
 ๑ 

บทน ำ 
สภำพทั่วไป 

เนื่องจากก าลังพลที่บรรจุในต าแหน่งพลขับรถ ของ ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.(รวมถึงก าลังพลที่มา
สมทบจาก ขส.ทร.) มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่  บางนายยังไม่เคยมาปฏิบัติราชการพ้ืนที่ จว.จันทบุรี 
และ จว.ตราด ท าให้ยังไม่คุ้นเคยการปฏิบัติ เส้นทาง มารยาทในการขับรถ ผบ.ชาระดับสูง ดังนั้น กอง 
สนช.กจต. จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับพลขับรถในหัวข้อเรื่อง การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถขึ้น 

ลักษณะส ำคัญของวิธีหรือแนวทำงกำรปฏิบัติ  

ส าหรับองค์ความรู้การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถ เมื่อพลขับรถได้รับความรู้พื้นฐานต่างๆเพ่ิมเติม  
และหมั่นฝึกฝนจะท าให้พลขับรถมีความรู้ ความช านาญเพ่ิมขึ้น มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของ 
ตนเอง และของหน่วย ท าให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทาง  
ราชการต่อไป  

วัตถุประสงค์/ควำมมุ่งหมำยในกำรจัดท ำ  
๑. เพ่ือให้พลขับมีความรู้พ้ืนฐานความปลอดภัยขั้นต้นในหน้าที่พลขับ ในการปรนนิบัติบ ารุงตาม

ระยะเวลา 
๒. เพ่ือให้พลขับรับทราบมารยาทในการขับรถ ผบ.ชา ในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการขับรถ การแต่งกาย 

การประพฤติตัวระหว่างขับรถ การปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 

๓. เพ่ือให้พลขับสามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้นได้ 
๔. เพ่ือให้พลขับสามารถใช้วิทยุติดต่อสื่อสารในระดับต้นเมื่อต้องปฏิบัติงานเป็นขบวน ตั้งแต่ ๒ คันขึ้นไป  
๕. เพ่ือให้พลขับรู้จักเส้นทางในพ้ืนที่รับผิดชอบ กปช.จต. และพ้ืนที่ที่ต้อง รับ – ส่ง ผบ.ชา ไปปฏิบัติ

ราชการ 
เป้ำหมำย/ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. พลขับมีความรู้พ้ืนฐานความปลอดภัยขั้นต้นในหน้าที่พลขับ ในการปรนนิบัติบ ารุงตามระยะเวลา 
ซ่ึงจะช่วยลดความสูญเสียทั้งด้านก าลังพลและทรัพย์สินของทารราชการ 

๒. พลขับรับทราบมารยาทในการขับรถ ผบ.ชา ในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการขับรถ การแต่งกาย   
การประพฤติตัวระหว่างขับรถ การปฏิบัติตามกฎจราจร รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 

๓. พลขับรถทุกนายสามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้นได้  รวมทั้งผู้โดยสารและ
ประชาชน 

๔. พลขับรถมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้วิทยุติดต่อสื่อสารในระดับต้นเมื่อต้องปฏิบัติงานเป็นขบวน 
ตั้งแต่ ๒ คันข้ึนไป  

๕. พลขับรถรู้จักเส้นทางไปปฏิบัติราชการหลาย ๆ เส้นทาง กรณีไม่สามารถใช้เส้นทางหลักได้ 



 ๒ 

 

ภำรกิจและกำรจัดหน่วย ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต.  

ภำรกิจ                                                                                                            

 ๑. จัดรถยนต์บรรทุกในอัตราสนับสนุนการเคลื่อนย้ายก าลังพล และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ กปช.จต/กจต. 
 ๒. จัดรถยนต์ในอัตราสนับสนุนการขนส่งทางธุรการให้กับ กปช.จต. 
 ๓. จัดเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รับจาก ขส.ทร. ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
 
กำรจัดหน่วย 
 
 

       ผังกำรจดัหน่วย 

                      

 

รอ้ย.รยบ.กอง สนช.กจต. 

มว.รยบ. 

 

ตอนซอ่มบ ำรุง 

ตอน .รยบ. 

