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คำ�นำ�
 สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแล บำ�รุงรักษ�ระบบ

ส�ธ�รณูปโภคของกรมควบคุมโรคซึ่งมีก�รกำ�หนดหัวข้อดังกล่�วอยู่ในแผนของก�รจัดก�รคว�มรู้ของหน่วย

ง�นและเนื่องจ�กหน่วยง�นมีก�รปรับเปลี่ยนบุคล�กรบ่อยครั้ง  จึงได้มีก�รถอดคว�มรู้และจัดทำ�รูปเล่มองค์

คว�มรู้  เรื่องก�รดูแล บำ�รุงรักษ�ระบบส�ธ�รณูปโภค  (ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์)  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีคว�มเข้�ใจในขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นและส�ม�รถนำ�เทคนิคต่�งๆ ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รดูแล 

บำ�รุงรักษ�ระบบส�ธ�รณูปโภค ม�ปรับใช้ในก�รปฏิบัติง�น และบุคล�กรสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม มีก�ร

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว�่งผูป้ฏบิตังิ�นและผูเ้ชีย่วช�ญทัง้ยงัส�ม�รถนำ�เทคนคิทีไ่ดจ้�กผูรู้ม้�ประยกุตใ์ช้ในชีวิต

ประจำ�วันได้

 คณะผู้จัดทำ�ขอขอบคุณผู้รู้ น�ยจเร บุญง�ม น�ยช่�งเทคนิค กลุ่มง�นอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ 

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม น�ยดิเรก สุขแจ่ม น�ยช่�งโยธ�ชำ�น�ญง�น และน�ยธนู คุณยศยิ่ง น�ยช่�งโยธ�

ชำ�น�ญง�น สถ�บนับำ�ร�ศนร�ดรู ทีไ่ดถ้�่ยทอดคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รดแูล บำ�รงุรกัษ�ระบบส�ธ�รณปูโภค รวม

ทัง้เจ�้หน�้ทีจ่�กกลุม่อ�ค�รสถ�นทีแ่ละย�นพ�หนะทีไ่ดใ้หค้ว�มรว่มมอืในก�รจดัทำ�เลม่องคค์ว�มรูน้ีไ้ด้สำ�เร็จ

ลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในก�รดูแลระบบส�ธ�รณูปโภคและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง อย�่งไรกต็�ม ห�กพบว�่มขีอ้บกพรอ่งประก�รใด กรณุ�แจง้ขอ้มลูแกค่ณะผูจ้ดัทำ�ดว้ยเพือ่ก�รแกไ้ข

ปรับปรุงในครั้งต่อไป

คณะผู้จัดทำ�

กรกฎ�คม 2560
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ข้อมูลทั่วไปของง�นอ�ค�รสถ�นที่

    ส�ธ�รณูปโภค คือ ก�รบริก�รของรัฐในด้�นต่�งๆ และประกอบก�รเพื่อประโยชน์แก่ประช�ชนทั่วไป เช่น ไฟฟ้� 
ประป� โทรคมน�คม ถนน รถไฟ ซึ่งส�ธ�รณูปโภค เป็นก�รบริก�รที่จำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วันของประช�ชนทั่วไป เมื่อกล�่ว
ถึงภ�พกรมควบคุมโรคแล้วก�รดำ�เนินก�รด้�นส�ธ�รณูปโภค เป็นหน้�ที่ของสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม ต�มกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนร�ชก�ร กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2545 ได้กล่�วถึงอำ�น�จหน�้ที่ของสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม ดังนี้
 (ก) ปฏิบัติง�นส�รบรรณของกรม
 (ข) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นช่วยอำ�นวยก�รและง�นเลข�นุก�รของกรม
 (ค) ประช�สัมพันธ์ก�รปฏิบัติง�นของกรมและเผยแพร่กิจกรรมคว�มรู้ คว�มก้�วหน้�และผลง�นของกรม
 (ง) ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับง�นอ�ค�รสถ�นที่ และย�นพ�หนะของกรม
 (จ) ดำ�เนินก�รอื่นใดที่มิได้กำ�หนดให้เป็นอำ�น�จหน�้ที่ของส่วนร�ชก�รใดของกรมควบคุมโรค
 (ฉ) ปฏิบัติง�นร่วมกับหรือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหม�ย

 ก�รดูแลง�นอ�ค�รสถ�นที่ของกรม
เป็นหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกลุ่มอ�ค�รสถ�นที่และย�น
พ�หนะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ง�นอ�ค�รสถ�นที่และง�นย�น
พ�หนะ 
          ง�นอ�ค�รสถ�นที่ มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ
         1. ดูแลคว�มสะอ�ดภ�ยในกรม เช่น ง�นกำ�กับดูแล
แม่บ้�นกรม
      2. ดูแลภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เช่น ง�นกำ�กับดูแล
คนสวนกรม
    3. ดูแลระบบคว�มปลอดภัย เช่น ง�นกำ�กับดูแล
เกี่ยวกับเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย ระบบอัคคีภัย
 4. ดูแลซ่อมแซม บำ�รุงระบบส�ธ�รณูปโภค เช่น 
ระบบไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์ และอื่นๆ
 5. ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม

 ก�รดูแลเกี่ยวกับระบบส�ธ�รณูปโภคของกรม 
เปน็ง�นทีมี่คว�มสำ�คญัง�นหนึง่ ซึง่เปน็ง�นบรกิ�รทีใ่หค้ว�ม
สะดวกสบ�ยแก่เจ้�หน้�ที่ภ�ยในกรมและผู้ที่ม�รับบริก�ร 
โดยระบบส�ธ�รณูปโภค แบ่งออกเป็น 
 1. ระบบไฟฟ�้ เป็นก�รจดัระบบไฟฟ�้ภ�ยในบรเิวณ
พืน้ทีท่ัง้หมด ซอ่มแซม ตดิตัง้ระบบไฟฟ�้และอปุกรณ ์ควบคมุ
ก�รตดิตัง้ก�รขย�ยเขตระบบไฟฟ�้ ประส�นง�นกบัก�รไฟฟ้�
นครหลวง โดยมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้
 - ดูแลรักษ�และตรวจสอบระบบแนวส�ยไฟฟ้�แรง
สูง เพื่อป้องกันไฟฟ้�ลัดวงจร
 - ดูแลรักษ�และตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้�แรงสูง 
ให้อยู่ในสภ�พที่ดี

 - แก้ไขระบบไฟฟ้� สวิตซ์ ปลั๊กไฟ ส�ยไฟ ภ�ยใน
อ�ค�รต�่งๆ เมื่อได้รับแจ้ง
 - ตรวจสอบ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้� 
 - ตรวจสอบและแกไ้ขระบบแสงสว�่งบรเิวณรอบกรม
 - ติดตั้งแสงสว�่ง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ในง�นกิจกรรม
ต่�งๆ ตลอดทั้งปี
 - ตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงมิเตอร์ไฟฟ้�ของกรม     
ร้�นค้�หรือร้�นที่ม�ให้บริก�รต�่งๆ ภ�ยในกรมควบคุมโรค
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 2. ระบบประป� เป็นก�รจัดก�รนำ้�ดีและนำ้�เสียในอ�ค�รของกรมควบคุมโรค เป็นส่ิงจำ�เป็นอย่�งยิ่งสำ�หรับชีวิต
ประจำ�วัน นำ้�ดี (ประป�) เป็นระบบนำ้�ที่ใช้อุปโภค บริโภค เพื่อสุขภ�พอน�มัย ส่วนระบบนำ้�เสียหรือนำ้�ทิ้ง เป็นระบบนำ้� 
ออกจ�กอ�ค�ร จึงมีคว�มสำ�คัญและเป็นง�นท่ีเกี่ยวข้องกับก�รซ่อมแซม แก้ไขปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นในระบบประป�และ        
ระบบระบ�ยนำ้�ต่�งๆ โดยมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้
  - ตรวจสอบ ซ่อมบำ�รุงเครื่องปั๊มนำ้�ประจำ�อ�ค�รต�่งๆ และหรือที่มีก�รแจ้งเข้�ม�
  - ตรวจสอบ ซ่อมบำ�รุงสุขภัณฑ์ประจำ�อ�ค�รต�่งๆ ที่มีก�รแจ้งเข้�ม�
  - ดูแลและแก้ไขแนวท่อประป� เพื่อป้องกันก�รรั่วซึม 
  - ทำ�คว�มสะอ�ดและตรวจสอบถังเก็บนำ้�ประป� ปีละ ๑ ครั้ง 

  - ตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงมิเตอร์นำ้�ของกรม ร้�นค้�หรือร้�นที่ม�ให้บริก�รต�่งๆ ภ�ยในกรมควบคุมโรค 

