ๔   
  รถสุขาเคลื่อนท่ี    (ทจม.กทส.ฯ) ๑ - ๑  
๒. ประเภทรถดับเพลิง(พร้อมใช้ ๕ รถบรรทุกน้ำ ๒)         
  รถดับเพลิง   (ทจม.กทส.ฯ ๕ททป.กทส.ฯ ) ๕ ๑ ๖ ซ่อมทำ๑ คัน 
  รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร  (มว.ยานพาหนะฯ ) ๒ - ๒   
๓. ประเภทเครื่องจักรกล  (พร้อมใช้ ๒๑ คัน)         
  รถลากจูง (หัวลาก)   (ททป.กทส.ฯ) ๑  - ๑ อยู่ท่ี ทจม.กทส.ฯ 
  รถกึ่งพ่วงชานต่ำ  (ททป.กทส.ฯ) ๑  - ๑ อยู่ท่ี ทจม.กทส.ฯ 
  รถฟาร์มแทรกเตอร์  (ททป.กทส.ฯ) ๒ ๑ ๓   
  รถกึ่งพ่วง (เทลเลอร์)  (ททป.กทส.ฯ)  - ๑ ๑ ชำรุด ๑ 
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๗๕ ตัน  (ททป.กทส.ฯ) ๑  - ๑ อยู่ท่ี ทจม.กทส.ฯ 
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๓๕ ตัน  (ททป.กทส.ฯ) ๑  - ๑ อยู่ท่ี ททป.กทส.ฯ 
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๘.๕ ตัน  (ททป.กทส.ฯ) ๑  - ๑ อยู่ท่ี ทลท.กทส.ฯ 
  รถยกหน้ามีงา ขนาด ๒ ตัน  (ททป.กทส.ฯ) ๒ ๒ ๔  
  รถยกหน้ามีงา ขนาด ๓ ตัน  (ททป.กทส.ฯ) ๒ ๗ ๙   
  รถยกหน้ามีงาไฟฟ้า ขนาด ๒ ตัน  (ททป.กทส.ฯ)  - ๒ ๒ ชำรุด ๒ 
  รถยกหน้ามีงาไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ ตัน  (ททป.กทส.ฯ)  -  ๔ ๔ ชำรุด ๔ 

 รถปั้นจั่น ขนาด ๘๐ ตัน  (ทจม.กทส.ฯ) ๑ - ๑  
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๗๕ ตัน  (ทจม.กทส.ฯ)  - ๑ ๑ ชำรุด ๑ 
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๖๐ ตัน  (ทจม.กทส.ฯ) - ๑ ๑  ชำรุด ๑ 
  รถปั้นจั่นล้อยาง ขนาด ๓๕ ตัน  (ทจม.กทส.ฯ) ๑  - ๑   

 รถยกหน้ามีงา ขนาด ๒๕ ตัน    (ทจม.กทส.ฯ) ๑ - ๑  
  รถยกหน้ามีงา ขนาด ๑๐ ตัน    (ทจม.กทส.ฯ) ๑  - ๑   
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แบบรายงานความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
หน่วยกทส.ฐท.สส. 

 

ลำดับท่ี รายการกำลังพล/ยุทโธปกรณ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
สถานะความพร้อม 

จำนวน หมายเหตุ 
พร้อมใช ้ ชำรุด 

 รถยกหน้ามีงา ขนาด ๔ ตัน      (ทจม.กทส.ฯ) ๒  - ๒  
 รถยกหน้ามีงา ขนาด ๓ ตัน      (ทจม.กทส.ฯ) ๓  - ๓  
  รถกระเช้าไฟฟ้า     (มว.ยานพาหนะฯ กบก.กทส.ฯ) ๑  - ๑  
 รถขุดตักตีนตะขาบ (มว.ยานพาหนะฯ กบก.กทส.ฯ) ๑  - ๑  
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แบบรายงานความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ของ กทส.ฐท.สส.  
ตามแผนบรรเทาสาธารณภัย (นบภ.ฐท.สส.) ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย หมายเหตุ 

๑. 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 

๓. 

ยานพาหนะ 
ประเภทรถยนต์บรรทุก(พร้อมพลขับ) 
รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่(ขนาด ๒.๕ ตัน) 
รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก(ขนาด ๑ ตัน) 
รถหัวลากพร้อมกึ่งพ่วง 
รถสุขาเคล่ือนท่ี 
รถพยาบาล 
ประเภทรถดับเพลิง(พร้อมพลขับ) 
รถยนต์ดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร 
 
ประเภทเครื่องจักรกล (พร้อมพลขับ) 
รถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด ๗๕ ตัน 
รถป้ันจ่ันล้อยาง ขนาด ๓๕ ตัน 
รถกระเช้าไฟฟ้า 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
รถขุด/ตักตีนตะขาบ 

 
 

๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 

คัน 
คัน 
คัน 
คัน 
คัน 
 

คัน 
คัน 
 
 

คัน 
คัน 
คัน 
คัน 
คัน 

 
 

พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 

 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 

 
 

พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
พร้อมใช้ 
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