บก.รอ้ย 



 ๓ 

ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจากเอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือเน้น
จุดส าคัญ เม่ือต้องการวางกล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็ามของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลากกล่องข้อความน้ัน
มา] 

 

 

 
 

 

 

 

 

TAXONOMY ภำรกิจหลักของ กองร้อยรถยนต์บรรทุกฯ 

๑.จัดรถยนต์สนับสนุน ๒.จัดเรือท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ติดท้าย

เรอ 

-  กำรเคลื่อนย้ำยก ำลังพลและขนส่งอุปกรณ์ 

    ของ กปช.จต./กจต 

-  รับ-ส่ง ผบ.ชำฯ ระดับสูง และกองฝ่ำยต่ำงๆ    

   ประชุม สัมมนำ ตรวจพื้นที่รับผิดชอบ 

-  ช่วยเหลือประชำชน ประสบอุทกภัย 



 ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของ
คุณด้วยค าอ้างอิงท่ียอดเยีย่มจาก

เอกสาร หรือใช้พืน้ท่ีนีเ้พ่ือเน้น
จุดส าคัญ เม่ือต้องการวาง

กล่องข้อความท่ีส่วนใดกต็าม
ของหน้านี ้กเ็พียงแค่ลาก
กล่องข้อความน้ันมา] 

 

  

๒.กำรแสวงหำควำมรู้ 

      - ภายในหน่วย 

       การคิด/ศึกษา 

      ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
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๓.กำรสร้ำงควำมรู้ 

-ก าหนดทีมสร้างความรู้ 

-ประชุมทีมสร้างความรู้ 

 

๔.จัดเก็บข้อมูลในระบบ 

-จดบันทึกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ถ่าย
ส าเนาเอกสารเก็บไว้ในแฟ้มประวัติ   

 

กำรจัดควำมรู้  

ร้อย.รยบ. 

กอง สนช.กจต. 

๕.กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-จัดกิจกรรมเรียนรู ้

๖.กำรน ำควำมรู้ไปใช ้

-ท าให้เกิดความรู้ความช านาญใน
การขับรถยนต์และการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้ 

 

๗.ติดตำมผลงำนและประเมินผล 

         -ช่วงระยะเวลา 

 

๑.ก ำหนดควำมรู้ 

         - จัดตั้งคณะท างาน 

         - รวบรวมความรู้ 

         - ก าหนดแหล่งความรู้ 

แผนทีค่วามคดิ Mine Map 

ในการจัดองค์ความรู้ 



 ๕ 

[ดึล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พลขับรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

เร่ิมต้น 

อบรมพื้นที่ปฏิบัตกิำรของ กปช.จต. 

อบรมกำรใช้วิทยุมือถือ ICOM 

อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

อบรมพื้นฐำนและควำมปลอดภัยในขั้นต้นของพลขับรถ 

        สิ้นสุด 

ส ำรวจเส้นทำงพื้นที่ปฏิบัติกำรของ กปช.จต. 

ก ำลังพลรำยงำนตัว/ลงทะเบียน 



 ๖ 

กำรฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ก่พลขับรถ                   

 ขั้นตอนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พลขับรถ  มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัว/ลงทะเบียน  
ขั้นที่ ๒ อบรมพ้ืนฐานและความปลอดภัยในขั้นต้นของพลขับรถ 

ขั้นที่ ๓ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ขั้นที่ ๔ อบรมการใช้วิทยุมือถือ ICOM 

ขั้นที่ ๕ อบรมพ้ืนที่ปฏิบัติการของ กปช.จต. 
ขั้นที ่๖ ส ารวจเส้นทางพ้ืนที่ปฏิบัติการของ กปช.จต. (จว.จนัทบุรี และ จว.ตราด) 

ขั้นตอนกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พลขับรถ 

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้เข้ำรับกำรอบรมรำยงำนตัว/ลงทะเบียน 

 

 

 

 

                                        