 3. ระบบโทรศัพท์ เป็นกระบวนก�รในก�รควบคุม ตรวจสอบ เพื่อให้ระบบโทรศัพท์ใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ      

พร้อมใช้ตลอดเวล� และตรงต�มคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�ร โดยมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้

  - ตรวจสอบ/ซ่อมบำ�รุงรักษ�ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ 

  - ตรวจสอบ/ซ่อมบำ�รุงรักษ�เครื่องรับโทรศัพท์ โทรส�ร ที่ชำ�รุด

  - ตั้งค่�ระบบโทรศัพท์ที่ตู้ส�ข�ของกรม 

  - ติดตั้งโทรศัพท์เพิ่มเติมและโยกย้�ยให้กับหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในกรม

  - ทำ�ก�รโหลดข้อมูลก�รใช้ง�นของระบบโทรศัพท์ภ�ยใน

  - จัดทำ�ทะเบียนคู่ส�ยและหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ถูกใช้ง�นไปแล้ว

 4. ง�นช�่งต่�งๆ เช่น ระบบลิฟต์, ระบบอัคคีภัย และง�นซ่อมครุภัณฑ์ มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ดังนี้

  - ควบคุม กำ�กับ ดูแล ผู้รับจ้�งในก�รตรวจซ่อมบำ�รุงลิฟต์ประจำ�อ�ค�ร 

  - ควบคุม กำ�กับ ดูแล ผู้รับจ้�งในก�รตรวจสอบและบำ�รุงรักษ�ระบบอัคคีภัย 

  - ตรวจสอบและซ่อมบำ�รุงครุภัณฑ์ เมื่อมีก�รแจ้งซ่อม

  - ตรวจสอบแก้ไขต่�งๆ 
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4คำ�จำ�กัดคว�ม
 ก�รซ่อมแซม หม�ยถึง ก�รเข้�ดำ�เนินก�รซ่อมแซมระบบส�ธ�รณูปโภค (ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์ และง�นอื่นๆ) 
เมื่อเกิดก�รชำ�รุด เสียห�ย จำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินก�รซ่อมแซมทันทีภ�ยในพื้นที่กรมควบคุมโรค
 ก�รซ่อมบำ�รุง หม�ยถึง ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบระบบส�ธ�รณูปโภค (ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์ และง�นอื่นๆ) ให้
มีคว�มพร้อมใช้ง�นอยู่เสมอ เป็นก�รตรวจสอบร�ยเดือน ร�ยปี ในพื้นที่คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม
 พื้นที่ในคว�มรับผิดชอบ หม�ยถึง หน่วยง�นที่ตั้งบริเวณกรมควบคุมโรค
 ระบบส�ธ�รณูปโภค คือ ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์ และง�นอื่นๆ

ร�ยละเอียดขั้นตอนก�รปฏิบัติ
 
 1. เจ�้หน�้ที่ง�นอ�ค�รสถ�นที่รับเรื่องที่ผู้รับบริก�ร
แจ้งสถ�นที่และปัญห�ข้อขัดข้องของระบบส�ธ�รณูปโภค 
 2. เจ�้หน้�ทีง่�นอ�ค�รสถ�นที ่สอบถ�ม และบนัทกึ
ข้อมูลของปัญห�และสถ�นที่ ต�มแบบฟอร์มก�รแจ้งซ่อม
บำ�รุง ระบบส�ธ�รณูปโภค 
 3. เจ้�หน้� ท่ีง�นอ�ค�รสถ�นท่ีแจ้งพร้อมส่ง         
แบบฟอรม์ใหช้�่งเทคนคิ และบันทึกก�รแจง้ซอ่มลงในต�ร�ง
ซอ่มแซม บำ�รงุ ระบบส�ธ�รณปูโภค กลุม่อ�ค�รสถ�นทีแ่ละ
ย�นพ�หนะ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลต่อไป
 4. น�ยช�่งเทคนคิดำ�เนนิก�รตรวจสอบ และประเมนิ
ก�รซ่อมบำ�รุงครั้งนั้นๆ ว�่ส�ม�รถซ่อมได้หรือไม่ โดย 
  - กรณีที่ซ่อมบำ�รุงได้ น�ยช่�งเทคนิคจะ
ดำ�เนินก�ร ในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป
  - กรณทีีซ่อ่มบำ�รงุไมไ่ด ้น�ยช�่งเทคนคิแจง้
เจ�้หน�้ทีง่�นอ�ค�รสถ�นทีถ่งึส�เหตขุองก�รซอ่มบำ�รงุไมไ่ด ้
 5. เจ้�หน้�ที่ง�นอ�ค�รสถ�นท่ี ดำ�เนินก�รจัดทำ�
หนังสือขออนุมัติหลักก�ร โดย
  - กรณกี�รซอ่มบำ�รงุไมไ่ด ้เนือ่งจ�กข�ดวสัดุ
อุปกรณ์ เจ้�หน้�ที่ง�นอ�ค�รสถ�นที่ดำ�เนินก�รทำ�หนังสือ   
ขออนุมัติหลักก�รจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
  - กรณีก�รซ่อมบำ�รุงไม่ได้ เนื่องจ�กข�ด
คว�มชำ�น�ญ หรือข�ดเครื่องมือ เจ้�หน้�ที่ง�นอ�ค�รสถ�น
ที่ดำ�เนินก�รทำ�หนังสือขออนุมัติหลักก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ซ่ึง    
น�ยช�่งเทคนคิจะประส�นกบัช�่งภ�ยนอกเพือ่ใหม้�ประเมนิ
ร�ค�ในก�รซ่อมบำ�รุง เพื่อประกอบก�รจัดซื้อจัดจ้�งต่อไป
 6. เจ้�หน้�ที่ง�นอ�ค�รสถ�นที่เสนอเรื่องขออนุมัติ
หลกัก�ร เพือ่ใหเ้ลข�นกุ�รกรมพจิ�รณ� โดยเสนอผ�่นหวัหน�้
กลุ่มอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ 
 7. เจ้�หน�้ที่ง�นอ�ค�รสถ�นที่แจ้งผลก�รขออนุมัติ
แก่น�ยช่�งเทคนิคและน�ยช่�งเทคนิคจะประส�นกับผู้รับ
จ�้งเพือ่เข�้ม�ดำ�เนินก�รและแจง้วนัทีจ่ะเข�้ดำ�เนนิก�รตดิตัง้ 
ซ่อมบำ�รุง แก่ผู้ขอรับบริก�ร

 
 

 8. ดำ�เนินก�รติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำ�รุงจนแล้วเสร็จ 
 9. น�ยช�่งเทคนคิใหผู้ร้บับรกิ�รทำ�แบบประเมนิคว�ม
พึงพอใจด้�นก�รให้บริก�รขอคว�มร่วมมือให้หน่วยง�นกรอก
แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจด�้นก�รบริก�ร
 10. น�ยช่�งเทคนิครวบรวมและส่งแบบฟอร์มแจ้ง
ซ่อมบำ�รุงให้แก่เจ้�หน้�ท่ีง�นอ�ค�รสถ�นท่ี เจ้�หน้�ที่ง�น
อ�ค�รสถ�นที่จัดทำ�ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นด้�นง�นอ�ค�ร
สถ�นที่ประจำ�เดือนเพื่อทร�บผลก�รซ่อมจัดทำ� 

เอกส�รที่เกี่ยวข้อง
 1. แบบฟอรม์ก�รแจง้ซอ่มบำ�รงุ ระบบส�ธ�รณปูโภค 
กรมควบคุมโรค  
 2. ต�ร�งซ่อมแซม บำ�รุง ระบบส�ธ�รณูปโภค                  
กลุ่มอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ
 3. ตัวอย่�ง ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�ค�ร      
สถ�นที่ประจำ�เดือน
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 สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รดูแลบำ�รุงรักษ�ระบบส�ธ�รณูปโภคของ                
กรมควบคุมโรค จึงได้มีก�รถอดคว�มรู้เพื่อ 

 1. ให้ผู้รับผิดชอบในก�รดูแล บำ�รุงรักษ� ระบบส�ธ�รณูปโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีคว�มเข้�ใจในขั้นตอนก�รปฏิบัติ
ง�นและส�ม�รถนำ�เทคนิคต่�งๆ ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับก�รดูแล บำ�รุงรักษ� ระบบส�ธ�รณูปโภค ปรับใช้ในก�รปฏิบัติง�น
 2. บุคล�กรสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม ส�ม�รถนำ�เทคนิคที่ได้จ�กผู้รู้ม�ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้
 3. บุคล�กรสำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว�่งผู้ปฏิบัติง�นและผู้เชี่ยวช�ญ

