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กองธุรการ
Administrative Division

  มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรร³ การ¸Øรการ การกำาลังพล การเงิน การกฎหมาย การ
พัสดØ และการบริการต่างæ

งาน¸Øรการ
 l รับหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จำานวน ๙,๒๗๓ เรื่อง
 l ส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จำานวน ๑,๑๗๒ เรื่อง
 l ออกคำาสั่ง อศ.    จำานวน ๙ คำาสั่ง
	 l คำาสั่ง อศ.(เฉพาะ)     จำานวน ๕๕๕ คำาสั่ง
	 l ออกข่าวราชนาวี       จำานวน ๔๐๐ ฉบับ
	 l ส่งเอกสารทางไปรษณีย์     จำานวน ๕๑๖ ฉบับ
	 l ส่งวารสารต่างๆ ดังนี้
  ก. นาวิกศาสตร์        จำานวน ๑๘๙ ฉบับ
  ข. หนังสืออุทกสาร        จำานวน ๙๐๐ ฉบับ
  ค. รายงานประจำาปีกรมอุทกศาสตร์  จำานวน ๕๐๐ ฉบับ
  ง. หนังสือที่ระลึกวันสถาปนา อศ.   จำานวน ๕๐๐ ฉบับ

งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
	 l ได้รับหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๓๐ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๓๐ เรื่อง
	 l ได้รับหนังสือ “ลับ” จำานวน ๔๖๓ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับ” จำานวน ๔๖๓ เรื่อง
    

  ค. รายงานประจำาปีกรมอุทกศาสตร์  จำานวน ๕๐๐ ฉบับ
  ง. หนังสือที่ระลึกวันสถาปนา อศ.   จำานวน ๕๐๐ ฉบับ

งานทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
	 l ได้รับหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๓๐ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับมาก” จำานวน ๓๐ เรื่อง
	 l ได้รับหนังสือ “ลับ” จำานวน ๔๖๓ เรื่อง และส่งหนังสือ “ลับ” จำานวน ๔๖๓ เรื่อง

   

๓



งานด้านกำาลังพล
	 l รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำานวน ๑ คน
	 l จัดทำาและปรับแก้บัญชีรายชื่อกำาลังพลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ ปีละ ๒ ครั้ง
	 l	การพิจารณาเสนอขอบำาเหน็จประจำาปีของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำา ปีละ ๒ ครั้ง
	 l การย้าย บรรจุ โอน ลาออก และเกษียณอายุ
ราชการ รวม ๖๔ นาย
	 l การขอเลื่อนยศ ปลดว่าที่ยศ และแต่งตั้งยศ รวม 
๘๕ นาย
	 l เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
เหรียญจักรมาลา รวม ๗๑ นาย
	 l จัดกำาลังพลเข้ารับการศึกษา หลักสูตรต่างๆ 
จำานวน ๘ หลักสูตร รวม ๑๗ นาย
	 l ประเมินผู้บริหารระดับสูง และนายทหารสัญญา
บัตรของ ทร. ปีละ ๒ ครั้ง
 l ประเมินข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 

งานด้านกฎหมาย
 l ดำาเนินการทางคดีอาญา จำานวน ๑ ราย
 

๔



การดำาเนินการด้านสัญญาซื้อขาย                 
 l ตรวจร่างแล้วเสร็จ จนถึงลงนามในสัญญาซื้อขาย
สัญญาจ้าง จำานวน ๖๒ สัญญา
 l ตรวจร่างแล้วเสร็จ จนถึงลงนามในใบสั่งซื้อ
สิ่งของและใบสั่งจ้าง จำานวน ๑๑๕ ใบสั่ง

การเร่งรัดส่งมอบสิ่งของ, ขอปรับตามสัญญา และรับตามสัญญา 
 
 l ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา สงวนสิทธิการปรับ การเร่งรัดการส่งมอบสิ่งของ จำานวน ๑๒ ครั้ง  
 l ขอคืนหลักประกันสัญญา จำานวน ๔๘ ราย  
 
งานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กบขส.อศ.
 l จำานวน ๑๕ ราย 