 ๗ 

ขั้นตอนที่ ๒ อบรมพื้นฐำนและควำมปลอดภัยในขั้นต้นของพลขับรถ 

                ๒.๑ มารยาทในการขับรถ 
                      ๒.๑.๑ การตั้งจุดมุ่งหมาย (ต าบลปลายทางที่จะไปคือที่ใด/ การเลือกใช้เส้นทางท่ีเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและครอบคลุมภารกิจ 
                      ๒.๑.๒ การประพฤติปฏิบัติตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่  (การแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้อง
ตามแบบระเบียบธรรมเนียมทหาร/ตรวจตราความเรียบร้อยตลอดจนความสะอาดโดยทั่วไปของรถ) 
                      ๒.๑.๓ การติดเครื่องยนต์ (ก่อนสตาร์ทตรวจสวิทช์ต่างๆ จนแน่ใจว่าอยู่ในต าแหน่งพร้อมที่
จะติดเครื่องยนต์ได้/ อุ่นเครื่องยนต์ประมาณ ๕ นาที จนแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยจึงออกรถ) 
                      ๒.๑.๔ การออกรถ (ออกรถด้วยความนุ่มนวล) 
                      ๒.๑.๕ การใช้เกียร์และความเร็ว (ให้มีความสัมพันธ์กัน) ด้วยความระมัดระวัง 
                      ๒.๑.๖ การปฏิบัติตามกฏจราจร (จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
บุคคลทั่วๆ ไป) 
                      ๒.๑.๗ การควบคุมสติอารมณ์ (พลขับรถมักได้รับการกระทบกระทั่งด้วยวาจา จิตใจ และ
อารมณ์จากผู้ขอใช้บริการอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงต้องรู้จักควบคุมสติอารมณ์) 
                       ๒.๑.๘ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ใช้ปฏิภาณไหวพริบความเฉลียวฉลาด และการเอาตัวรอด
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) 
    ๒.๑.๙ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

 
              

     

 

  



 ๘ 

 ๒.๒ หน้าที่ของพลขับรถ 
                      ๒.๒.๑ การปฏิบัติก่อนการใช้รถ (ตรวจน้ าในหม้อน้ า – น้ ามันเชื้อเพลิง – น้ ามันหล่อลื่น/ 
เครื่องยนต์/ ระบบห้ามล้อ ฯลฯ) 
                       ๒.๒.๒ การปฏิบัติระหว่างการใช้รถ (ฟังเสียงเครื่องยนต์  – การท างานของเครื่องยนต์/   
การท างานของแผงหน้าปัดว่าปกติหรือไม่ ฯลฯ) 
                       ๒.๒.๓ การปฏิบัติระหว่างพักรถ (ดูความผิดปกติรอบๆ ตัวรถ ฯลฯ) 
                       ๒.๒.๔ การปฏิบัติหลังการใช้รถ (เมื่อกลับจากการใช้งานจะต้องตรวจสอบ บ ารุงรักษา และ
ท าความสะอาดเพ่ือเตรียมรถให้พร้อมที่จะใช้งานต่อไป หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบรายงานเพื่อด าเนินการแก้ไข) 
     
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
               ๓.๑ เพ่ือให้พลขับรถมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) เพ่ือช่วยชีวิต
แก่ผู้ประสบเหตุ  ทั้งผู้โดยสาร และประชาชน โดยขอรับการสนับสนุน จนท.พยาบาล จาก ร้อย.พ.กอง สนช. 
กจต. มาท าการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ   
              ๓.๒ มีข้ันตอนดังนี้ 
                    ๓.๒.๑ เรียกผู้ป่วยเพ่ือประเมินอาการเบื้องต้นว่าหมดสติจริงหรือไม่ และโทรหาสายด่วน 
๑๖๖๙ เพ่ือเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน 
                    ๓.๒.๒ จัดท่าผู้หมดสติให้พร้อมส าหรับท า CPR โดยให้นอนบนพ้ืนราบและเป็นพ้ืนแข็ง จะท า
การช่วยโดยการกดหน้าอกเท่านั้น(เพ่ือป้องกันเชื้อโควิด – ๑๙) 
                    ๓.๒.๓ หลังจากนั้นหาต าแหน่งเพ่ือวางมือบนหน้าอก จัดวางส้นมือข้างหนึ่งไว้ที่ครึ่งล่างของ
กระดูกหน้าอก และน ามืออีกข้างวางไปบนมือแรก ท าการกดหน้าอกทันทีโดยกดหน้าอกให้ยุบลง ๒ นิ้ว โดย
การกดและปล่อย 
                    ๓.๒.๔ ท าการกดหน้าอกต่อเนื่อง ๒๐๐ ครั้ง ประมาณ ๒ นาที พร้อมประเมินอาการของ
ผู้ป่วยด้วยการตบไหล่และเรียกเสียงดังๆ ให้เราพักได้ไม่เกิน ๑๐ วินาที 
                    ๓.๒.๕ ให้ท าการกดหน้าอกต่อจนกว่าผู้หมดสติจะมีการเคลื่อนไหว หรือจนกว่าจะมีผู้น าเครื่อง 
AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นตัวช่วยส าคัญที่จะช่วยฟ้ืนคืนชีพ การช่วยเหลือควรท า
ให้เร็วที่สุดจะช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากข้ึน 
                                       