 โดยน�ยจเร บุญง�ม น�ยช่�งเทคนิค กลุ่มอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ เป็นผู้รู้ในก�รให้คว�มรู้ เทคนิคต่�งๆ 
นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรมยังได้รับเกียรติจ�ก ผู้รู้จ�กสถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร 2 ท่�น คือ น�ยดิเรก สุขแจ่ม น�ยช�่ง
โยธ�ชำ�น�ญง�น หัวหน้�ง�นสิ่งแวดล้อมคว�มปลอดภัยและซ่อมบำ�รุง และน�ยธนู คุณยศยิ่ง น�ยช่�งเทคนิคชำ�น�ญง�น    
ม�เปน็ “ผูรู้”้ รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นก�รดแูล บำ�รงุรกัษ�ระบบส�ธ�รณปูโภคของกรมควบคมุโรค ซึง่สรปุเปน็ประเดน็ ดงันี้

เทคนิคในก�รดูแล บำ�รุงรักษ�ระบบส�ธ�รณูปโภคของ

กรมควบคุมโรค (ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์)

และง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�กประสบก�รณ์ของผู้รู้
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โดย น�ยเจร บุญง�ม และน�ยดิเรก สุขแจ่ม

ประเด็นที่ 1 
ลิฟต ์
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 เรือ่ง ก�รแกป้ญัห�ลฟิตค์�้ง เนือ่งจ�กอปุกรณข์องระบบไฟฟ�้เสือ่มสภ�พหรอืไมม่งีบประม�ณในก�รซอ่มต�่งๆ 
ทำ�ให้ไฟฟ�้ดับบ่อย ส่งผลให้เกิดลิฟต์ค้�ง เช่น กรณีลิฟต์ค้�งบริเวณอ�ค�ร 1 กรมควบคุมโรค
 วิธีก�ร คือ เมื่อทร�บว่�ลิฟต์ค้�ง 

  1. ประส�นกับเจ้�หน้�ท่ีรักษ�คว�มปลอดภัย อย่�เพิ่งดึงเบรกเกอร์ไฟ
ขึ้น และตรวจสอบว�่มีเจ้�หน้�ที่ติดอยู่ในลิฟต์หรือไม่
  2. ข้ึนไปหอ้งควบคมุลฟิต ์ทำ�ก�รปลดเบรกเกอรข์องลฟิต์ เพือ่ใหตู้้โดยส�ร
ลิฟต์ตรงกับชั้น ควรมีผู้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือลิฟต์ค้�งในห้องควบคุมอย่�งน้อย 2 คน และ
มีเจ�้หน�้ที่ 1 คนอยู่บริเวณลิฟต์ที่ค้�ง เพื่อวิทยุสื่อส�รประส�นง�นกับห้องควบคุมลิฟต์
  3. หลังจ�กนั้นใช้ชุดอุปกรณ์เปิดประตูลิฟต์ฉุกเฉินเปิดประตูลิฟต์ 
  แตใ่นกรณลีฟิตค์�้งบรเิวณอ�ค�ร 1 ในคร้ังนัน้ มเีจ้�หน�้ทีติ่ดอยูใ่นลิฟต์ 1 
คน ขณะนัน้เจ�้หน�้ทีม่คีว�มตืน่ตระหนก จงึตอ้งทำ�ก�รชว่ยเหลอือย�่งเรง่ดว่น โดยลฟิตต์ดิ
อยูร่ะหว่�ง 2 ชัน้ ถ�้ใชว้ธิกี�รปลดเบรกเกอรข์องลฟิตอ์�จใชเ้วล�น�น จงึใชช้ดุอปุกรณเ์ปดิ
ประตลูฟิตฉ์กุเฉนิเปิดประตลูฟิตแ์ลว้จงึใชบั้นไดชว่ยเหลอืเจ�้หน�้ทีข่ึน้ม� วธินีีอ้�จจะไมใ่ช่
วิธีที่ถูกต้องนัก ซึ่งก�รดำ�เนินก�รจะต้องปฎิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรอบคอบและระมัดระวัง
 กรณีลิฟต์ค้�งของสถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูรเนื่องจ�กไฟฟ้�ดับ ปัจจุบันมีก�รติดต้ัง 
ระบบเปดิประตลูฟิตอ์ตัโนมตั ิลฟิตจ์ะเลือ่นลงม�ชัน้ทีใ่กลท้ีส่ดุและประตจูะเปดิเองอตัโนมตัิ

 

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ         
ต้องมีคว�มรอบคอบ ดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวัง และ
รวดเรว็เพือ่คว�มปลอดภยัของเจ�้หน�้ที ่ทีเ่ข�้ชว่ยเหลอื
และผูท้ีต่ดิอยูใ่นลฟิต ์ตอ้งเข�้ชว่ยเหลอืผูโ้ดยส�รท่ีติดอยู่
ในลิฟต์อย�่งรวดเร็ว กรณีที่ลิฟต์ค้�ง ในลิฟต์จะมีปุ่มกด 
EMERGENCY CALL ที่แผงปุ่มกด และส�ม�รถติดต่อ 
พูดคุยเพื่อขอคว�มช่วยเหลือจ�กเจ้�หน�้ที่

 

 เครื่องมือที่ใช้ ชุดอุปกรณ์เปิดประตูลิฟต์ฉุกเฉิน บันได และวิทยุสื่อส�ร 

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ 
 1. เมื่อลิฟต์ค้�งห้�มใช้ชุดอุปกรณ์เปิดประตู
ลิฟต์ฉุกเฉินเปิดประตูลิฟต์ในทันที 
 2. ประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�ม
ปลอดภัยอย่�ดึงเบรกเกอร์ไฟข้ึนก่อนที่จะเข้�ช่วย
เหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ 
 3. แจ้งเจ้�หน�้ที่ที่ต้องก�รใช้ลิฟต์ให้ใช้บันได
แทนลิฟต์ และห้�มผู้ที่เข้�ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์
ข้ึนไปอยู่บนตู้โดยส�รลิฟต์เพร�ะเมื่อมีก�รยกเบรก
เกอร์ขึ้นจะทำ�ให้ตู้โดยส�รลิฟต์เลื่อนขึ้นไปชั้นบนสุด
ทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อผู้ที่เข้�ม�ช่วยเหลือได้
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ประเด็นที่ 2 
ไฟไหม้ที่เกิดจ�กไฟฟ้�ลัดวงจร 

โดย น�ยเจร บุญง�ม
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 เรื่อง ก�รระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณกองคลัง เนื่องจ�กบริเวณกองคลัง มีชุมส�ยไฟ เกิดไฟฟ้�ลัดวงจรทำ�ให้เกิด
ไฟลุกขึ้น  
 วิธีก�ร คือ เมื่อได้รับก�รแจ้งเหตุให้รีบไปที่เกิดเหตุ
  1. ตัดไฟ โดยดึงเบรกเกอร์ไฟลง
  2. ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ถังดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเบื้องต้น โดยวิธี ดึง ปลด กด ส่�ย ซึ่ง
กรณีนี้บริเวณดังกล�่วมีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่แล้ว 

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ 
จัดอบรมเพ่ือให้คว�มรู้เบื้องต้นแก่เจ้�หน้�ที่ของ
กรม ซ้อมแผนอัคคีภัย และควรตรวจเช็ค เปลี่ยน
นำ้�ย�ถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย NON-C.F.C. 
ต�มระยะเวล� เพื่อประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�น

เครื่องมือที่ใช้  ถังดับเพลิง ผังจุดติดตั้งถังดับเพลิง และวิทยุสื่อส�ร

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ กรณีไฟไหม้เนื่องจ�ก
ไฟฟ�้ลัดวงจร ห้�มใชน้ำ�้ในก�รดบัเพลงิ เพร�ะจะทำ�ให้
เกิดไฟดูดผู้ที่เข�้ไปทำ�ก�รระงับเหตุได้
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ประเด็นที่ 3 
ไฟไหม้ที่เกิดจ�กหม้อแปลงระเบิด  

โดย น�ยเจร บุญง�ม
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 เรื่อง ก�รระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณข้�งร้�นถ่�ยเอกส�ร ส�เหตุจ�กส�ยเคเบิลที่เข้�หม้อแปลงเกิดชำ�รุด               
และมีก�รดีดตัว ไปเสียดสีกับตู้เหล็กที่ครอบหม้อแปลง ทำ�ให้เกิดประก�ยไฟ เกิดควัน และมีก�รระเบิดของหม้อแปลง