แจ้งรายการเกี่ยวกับการทำาสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างเหมา และใบสั่งซื้อสิ่งของ
 l เฉพาะรายที่มีวงเงินตามสัญญา ตั้งแต่จำานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ทุกเดือน จำานวน ๗๓ ครั้ง
 l รายงานความคืบหน้ากรณีข้าราชการในสังกัดถูกดำาเนินคดีอาญา จำานวน ๒ ครั้ง

 l ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมาย จำานวน ๑๐ ครั้ง 
 l อื่นๆ จำานวน ๕ รายการ

งานด้านบริการ 
 l ดำาเนินงานด้านการเบิกพัสดุ เพื่อสนับสนุน นขต.อศ.  
  ๑. พัสดุตามอัตราของ พธ.ทร.
  ๒. พัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์
  ๓. พัสดุสำาคัญ ๔ รายการ พัสดุสาย ขส.ทร. พัสดุสาย สสท.ทร. และพัสดุช่างพื้นฐาน อร. 
รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ฎีกา

l ดูแลรักษาสถานที่ จัดสถานที่ และจัดเลี้ยงรับรองการประชุม จำานวน ๑๙๒ ครั้ง

งานด้านการเงิน  
 ประกอบด้วยเงินในงบประมาณ และ กิจการสวัสดิการต่างๆ โดยดำาเนินการในเรื่อง การเบิกเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชี การควบคุม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำารายงานการ
เงิน กำากับดูแล และประสานงานในด้านการเงินกับ กง.ทร. และหน่วยต่างๆ ใน อศ.

การเบิกเงิน
 l เบิกจาก กง.ทร.  จำานวน ๑,๕๘๔ ฎีกา เป็นเงิน ๒๕๔,๖๘๘,๓๘๓.๔๕ บาท
 l เบิกจาก พธ.ทร.  จำานวน ๙ ฎีกา เป็นเงิน ๒๖,๘๕๕.- บาท

๕



 l เบิกใบขอรับ จำานวน ๔๖ ใบ ขอรับเป็นเงิน 
๑๐,๗๘๒,๒๓๑.๘๔ บาท

ฎีกาเบิกเงินประกอบด้วย ดังนี้
 l ฎีกาเงินเดือน, ค่าจ้าง จำานวน ๒๖๔ ฎีกา  
เป็นเงิน ๒๕,๐๗๑,๑๙๐.๖๔ บาท
 l ฎีกาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จำานวน ๒๖๒ ฎีกา   
เป็นเงิน ๑๒,๔๘๙,๘๖๖  บาท
 l ฎีกาเบี้ยเลี้ยงทหาร จำานวน ๓๔ ฎีกา    
เป็นเงิน ๑,๓๓๙,๕๓๐ บาท 
 l ฎีกาจัดซื้อ/จัดจ้าง จำานวน ๔๑๒ ฎีกา เป็นเงิน ๘๕,๒๕๗,๕๖๐.๖๙ บาท
 l ฎีกาค่าเช่าบ้าน จำานวน ๗๒ ฎีกา เป็นเงิน ๑,๕๑๕,๑๐๘.๒๙ บาท 
 l ฎีกางบกลาง ค่ารักษาพยาบาล จำานวน ๑๐๗ ฎีกา เป็นเงิน ๑,๕๒๗,๙๑๕.๖๓ บาท 
 l ฎีกางบกลาง ค่าเล่าเรียน จำานวน ๗๑ ฎีกา เป็นเงิน ๑,๕๒๖,๔๖๘.๗๕ บาท
 l ฎีกาสาธารณูปโภค จำานวน ๑๔๙ ฎีกา เป็นเงิน ๕,๕๐๒,๘๑๑.๙๘ บาท 
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การจัดทำารายงานการเงิน ดังนี้
	 l	รายงานการเงินสถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่    จำานวน ๑๒ รายงาน
	 l	รายงานการเงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์          จำานวน ๑๒ รายงาน
	 l รายงานการเงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ ๓              จำานวน ๑๒ รายงาน
 

	 l รายงานการเงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ กู้ยืม           จำานวน ๑๒ รายงาน
	 l รายงานการเงินสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ อู่กรุงเทพฯ        จำานวน ๑๒ รายงาน
	 l รายงานการเงินกีฬาและนันทนาการ สวัสดิการกรมอุทกศาสตร์   จำานวน  ๑๒ รายงาน
	 l รายงานการเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์  จำานวน   ๑ รายงาน