                        



 ๙ 

ขั้นตอนที่ ๔ อบรมกำรใช้วิทยุมือถือ ICOM               
                ๔.๑ เพ่ือให้พลขับรถมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการใช้วิทยุ ICOM ส าหรับการสื่อสารในการปฏิบัติเป็น
รูปขบวนยานยนต์ตั้งแต่ ๒ คัน ขึ้นไป และรับทราบข้อมูลการปฏิบัติของ ผบ.ชา ส าหรับเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติ โดยขอรับการสนับสนุน จนท.สื่อสาร จาก มว.สื่อสาร ร้อย.บก.กจต. มาท าการอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจ  

                ๔.๒ มีข้ันตอนดังนี้ 

                     ๔.๑ เปิดเครื่อง 

                     ๔.๒ เลือกสถานีในการสื่อสารโดยการกดปุ่ม P2 ค้างไว้เพ่ือปลดล็อค และท าการเลือกช่อง
สถานีโดยการกดปุ่ม up/down ด้านข้างเครื่อง เพ่ือเลือกช่องที่ต้องการและเมื่อได้ช่องที่ต้องการแล้วก็ท าการ
กดปุ่ม P2 ค้างไว้เพ่ือล็อคช่องสถานีที่ต้องการสื่อสาร 

 
 
ขั้นตอนที่ ๕ อบรมพื้นที่ปฏิบัติกำรของ กปช.จต.              
                - เพ่ือให้พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนที่ปฏิบัติการ และขอบเขตความ
รับผิดชอบของ กปช.จต. ด้าน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเมื่อต้องรับ – ส่ง ผบ.ชา ไป
ปฏิบัติราชการ โดยขอรับการสนับสนุน จนท.ยก.กปช.จต. มาท าการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ   

             



 ๑๐ 

ขั้นตอนที่ ๖ ส ำรวจเส้นทำงพื้นที่ปฏิบัติกำรของ กปช.จต. (จว.จันทบุรี และ จว.ตรำด) 

               - เพ่ือให้พลขับรถได้รับทราบถึงเส้นทางในการปฏิบั ติงานของผู้บังคับบัญชาในแต่ละพ้ืนที่
ปฏิบัติการทั้งของ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

               ๖.๑ เส้นทางพ้ืนที่ปฏิบัติการ จว.จันทบุรี  
                     ๖.๑.๑ ศปศ.๖๑                               ๖.๑.๒ ฉก.นย.จันทบุรี 
                     ๖.๑.๓ ฉก.ทพ.นย.                             ๖.๑.๔ ชค.ทพ.นย.๒ 
                     ๖.๑.๕ ชค.ทพ.นย.๔                           ๖.๑.๖ พัน.ป.กจต. 
                     ๖.๑.๗ นปท.ทร./นปท.๒                      ๖.๑.๘ มว.ลว.ระยะไกล กจต. 
                     ๖.๑.๙ ร้อย.ยานเกราะ กจต.                  ๖.๑.๑๐ จุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด 
                     ๖.๑.๑๑ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม  
 

  

  
 

 
 

 

 



 ๑๑ 

               ๖.๒ เส้นทางพ้ืนที่ปฏิบัติการ จว.ตราด 
                     ๖.๒.๑ ชค.ทพ.นย.๑                                 ๖.๒.๒ ฉก.นย.ตราด 
                     ๖.๒.๓ ชค.ทพ.นย.๓                                 ๖.๒.๔ ฉก.นย.๑๘๒ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 ๑๓ 

 

 

 

 



 ๑๔ 

     
น.อ.สุบรร ดีนอก  เป็น ประธานกรรมการจัดการความรู้ 

 

น.อ.ตุลรักษ์ ทรงทิมไทย  เป็น รองประธานจัดการความรู้                                                         

 
ร.อ.ประดิษฐ์ แจ่มจิตร์  เป็น กรรมการ/เลขานุการ/น าเสนอความรู้น าสู่คณะกรรมการ 

                                                                         

 ร.ท.เฉลิม ทุมสิทธิ์ /จัดท าองค์ความรู้/จัดเก็บข้อมูล                     ร.ท.ปัญญา รักความสุข /ค้นหาความรู้              

   

 

 

 

ทุมสิทธิ์ /จัดท าองค์ความรู้/จัดเก็บ  

 



 ๑๕ 

 
                                        ชื่อ-สกุล     ร.อ.ประดิษฐ์    แจ่มจิตร์ 

                                      ต ำแหน่ง      ผบ.ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต. 