 วิธีก�ร คือ 
 1. เข้�ไปตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุพบว่�ฝ�ตู้ชุมส�ย
เปิดอยู่เนื่องจ�กแรงกระแทกของส�ยเคเบิลท่ีดีดตัวออกจ�ก
แผงวงจรที่เชื่อมต่อเข้�กับหม้อแปลง จึงเป็นเหตุให้เกิดก�ร
ระเบิดและมีควัน
 2. กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจ�กบริเวณดังกล่�ว
 3. ดึงเบรกเกอร์ไฟของกรมลง
 4. หลังจ�กนั้นห�อุปกรณ์ที่ไม่เป็นตัวนำ�ไฟฟ้� เช่น 
ก่ิงไมแ้หง้ออกห�่งจ�กโครงทีเ่ปน็โลหะเพือ่ปอ้งกนัก�รนำ�ไฟฟ้� 
อ�จจะทำ�ให้เกิดประก�ยไฟได้
 5. แจ้งท�งก�รไฟฟ้�เข�้ม�ตรวจสอบต่อไป

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ � เนินง�น              
คอยหมั่นตรวจเช็คบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ต่�งๆ อย่�ง   
สมำ่�เสมอ เจ้�หน้�ที่ที่จะเข้�ไประงับเหตุควรมีคว�มรู้ 
และมีคว�มรอบคอบในก�รปฏิบัติหน้�ที่เสมอ

      เครื่องมือที่ใช้  
วิ ท ยุ ส่ื อ ส � ร  อุ ป ก ร ณ์ ที่               
ไม่เป็นตัวนำ�ฟฟ้� เช่น ไม้แห้ง

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น วัสดุท่ีใช้จะต้องไม่เป็น
ตัวนำ�ไฟฟ้�เพื่อป้องกันไฟดูดไฟช๊อต



12

ประเด็นที่ 4 
ไฟฟ้�ดับ 

โดย น�ยธนู คุณยศยิ่ง
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 เรื่อง ก�รแก้ปัญห�ไฟฟ้�ดับที่อ�ค�รห้องปฏิบัติก�ร ส�เหตุเนื่องม�จ�กมีสัตว์ ( หนู แมว กระรอก ) 
เข้�ไปในตูู้ MDB (ตู้จ�่ยกระแสไฟฟ้�ประจำ�อ�ค�ร) โดยที่เครื่องสำ�รองไฟยังทำ�ง�นอยู่ แต่ไม่ส�ม�รถจ�่ยกระแสไฟฟ้�ได้

 วิธีก�ร คือ 
 1. ตรวจที่ตู้ควบคุมไฟของอ�ค�ร พบว่�เครื่องสำ�รองไฟทำ�ง�น
 2. ทำ�ก�รเปิดตู้ควบคุมไฟเพื่อตรวจสอบภ�ยในตู้ พบว�่มีหนูเข�้ไปตรง   
แท่งทองแดงวงจรในตู้ ทำ�ให้เกิดไฟฟ�้ลัดวงจร ทำ�ให้ไฟดับทั้งอ�ค�ร
 3. นำ�หนูออกจ�กตู้จ�่ยกระแสไฟฟ�้ประจำ�อ�ค�ร โดยใช้ไม้แห้งเขี่ยออก
ให้หมด

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ น�ยช่�งต้องรู้จัก         
ช่�งสังเกต และรู้จักก�รวิเคร�ะห์คว�มน่�จะเป็นไปได้ของส�เหตุของ
ปัญห� เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นตัวนำ�ไฟฟ้�เขี่ยหนูออกไป และควรสวมถุงมือ
กันกระแสไฟฟ้�

 เครื่องมือที่ใช้ ถุงมือกันกระแสไฟฟ�้ คีม ไขควง 
มเิตอรไ์ฟฟ้�สำ�หรับวดัไฟ และไมแ้หง้หรือวสัดุทีไ่มน่ำ�กระแส
ไฟฟ้�ที่ส�ม�รถใช้เขี่ยได้

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ 
 1. ต้องตัดไฟทั้งหมดไม่ว่�จะเป็นจ�กระบบ
ไฟฟ้� และจ�กเครื่องสำ�รองไฟ
 2. ไม่ควรใช้ไม้ที่สดหรือมีคว�มชื้น หรือวัสดุ
ที่เป็นฉนวนไฟฟ้�ไปเขี่ยซ�กสัตว์ออก
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โดย น�ยธนู คุณยศยิ่ง

ประเด็นที่ 5 
ปลั๊กไฟ 
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เรื่อง ก�รแก้ปัญห�ปลั๊กไฟที่ใช้ก�รไม่ได้ เนื่องจ�กปลั๊กไฟเมื่อเสียบแล้วใช้ง�นไม่ได้ แต่ตรวจสอบแล้วมีไฟเข้� 

วิธีก�ร คือ 
 1. ตรวจสอบไฟว่�มีเข้�หรือไม่โดยก�รใช้ 
ไขควงเช็คไฟ โดยเสียบไปในช่องปลั๊กไฟ 
 2. ไล่ตรวจสอบปลั๊กไฟ โดยตรวจสอบปลั๊กตัว
แรก หรือตัวสุดท้�ยก่อนต�มลำ�ดับ

เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ  
ควรมแีบบแปลนผงัวงจรไฟฟ�้ภ�ยในอ�ค�ร
เพื่อจะได้ทำ�ง�นได้ง่�ยขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ ไขควงเช็คไฟ คีม แบบแปลนผังวงจรไฟฟ้�ภ�ยใน
อ�ค�ร เทปพันส�ยไฟ และ Multimeter

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ เมื่อพบปัญห�ที่เกิด
ข้ึนในจดุทีจ่ะแกไ้ข จะตอ้งทำ�ก�รตดักระแสไฟฟ�้กอ่น
ดำ�เนินก�รซ่อมทุกครั้ง
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ประเด็นที่ 6 
สวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟฟ้� 

โดย น�ยธนู คุณยศยิ่ง
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เรื่อง ก�รแก้ปัญห�เปิดสวิตซ์ไฟฟ้�แล้วหลอดไฟฟ�้ไม่ติด หรือติดบ�้งไม่ติดบ�้ง
  เนือ่งจ�กสวติซไ์ฟฟ�้มคีว�มรอ้นเลก็นอ้ย ส�เหตุอ�จเกดิจ�กมดทีเ่ข�้ไปทำ�รงั เมือ่มดทำ�รงั
ม�กขึ้น ทำ�ให้ตัวเชื่อมวงจรของสวิตซ์ไม่เชื่อมต่อกัน ทำ�ให้ไฟไม่ติด หรืออ�จจะต้องกดสวิตซ์แรงๆ 
ถึงจะติด

วิธีก�ร คือ แก้ปัญห�โดยใช้ลูกย�งเป่�ลมหรือที่เป่�ลมแอร์ 
บีบไล่ดินหรือฝุ่นจ�กมดที่ม�ทำ�รัง สวิตซ์ก็จะใช้ได้ดีเหมือนเดิม 
(เป็นปัญห�ที่สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร พบบ่อยครั้ง)

              เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น 
           คือ ช่�งต้องมีคว�มช่�งสังเกตก�รทำ�คว�ม
สะอ�ดสวิตซ์ไฟฟ�้ โดยก�รใช้ลูกย�งเป่�ลมหรือที่เป่�
แอร์กำ�จัดฝุ่นหรือคว�มสกปรกออกเท่�นี้ สวิซต์ไฟฟ�้
ก็จะใช้ง�นได้ต�มปกติ

เครื่องมือที่ใช้ มี ลูกย�งเป่�ลมหรือที่เป่�ลมแอร์
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ประเด็นที่ 7 
ระบบเครื่องปรับอ�ก�ศ 

โดย น�ยธนู คุณยศยิ่ง และน�ยเจร บุญง�ม
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 เรื่องเครื่องปรับอ�ก�ศเป็นนำ้�แข็งแต่ไม่เย็น อ�จจะเกิดจ�กหล�ยส�เหตุ คือ 
  1. ส�รทำ�คว�มเย็นมีน้อยเกินไป อ�จทำ�ให้เกิดนำ้�แข็งได้
  2. เครื่องปรับอ�ก�ศอุดตัน อ�ก�ศไม่ส�ม�รถผ�่นตัวทำ�คว�มเย็น จะทำ�ให้เกิดนำ้�แข็งได้

 วิธีก�ร คือ 
  1. ล้�งเครื่องปรับอ�ก�ศ
  2. เติมนำ้�ย�เครื่องปรับอ�ก�ศ

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ         
ควรตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอ�ก�ศง่�ยๆ เมื่อเครื่อง
ปรับอ�ก�ศไมเ่ยน็ โดยเช็ครโีมทเครือ่งปรบัอ�ก�ศให้อยู่
ในโหมด Cool บ�งครั้งรีโมทอ�จจะตั้งในโหมด Dry ซึ่ง
เป็นโหมดคว�มชื้น มีแต่พัดลมไม่มีคว�มเย็นออกม�

 เครื่องมือที่ใช้ มี ส�ยย�งฉีดนำ้� ที่เป่�ลม
แอร์ ผ้�ย�งเพื่อใช้รองตอนถอดเครื่องปรับอ�ก�ศ 
และบันได

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ ตัดระบบไฟ ปิดเครื่องปรับอ�ก�ศก่อนล้�งเครื่องปรับอ�ก�ศทุกครั้ง
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ประเด็นที่ 8 
ตู้เย็นแบบ 2 ประตู

โดย น�ยธนู คุณยศยิ่ง
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 เรื่อง ก�รแก้ปัญห�ตู้เย็นด�้นล�่งไม่เย็น เนื่องจ�ก เกิดจ�กพัดลมดึงคว�มเย็นของตู้เย็นชำ�รุด

 วิธีก�ร คือ ดำ� เ นิน
ก�รซ่อมบำ�รุงด้วยวิธีก�รให้ช่�ง
เปลี่ยนพัดลมดึงคว�มเย็นใหม่

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ สังเกตว่�พัดลมเสียหรือไม่ ตรวจสอบโดย กดสวิตซ์ที่ยื่น
ออกม�อยู่บริเวณภ�ยในด้�นหน้�ของตู้เย็น พัดลมจะทำ�ง�น เหมือนเวล�ที่เร�ปิดประตู ถ�้พัดลมไม่ทำ�ง�น
แสดงว่�พัดลมชำ�รุด
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ประเด็นที่ 9 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

โดย น�ยดิเรก สุขแจ่ม
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 เรือ่ง ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งเรือ่งท�งเดนิรถ เพือ่คว�มสะดวก คว�ม
ปลอดภยัในก�รเข้�รบับรกิ�รของผูร้บับรกิ�ร และเจ�้หน�้ที ่เพือ่ลดอบุตัเิหตภุ�ยในสถ�บนั
บำ�ร�ศนร�ดูร

 วิธีก�ร คือ 
  1. ดูผังอ�ค�ร พื้นที่ให้บริก�รต่�งๆ ภ�ยในสถ�บันบำ�ร�ศนรดูร
  2. กำ�หนดเส้นท�งเดินรถ เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกกับผู้รับบริก�ร
                        และเจ�้หน�้ที่
  3. มีป้�ยสัญลักษณ์จร�จร ต�มท�งเดินรถ
  4. มีกล้องวงจรปิดติดตั้งต�มจุดที่สำ�คัญ

เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น 
          คือ รับฟังทุกปัญห�และข้อร้องเรียนแล้วนำ�ม�ปรับปรุง แก้ไขอย่�ง
จรงิจงั โดยมกี�รประเมนิขอ้รอ้งเรียนต่�งๆ (ดูจ�กก�รใบประเมนิคว�มพึงพอใจ
ด้�นบริก�ร) รวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และกำ�กับดูแลบุคล�กร 
และเจ้�หน้�ที่ให้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดอย่�งเคร่งครัด

เครื่องมือที่ ใช้ มี เจ้�หน้�ที่ รักษ�คว�ม
ปลอดภัย และกล้องวงจรปิด

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ ไม่ให้ผู้ม�รับบริก�รฝ่�ฝืนสัญลักษณ์จร�จร เพื่อป้องกันก�รเกิดอุบัติเหตุ
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ประเด็นที่ 10 
อ�ค�ร 

โดย น�ยดิเรก สุขแจ่ม
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 เรือ่ง ก�รขอตดิตัง้อ�่งล�้งมอืในหอ้งทำ�ง�นทีอ่�ค�รเฉลมิพระเกยีรต ิสถ�บนับำ�ร�ศนร�ดรู    
ซึ่งเป็นก�รร้องขอจ�ก  เจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น

 วิธีก�ร คือ ต้องทำ�ก�รประเมินคว�มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินก�รต�มที่เจ้�หน้�ที่ร้องขอ  โดยประเมิน
จ�กแบบแปลนอ�ค�ร และสภ�พแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งแบ่งเป็น

 กรณีที่ทำ�ได้
 1.ดำ�เนินก�รต่อเชื่อมสุขภัณฑ์กับ
ท่อนำ้�ดี-นำ้�ทิ้งของเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบ
กับสภ�พพื้นที่ (ดูคว�มเหม�ะสมในก�รติด
ตั้ง)
 2. ดูสภ�พแวดล้อมของส�ธ�รณูปโภค
ใกล้เคียงว่�สอดคล้องกับที่เจ้�หน้�ที่ร้องขอ
หรือไม่
 กรณีทำ�ไม่ได้
 ช่�งจะชี้แจงส�เหตุที่ไม่ส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รต�มท่ีเจ้�หน้�ที่ร้องขอ เช่น      
ก�รขอตดิตัง้อ่�งล�้งมอืซึง่ก�รตดิตัง้ดงักล�่ว
ต้องมีระบบส�ธ�รณูปโภครองรับท่อนำ้�ดี 
ท่อนำ้�ทิ้ง

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น 
คือ เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหม�ะสมกับสถ�นที่    
เพื่อป้องกันผลกระทบจะเพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง

 เครื่องมือที่ใช้ มี สว่�น สกรู 
ปูนซีเมนต์ข�ว แบบแปลนของอ�ค�ร

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ ไม่ควรเจ�ะหรอืตดิตัง้ระบบทอ่ระบ�ยอ�ก�ศ และท่อนำ้�ดี ท่อนำ้�ทิ้ง เนื่องจ�กในอน�คตจะมีก�รรัว่ซมึง�่ยและจะทำ�ใหแ้กป้ญัห�ไดย้�ก
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ประเด็นที่ 11 
ระบบบำ�บัดนำ้�เสีย 

โดย น�ยดิเรก สุขแจ่ม
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 เรื่อง บำ�บัดนำ้�เสีย ที่ผ่�นก�รใช้ง�นต�มอ�ค�รต�่งๆ และบ�้นพักม�เข้�กระบวนก�รบำ�บัดที่ปล่อย
สู่คลองธรรมช�ติได้อย่�งปลอดภัย ซึ่งเป็นกระบวนก�รกำ�จัดแบคทีเรีย หรือเชื้อโรคต่�งๆ ให้ลดน้อยลง

 วิธีก�ร คือ 
  1. เติมอ�ก�ศเพ�ะเชื้อลงในระบบบำ�บัดเสีย
  2. มีก�รสูบตะกอนหมุนเวียนเพื่อเป็นอ�ห�รของแบคทีเรีย
  3. มีก�รฆ่�เชื้อโรคโดยใช้คลอรีน ฆ่�เชื้อโรคลงในนำ้�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดก่อนปล่อยลงสู่คลองส�ธ�รณะ

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ 
  1. ตรวจสอบคุณภ�พนำ้�อย่�งสมำ่�เสมอทุกวัน
  2. ตรวจสอบค่�คลอรีน ค่�ออกซิเจน ค่� pH (คว�มเป็นกรด-ด่�ง) อย่�งสมำ่�เสมอ

 เครื่องมือที่ใช้ ถุงมือ หน้�ก�ก ผ้�กันเปื้อน และนำ้�ย�ตรวจสภ�พนำ้�และคุณภ�พนำ้�

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ ต้องใส่ถุงมือ หน�้ก�ก หมวกคลุมและผ้�กันเปื้อนทุกครั้งที่ทำ�ก�รตรวจคุณภ�พ
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ประเด็นที่ 12 
ท่อระบ�ยนำ้�  

โดย น�ยเจร บุญง�ม และน�ยดิเรก สุขแจ่ม
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 เรื่อง แก้ปัญห�ท่อระบ�ยนำ้�อุดตัน

 วิธีก�ร คือ 
  1. ใช้อุปกรณ์ปั้มลมชนิดมือ เพื่อดูด
                        เศษอ�ห�รที่อุดตัน
  2. กรณีที่ใช้ปั้มลมไม่สำ�เร็จ ให้ใช้
                        นำ้�ย�ละล�ยไขมันหรือนำ้�ย�ขจัดสิ่งอุดตันในท่อนำ้�ทิ้ง
  3. กรณีใช้ปั้มลมและนำ้�ย�ไม่ได้ผล ต้องถอดอุปกรณ์ท่อนำ้�ทิ้งล�้งทำ�คว�มสะอ�ด

เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ 
 1. ควรมีฝ�ตะแกรงท่อระบ�ยไว้เสมอ
 2. ควรกรองเศษอ�ห�รก่อนที่จะทิ้ง
 3. นำ้�มันพืช นำ้�มันต่�งๆ และเศษอ�ห�รห้�มเทหรือทิ้ง
ลงในอ�่งเด็ดข�ด 