                                      หน่วยงำน    ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต 

                                      โทรศัพท์      065 - 7361892  หรือ 37838 

 

ประวัติกำรศึกษำ 

- โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน รุ่น 29 

ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 

 - หลักอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. 

 - หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. 

 - หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 

 - ครูหลักสูตรพลขับรถยนต์ทหาร   

 - รวมประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 35 ปี 

 

......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้เช่ียวชาญ ด้านการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถ  



 ๑๖ 

แบบบนัทึกกำรทบทวนหลงักำรปฏิบติังำน (After Action Review) 

หน่วยงำน ร้อย.รยบ.กอง สนช.กจต. 

เรียน หก.สนช.กจต. 
ช่ืองำน กำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้แก่พลขบัรถ AARคร้ังท่ี ๑ 
วนั/เวลำท่ีเร่ิมปฏิบติังำน  วนั/เวลำท่ีส้ินสุดกำรปฏิบติังำน  
วนัที่ท  ำAAR ๑๘ มี.ค.๖๔ เวลำเร่ิม-ส้ินสุด ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ 

 
 

ผูร่้วมAAR 
 

๑. พ.จ.อ.บรรพต  มงคุณ                             ๗.    พ.จ.อ.สรเพชญ ์   พุฒิเปรมเดช 
๒. พ.จ.อ.พงษศ์กัด์ิ  พลนำคู                         ๘.    จ.อ.จสัตุรงณ์        สุภำวงค ์
๓. พ.จ.อ.เอนกพงศ ์ ใจตรง                                         ๙.    จ.อ.ยทุธพงศ ์       สอนง่ำย 
๔. พ.จ.อ.สมควร   ประตงัถำโต                 ๑๐.    จ.อ.นรำศกัด์ิ         ชูช่ืน 
๕. พ.จ.อ.ลีนะวฒัน์  วงัสีรัง                   ๑๑.   จ.อ.ธงชยั            ศรีกงพำน 
๖. พ.จ.อ.นเรศ     ยอดสกุล                        ๑๒.   จ.ต.ปรีชำ             ชูบุญ 

เป้ำหมำยของงำน 
๑. เพื่อใหพ้ลขบัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีพลขบัและมำรยำทในกำรขบัรถ ผบ.ชำ 
๒. เพ่ือใหพ้ลขบัรู้จกัเส้นทำงรับผดิชอบของ กปช.จต. ทั้ง จว.จนัทบุรี และ จว.ตรำด 

ผลกำรปฏิบติั/ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
๑. กำรปฏิบติัพลขบัมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีพลขบัและมำรยำทในกำรขบัรถ ผบ.ชำ เป็นอยำ่งดี 
๒. พลขบัรู้จกัเส้นทำงรับผดิชอบของ กปช.จต. ทั้ง จว.จนัทบุรี และ จว.ตรำด 

 
งำน/ขั้นตอนท่ีท ำไดดี้ 

๑. สำมำรถปฏิบติัตำมขั้นตอนตำมท่ีรับกำรอบรม 
๒. ขบัรถไปปฏิบติัรำชกำรไดต้รงตำมเวลำท่ีก ำหนด 
๓. - 

งำน/ขั้นตอนท่ีท ำไดไ้ม่ดี 
๑. - 
๒. - 

อุปสรรค/ขอ้จ ำกดั/ขอ้ขดัขอ้ง ท่ีพบในระหวำ่งกำรปฏิบติังำน 
๑. มีกำรเปล่ียนเวลำอยูบ่่อยคร้ัง อำจท ำใหเ้กิดควำมผิดพลำดของผูป้ฏิบติั 
๒. - 

ประเดน็ที่ไดเ้รียนรู้ 
๑. กำรศึกษำอุปนิสัยและควำมตอ้งกำรของ ผบ.ชำ 
๒. รับรู้เส้นทำงใหม่ท่ีท ำใหเ้กิดควำมรวดเร็วมำกข้ึน 
๓. - 

ขอ้ปฏิบติัในกำรท ำงำนคร้ังต่อไป 
๑. เตรียมทดสอบกำรใชว้ทิยขุองพลขบั วำ่สำมำรถใชง้ำนไดจ้ริงหรือไม่ 
๒. -  

 

 