 เครื่องมือที่ใช้ เครื่องปั้มลม และนำ้�ย�ขจัดสิ่งอุดตันในท่อนำ้�ทิ้ง

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ ไม่ควรเทนำ้�มันหรือเศษอ�ห�รลงในอ่�งนำ้�เนื่องจ�กไขมัน จะทำ�ให้ท่ออุดตันและแก้ปัญห�ได้ย�ก กรณีใช้โซด�ไฟจะต้องละล�ยนำ้�ก่อนแล้วค่อย         เทลงทอ่ ทิง้ไวป้ระม�ณ 20 น�ทแีลว้จงึใชน้ำ�้เทต�มลงไป ซึง่ถ�้เทโซด�ไฟโดย ไมล่ะล�ยกบันำ�้ แลว้เทนำ�้ต�มลงไปในกรณท่ีีเทนำ�้นอ้ยจะทำ�ให้โซด�ไฟในท่อแข็งตัวทำ�ให้ท่ออุดตันม�กขึ้น และโซด�ไฟอ�จทำ�ให้ท่อนำ้�บิดเบี้ยว ผิดรูปได้



30

โดย น�ยดิเรก สุขแจ่ม

ประเด็นที่ 13
ระบบป้องกันอัคคีภัย 
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 เรื่อง ก�รซ้อมหนีไฟ เพื่อให้เกิดแนวท�งปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่ให้มีคว�มเข้�ใจในทิศท�งเดียวกัน และให้ 
เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้

 วิธีก�ร คือ 
         1. มีก�รซ้อมอพยพผู้รับบริก�รและเจ้�หน้�ที่
  2. มีก�รซ้อมก�รใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง
  3. มีก�รซ้อมก�รใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดรุนแรงด้วยส�ยฉีดนำ้�ดับเพลิง

 เคล็ดลับ เทคนิคก�รดำ�เนินง�น คือ 
  1. เจ้�หน้�ที่ให้คว�มร่วมมือในก�รฝึกอบรม
  2. พนักง�นที่เข้�ม�ใหม่ต้องได้รับก�รอบรมอัคคีภัย 100% 
  3. เจ้�หน้�ที่ ที่ได้รับก�รอบรมแล้ว 2 ปี ต้องได้รับก�รทบทวน อบรมใหม่

 เครื่องมือที่ใช้ มี ถังดับเพลิง ถังแก๊สเชื้อเพลิง นำ้�มันเชื้อเพลิง ครูฝึก และเครื่องสูบนำ้�แรงดันสูง

ข้อควรระวังในก�รทำ�ง�น คือ 
1. ต้องมีก�รประก�ศ ประช�สัมพันธ์              เมื่อมีก�รซักซ้อมระบบอัคคีภัย เพื่อป้องกันเจ้�หน้�ที่และผู้รับบริก�รตื่นตระหนก
2. ต้องมีก�รกำ�หนดรหัสเพื่อป้องกันผู้ป่วยและผู้รับบริก�รท่ีม�ติดต่อตื่นตระหนกตกใจในขณะที่ซ้อม

3. ห้�มเจ�้หน�้ที่ หรือบุคล�กรที่ไม่มีคว�มรู้ระงับอัคคีภัยด้วยตนเองเพื่อป้องกันก�รเกิดอันตร�ยต่อตนเองและทรัพย์สิน
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ซ่อมได้
KM
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เบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับก�รประส�นง�นด้�นส�ธ�รณูปโภค

ระบบไฟฟ�้
 ก�รไฟฟ้�นครหลวง นนทบุร ี   โทรศัพท์ 0 2588 0903
 ร้�นอภิลักษณ์ก�รช่�ง (เครื่องปรับอ�ก�ศ) โทรศัพท์ 08 1732 7727
 บริษัท ออริจินอล (ลิฟต์)    โทรศัพท ์ 0 2731 0800

ระบบประป�
 ก�รประป�นครหลวง    โทรศัพท์ 0 2589 0035-8
 เทศบ�ลนครนนทบุรี    โทรศัพท์ 0 2589 0503
 เทศบ�ลนครนนทบุรี ฝ่�ยปฏิกูล   โทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1203 
       โทรส�ร  0 2598 0503

ระบบโทรศัพท์ 
 องค์ก�รโทรศัพท์ไฟฟ�้นนทบุร ี   โทรศัพท์ 0 2580 4457-8
 บริษัท แฟล็กคอม จำ�กัด    โทรศัพท์ 0 2515 9381, 0 2515 9388 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)   โทรศัพท์ 1686 (ส�ยด่วน)

ง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ร้�นเฟอร์นิเจอร์ (คุณนุช)   โทรศัพท ์ 08 1556 8906
 ศูนย์ซ่อม Bosch    โทรศัพท ์ 0 2896 7766, 0 2896 6512-3
 ร้�นวัสดุก่อสร�้ง     โทรศัพท์ 0 2950 7121, 
                            08 1617 7860 (เฮียฟิง, เฮียวัต)
 ร้�นไชยสงวน     โทรศัพท์ 0 2968 3052, 0 2526 2280, 
                            08 5900 4048
 บริษัท Advice     โทรศัพท์ 0 2588 3333
 บริษัท NPE (คุณณัฐมณ)   โทรศัพท์ 0 2889 5495, 
                            08 5065 2836 (คุณชัย)
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ม�ตรก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ยค่�ส�ธ�รณูปโภค

ม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รใช้ไฟฟ้�
1. ทั่วไป
 1.1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง  เมื่อเลิกใช้ง�นเครื่องใช้ไฟฟ้�ทุกชนิด
 1.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ได้รับก�รรับรองก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้� เบอร์ 5 และ/หรือ ผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�น
ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม และข้อกำ�หนดของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย
 1.3 ไม่นำ�เครื่องใช้ไฟฟ้�ส่วนตัวม�ใช้ในสถ�นที่ทำ�ง�น
 1.4 ไม่ติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้�ทุกชนิดที่เป็นแหล่งกำ�เนิดคว�มร้อนภ�ยในห้องที่มีเคร่ืองปรับอ�ก�ศ เช่น ตู้เย็น             
ก�ต้มนำ้� เต�ไมโครเวฟ เครื่องถ่�ยเอกส�ร เป็นต้น
      
2. ไฟฟ้�แสงสว่�ง
 2.1 เปิด - ปิดเป็นเวล� โดยเริ่มเปิดเวล� 08.30 น. และปิดเวล� 16.30 น. หรือเปิดเฉพ�ะดวงที่มีคว�มจำ�เป็น
 2.2 ปิดไฟฟ้�แสงสว่�งในเวล�พักกล�งวัน (12.00 – 13.00 น. ) เวล�กล�งคืน เปิดเฉพ�ะดวงที่มีคว�มจำ�เป็น
 2.3 ใช้แสงธรรมช�ติจ�กภ�ยนอก โดยก�รเปิดม่�น มู่ลี่ บริเวณหน้�ต่�ง เพื่อประหยัดไฟฟ้�จ�กหลอดไฟ

3. เครื่องปรับอ�ก�ศ
 3.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศให้เหม�ะสม ที่ 26 องศ�เซลเซียส บริเวณพื้นที่ทำ�ง�นทั่วไปและพื้นที่ส่วนกล�ง โดย   
เปิดล่วงหน้�ก่อนก�รใช้ง�นไม่เกิน 15 น�ที
 3.2 กำ�หนดก�รเปิดเครื่องปรับอ�ก�ศในเวล� 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. 
 3.3 กำ�หนดก�รปิดเครื่องปรับอ�ก�ศในเวล� 11.00 – 13.00 น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป
 3.4 งดก�รเปิดเครื่องปรับอ�ก�ศในวันหยุดร�ชก�ร และทำ�ง�นนอกเวล�ทำ�ก�ร
 3.5 บำ�รุงรักษ� ทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องปรับอ�ก�ศอย่�งสมำ่�เสมอต�มระยะเวล�
 3.6 ลดภ�ระก�รทำ�ง�นของเครือ่งปรบัอ�ก�ศ โดยก�รย�้ยสัมภ�ระส่ิงของทีไ่มจ่ำ�เปน็ออกจ�กหอ้งทีม่เีคร่ืองปรบัอ�ก�ศ 
และเปิดประตูห้องที่มีก�รใช้เครื่องปรับอ�ก�ศเท่�ที่จำ�เป็น
 3.7 งดใช้พัดลมระบ�ยอ�ก�ศขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอ�ก�ศ

4. เครื่องอำ�นวยคว�มสะดวก
 4.1 กระติกนำ้�ร้อนไฟฟ้� กำ�หนดเปิดใช้กระติกนำ้�ร้อนไฟฟ้�ให้เป็นเวล� ช่วงเวล� 08.00 - 09.00 น. ช่วงบ่�ยเวล�       
14.00 - 15.00 น. 
 4.2 ตู้เย็น 
  - ลดก�รเปิดตู้เย็นโดยไม่จำ�เป็น เพร�ะค่�ไฟฟ้�จะเพิ่มต�มจำ�นวนครั้งของก�รเปิดตู้เย็น
  - ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพร�ะคว�มเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ ให้นำ�สิ่งของออกจ�ก    
ตู้เย็น
  - ละล�ยนำ้�แข็ง อย่�ให้นำ้�แข็งเก�ะในช่องแช่แข็งม�กเกินไป เพร�ะจะทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�น
  - ตรวจสอบขอบย�งประตูตู้เย็น โดยเสียบกระด�ษระหว่�งขอบย�งแล้วปิดประตู ถ้�ส�ม�รถเลื่อนกระด�ษ      
ขึ้น - ลงได้ แสดงว่� ขอบย�งประตูเสื่อม ควรเปลี่ยนใหม่ เพร�ะคอมเพรสเซอร์ทำ�ง�นหนัก ทำ�ให้สิ้นเปลืองพลังง�น
 4.3 เต�ไมโครเวฟ
  - ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในเครือ่งทุกครัง้หลงัใช ้เพร�ะเศษอ�ห�รทีติ่ดต�มผนงัจะลดประสทิธภิ�พของเต� ทำ�ให้
สิ้นเปลืองพลังง�น และเป็นอันตร�ยทำ�ให้เกิดประก�ยไฟ
  - ตั้งเวล�ให้สอดคล้องกับชนิดและปริม�ณอ�ห�ร 
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5. อุปกรณ์สำ�นักง�น
 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
  - ปิดจอภ�พในเวล�พักเที่ยง หรือไม่ใช้ง�นเกิน 15 น�ที
  - ตั้งโปรแกรม ปิดหน้�จออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้ง�นเกิน 15 น�ที 
 5.2 เครื่องถ่�ยเอกส�ร
  - กดปุม่พกั (Standby mode) เมือ่ใชง้�นเสร็จ และห�กเคร่ืองถ�่ยเอกส�รมรีะบบประหยดัพลงัง�น ให้
ใช้ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off)  และควรตั้งเวล� 30 น�ที ก่อนเครื่องเข้�สู่ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีก�รใช้ง�น ทั้งนี้เครื่องถ�่ยเอกส�รจะต้องใช้เวล�ในก�รอุ่นเคร่ือง 1-2 น�ที ก่อนจะเข้�สู่สภ�วะทำ�ง�นปกติอีกครั้ง 
ห�กเครื่องตั้งเวล�น้อยกว่�      30 น�ที อ�จทำ�ให้เครื่องเปิด - ปิด ก�รทำ�ง�นบ่อยทำ�ให้สิ้นเปลื่องพลังง�น
  - ห�กมเีครือ่งถ�่ยเอกส�รม�กกว�่ 1 เครือ่ง ใหผู้ร้บัผดิชอบพจิ�รณ�ก�รเปดิใชง้�นเพยีงเครือ่งเดยีวหรอื
เท่�ที่จำ�เป็นต่อก�รใช้ง�น

6. ลิฟต์โดยส�ร
 ก�รใช้ลิฟต์โดยส�ร
 - กำ�หนดเวล�ก�รเปิดใช้ง�นลิฟต์โดยส�ร
            เวล� 08.00 - 09.00 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ทุกตัว
            เวล� 09.00 - 11.30 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ 1 ตัว
           เวล� 11.30 - 13.30 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ทุกตัว
   เวล� 13.30 - 16.00 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ 1 ตัว
            เวล� 16.00 - 17.00 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ทุกตัว
            เวล� 17.00 - 19.00 น.   ทุกอ�ค�รเปิดลิฟต์ 1 ตัว
   เวล� 19.00 น. เป็นต้นไป ปิดลิฟต์โดยส�รทุกตัว ยกเว้น บริเวณใดที่มีคว�มจำ�เป็นต้องใช้ง�น
ลิฟต์โดยส�ร
 - ก�รเดินขึ้น-ลง เพียง 1-2 ชั้น ให้ใช้บันไดแทนก�รใช้ลิฟต์โดยส�ร
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ม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รใช้นำ้�ประป�
       1. สำ�รวจพื้นที่รับผิดชอบว่�มีเครื่องสุขภัณฑ์ ระบบประป� ชำ�รุด หรือเสื่อมสภ�พ 
 2. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนำ้� หรือชนิดที่มีประสิทธิภ�พสูง เช่น ก๊อกประหยัดนำ้� ชักโครกประหยัดนำ้�
 3. ไม่ปล่อยให้นำ้�ไหลตลอดเวล�ตอนล้�งหน้� เพร�ะจะสูญเสียนำ้�ไปโดยเปล่�ประโยชน์
 4. ก�รล�้งจ�น ช�ม ควรใช้กระด�ษชำ�ระเช็ดคร�บสกปรกออกก่อน และไม่ควรเปิดนำ้�ไหลตลอดเวล�
 5. ใช้นำ้�คลองรดต้นไม้แทนก�รใช้นำ้�ประป�
 6. ผู้ดูแลรถร�ชก�ร เมื่อล้�งรถร�ชก�ร ต้องไม่เปิดนำ้�ไหลตลอดเวล�ในขณะที่ล้�งรถ และใช้นำ้�อย่�งประหยัด
 7. ก�รล�้งรถ กำ�หนดให้ล้�งได้เฉพ�ะรถร�ชก�รเท่�นั้น  ไม่อนุญ�ตให้บุคคลภ�ยนอก หรือเจ้�หน้�ที่นำ�รถ        
ส่วนตัวเข้�ม�ล้�ง
 8. ติดต�มปริม�ณก�รใช้นำ้�อย่�งต่อเนื่องในแต่ละเดือน
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ม�ตรก�รในก�รควบคุมก�รใช้โทรศัพท์
       1. เตรียมข้อมูลในก�รสนทน�ให้พร้อม เพื่อลดเวล�ในก�รใช้โทรศัพท์
       2. ห�กใช้โทรศัพท์ท�งไกลให้บันทึกขออนุญ�ตก่อนก�รใช้ง�น
       3. มีสมุดควบคุมก�รใช้โทรศัพท์ทุกหม�ยเลข และให้มีผู้รับผิดชอบในก�รตรวจสอบก�รใช้โทรศัพท์ในแต่ละเดือน
       4. ตรวจสอบหม�ยเลขโทรศัพท์ ห�กหม�ยเลขใดไม่มีก�รใช้ง�นควรแจ้งปิดหม�ยเลขเพื่อไม่ให้เป็นภ�ระใน    
ก�รรักษ�หม�ยเลข
       5. ใช้จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค ทดแทนก�รใช้โทรศัพท์โทรส�ร และใช้โทรศัพท์เฉพ�ะง�นร�ชก�รเท่�นั้น
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 ภ�พกิจกรรมก�รถอดองค์

คว�มรู้ เรื่อง ก�รดูแลบำ�รุงรักษ�ระบบ

ส�ธ�รณูปโภคของกรมควบคุมโรค 

(ไฟฟ้� ประป� โทรศัพท์)
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ภ�คผนวก
ภ�คผนวก
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ชื่อ – น�มสกุล  น�ยจเร  บุญง�ม  

ตำ�แหน่ง    น�ยช่�งเทคนิค  

ปัจจุบันปฏิบัติง�นที ่ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม กรมควบคุมโรค    

ภูมิลำ�เน�  64/252 ตำ�บลบ�งแม่น� อำ�เภอบ�งใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8596 4978

โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น 0 2590 3013

ก�รศึกษ�  ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระร�มหก 

   ส�ข�ช่�งไฟฟ้�กำ�ลัง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  - น�ยช่�งเครื่องมือแพทย์ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร 

   - น�ยช่�งเทคนิค กลุ่มอ�ค�รสถ�นที่และย�นพ�หนะ สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม 

ง�นอดิเรก  ตะกร้อ ฟุตบอล 

คติประจำ�ใจ  ตั้งใจ มุ่งมั่น ในง�นที่ทำ�

Department of Disease Control
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ชื่อ – น�มสกุล  น�ยดิเรก สุขแจ่ม  

ตำ�แหน่ง    น�ยช่�งโยธ�ชำ�น�ญง�น 

ปัจจุบันปฏิบัติง�นที ่ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร กรมควบคุมโรค

ภูมิลำ�เน�  126/278 อ�ค�รพักแฟลต 4 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์ 

   ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 08 1345 7988

โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น 0 2590 3666

ก�รศึกษ�  ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ วิทย�ลัยเทคนิคพิจิตร ส�ข�ช่�งก่อสร้�ง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  - หัวหน้�ช่�งเหล็ก โครงก�รก่อสร้�งสะพ�นที่ 2 กองก่อสร้�ง กรมท�งหลวง  

   - หัวหน้�ง�นสิ่งแวดล้อมคว�มปลอดภัยและซ่อมบำ�รุง สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร 

ประวัติก�รเข้�อบรม 1. เข�้ร่วมอบรม ผู้บริห�รระดับต้น ที่วิทย�ลัยก�รพย�บ�ลสุพรรณบุรี

   2. เข้�ร่วมอบรมก�รจัดก�รของเสีย และก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย

   3. เข้�ร่วมอบรมเรื่องง�นออกแบบและประม�ณร�ค�ก่อสร้�งกับกองแบบแผน

ผลง�นที่ประทับใจ ได้รับร�งวัลคนดี ศรีบำ�ร�ศ ประจำ�ปี 2558

        ได้รับร�งวัลบุคล�กรดีเด่น ของกรมควบคุมโรค ประจำ�ปี 2558

ง�นอดิเรก  ตะกร้อ ฟุตบอล 

คติประจำ�ใจ  ทุกข์ของท�่น คือบริก�รของผม 

Department of Disease Control

ชื่อ – น�มสกุล  น�ยดิเรก สุขแจ่ม  

ตำ�แหน่ง    น�ยช่�งโยธ�ชำ�น�ญง�น 

ปัจจุบันปฏิบัติง�นที ่ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร กรมควบคุมโรค

ภูมิลำ�เน�  126/278 อ�ค�รพักแฟลต 4 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์ 

   ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1345 7988

โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น 0 2590 3666

ก�รศึกษ�  ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ วิทย�ลัยเทคนิคพิจิตร ส�ข�ช่�งก่อสร้�ง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  - หัวหน�้ช่�งเหล็ก โครงก�รก่อสร้�งสะพ�นที่ 2 กองก่อสร้�ง กรมท�งหลวง  

   - หัวหน�้ง�นสิ่งแวดล้อมคว�มปลอดภัยและซ่อมบำ�รุง สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร 

ประวัติก�รเข้�อบรม 1. เข�้ร่วมอบรม ผู้บริห�รระดับต้น ที่วิทย�ลัยก�รพย�บ�ลสุพรรณบุรี

   2. เข�้ร่วมอบรมก�รจัดก�รของเสีย และก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย

   3. เข�้ร่วมอบรมเรื่องง�นออกแบบและประม�ณร�ค�ก่อสร้�งกับกองแบบแผน

ผลง�นที่ประทับใจ ได้รับร�งวัลคนดี ศรีบำ�ร�ศ ประจำ�ปี 2558

        ได้รับร�งวัลบุคล�กรดีเด่น ของกรมควบคุมโรค ประจำ�ปี 2558

ง�นอดิเรก  ตะกร้อ ฟุตบอล 

คติประจำ�ใจ  ทุกข์ของท�่น คือบริก�รของผม

Department of Disease Control
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ชื่อ – น�มสกุล  น�ยธนู  คุณยศยิ่ง 

ตำ�แหน่ง    น�ยช่�งเทคนิคชำ�น�ญง�น 

ปัจจุบันปฏิบัติง�นที ่ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร กรมควบคุมโรค

ภูมิลำ�เน�  126/272 อ�ค�รพักแฟลต 4 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์

   ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 1819

โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น      0 2590 3415

ก�รศึกษ�  ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง วิทย�ลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส�ข�ช่�งไฟฟ�้กำ�ลัง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  - น�ยช่�ง บริษัทเอกชน  จังหวัดก�ญจนบุรี

   - น�ยช่�ง บริษัทเอกชนห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดร่มฉัตร รับเหม�ก่อสร้�ง      

     จังหวัดเชียงใหม่ 

   - ห�้งหุ้นส่วนโปลีก�รไฟฟ้� จังหวัดเชียงใหม่

   - น�ยช่�งเทคนิคชำ�น�ญง�น  สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร

ผลง�นที่ประทับใจ ข้�ร�ชก�รดีเด่น พ.ศ. 2553

ง�นอดิเรก  ทำ�สวน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

คติประจำ�ใจ  อย�่คิดว่�เร�จะได้อะไรจ�กใคร แต่ให้คิดว่�เร�จะให้อะไรกับผู้อื่น

ชื่อ – น�มสกุล  น�ยธนู  คุณยศยิ่ง 

ตำ�แหน่ง    น�ยช่�งเทคนิคชำ�น�ญง�น 

ปัจจุบันปฏิบัติง�นที ่ สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร กรมควบคุมโรค

ภูมิลำ�เน�  126/272 อ�ค�รพักแฟลต 4 หมู่ 4 ถนนติว�นนท์

   ตำ�บลตล�ดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9777 1819

โทรศัพท์ที่ทำ�ง�น      0 2590 3415

ก�รศึกษ�  ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง วิทย�ลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส�ข�ช่�งไฟฟ�้

กำ�ลัง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น  - น�ยช่�ง บริษัทเอกชน  จังหวัดก�ญจนบุรี

   - น�ยช่�ง บริษัทเอกชนห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดร่มฉัตร รับเหม�ก่อสร้�ง      

     จังหวัดเชียงใหม่ 

   - ห�้งหุ้นส่วนโปลีก�รไฟฟ้� จังหวัดเชียงใหม่

   - น�ยช่�งเทคนิคชำ�น�ญง�น  สถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร

ผลง�นที่ประทับใจ ข้�ร�ชก�รดีเด่น พ.ศ. 2553

ง�นอดิเรก  ทำ�สวน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

คติประจำ�ใจ  อย�่คิดว่�เร�จะได้อะไรจ�กใคร แต่ให้คิดว่�เร�จะให้อะไรกับผู้อื่น

Department of Disease Control



54จัดทำ�โดย 

 น�งส�วพิมพ์รำ�ไพ    พยัคฆะนิธิ         เลข�นุก�รกรม                                     

       น�งสุวรรณ�            ไชยวังษ�          นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร  

     น�ยพรชัย               พุ่มคง              นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร               

      น�งส�วอรุณรุ่ง          ศรีรัตน�รัตน์      นักประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร

     น�งส�วพิมพ์รด�       สิริจิตต์ธงชัย       นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร          

       น�งส�วจิระณี           คงเกิด              นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�ร   

    น�งส�วอโนทัย         ป�นจันทร์         เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น

       น�งส�วกัญญ�รัตน์     สุขเกษม            นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร 

 น�ยประเสริฐ   เหลืองเจริญกุล  นักประช�สัมพันธ์ปฏิบัติก�ร

 น�งส�วเสริมศิริ  แสงสว่�ง   นักประช�สัมพันธ์ปฏิบัติก�ร

 น�งส�วนนทพร  คงเกลี้ยง   นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร

 น�งส�วศุณิช�   อ�คะพงษ์   นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร

 น�ยฤกษ์ชัย   ธรรมสมบัติ   นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร

 น�ยวัชระศักดิ์   คำ�ด้วง   นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร

 น�งส�วอุม�พร  แก้วตระกูล   นักจัดก�รง�นทั่วไปปฏิบัติก�ร

 น�งส�วจุฑ�ม�ศ  คงมนต์   นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร

 น�งศิริรัตน์   เพ็งสอน   เจ้�พนักง�นธุรก�รปฏิบัติง�น

 น�งส�วส�ยสุนีย์  ทองประช�   พนักง�นธุรก�ร ส 3

 น�งส�วจิตร�ภรณ์  สุวรรณเนตร   นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

 น�งส�วณิช�รัศม์  สิริวัชรศิลป์  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน

 น�งส�วม�ริส�  อุดมทวี   นักจัดก�รง�นทั่วไป

 น�งส�วม�ลี   สุขเกษม   นักจัดก�รง�นทั่วไป

 น�ยยุทธน�   รุจิเทศ    นักจัดก�รง�นทั่วไป

 น�งส�วสิริรัตน�  โสภ�รัตน์   นักทรัพย�กรบุคคล

 น�ยปัญญ�   จีนบ�งช้�ง   เจ้�พนักง�นคอมพิวเตอร์

 น�ยจเร   บุญง�ม   น�ยช่�งเทคนิค

 น�ยนิตินัย   ต่�ยประยูร   น�ยช่�งเทคนิค
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