การพัฒนากำาลังพลด้านการเงิน   
 เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
	 l จัดหัวหน้าแผนกการเงิน กธก.อศ. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการนายทหารการเงินประจำาปี ๒๕๕๓
	 l จัดหัวหน้าแผนกการเงิน กธก.อศ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
        และพิจารณาร่าง วิสัยทัศน์ กรมการเงินทหารเรือ
	 l จัดข้าราชการแผนกการเงิน กธก.อศ. จำานวน ๒ นาย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเคร่ือง GFMIS 
	 l จัดข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ  

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
	 l ด้านการเงินและการบัญชีของกรมอุทกศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจ
 เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ทร. พ.ศ.๒๕๕๓
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 l นาวาเอก เทวัญ  สุขเกษม  เสนาธิการ
หมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ และรักษา
ราชการนายทหารโครงการและงบประมาณ กรม
อุทกศาสตร์  ร่วมประชุม International Carto-
graphic Conference (ICC) ครั้งที่ ๒๔ ระหว่าง 
๑๕ – ๒๑ ต.ค.๕๒ ณ สาธารณรัฐชิลี 

	 l กรมอุทกศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม East Asia Hydrographic Commission (EAHC) 
ENC Task Group Meeting ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๓ และ การประชุม East Asia Hydrographic 
Commission (EAHC) Coordinating Meeting ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๒๑ – ๒๒ ม.ค.๕๓   ณ โรงแรม 
Imperial Queen’s Park Hotel กรุงเทพฯ 

 l นาวาเอก จักรกฤช  มะลิขาว ผู้อำานวยการกอง
สมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์  ร่วมประชุม North In-
dian Ocean Hydrographic Commission (NIOHC) 
Meeting ครั้งที่ ๑๐ ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ ก.พ.๕๓ ณ 
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
 l นาวาเอก ณัฐวุฒิ ประทีปะผลิน  รองผู้อำานวยการ
กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ และ นาวาตรี 
สุขสันต์  สื่อสกุล รักษาราชการหัวหน้าแผนกแผนที่
เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ และ รักษา
ราชการผู้บังคับการเรือหลวงจันทร หมู่เรือสำารวจ 
หมวดเรืออุทกศาสตร์ ร่วมประชุม East Asia Hydro-
graphic Commission (EAHC) ENC Task Group 
Meeting ครั้งที่ ๔ ระหว่าง ๑๗ – ๑๙ มี.ค.๕๓ ณ เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง 

 l พลเรือโท ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นคร  ทนุวงษ์  เจ้ากรมอุทกศาสตร์  และ นาวาเอก ภูวดล 
สว่างแสง ผู้อำานวยการกองเครื่องหมายทางเรือ กรมอุทกศาสตร์ ร่วมประชุม International Association 

๙



of Marine Aids to Navigation & Lighthouse Authorities (IALA) Conference ครั้งที่ ๑๗ ระหว่าง 
๒๑ - ๒๗ มี.ค.๕๓ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 l พลเรือตรี ประยุทธ  
เนตรประภา รองเจ้ากรม
อุทกศาสตร์ และ นาวาเอก 
บงกช สโมสร รองผู้อำานวยการ 
กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 
ร่วมประชุม Capacity Build-

ing Sub-Committee (CBSC) Meeting ครั้งที่ ๘ ระหว่าง ๑๔ – ๑๖ มิ.ย.๕๓ และ การประชุม In-
ter Regional Coordination Committee (IRCC) Meeting ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๗ - ๑๘ มิ.ย.๕๓ ณ 
สหรัฐอเมริกา
 l กรมอุทกศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม East Asia Hydrographic Commission (EAHC) 
ENC Task Group Meeting ครั้งที่ ๕ พร้อมพิธีเปิดเว็บไซต์ใหม่ของ EAHC ระหว่าง ๑๙ – ๒๑ ก.ค.๕๓ 
ณ โรงแรม Centara Grand Mirage Beach Resort พัทยา ชลบุรี 

 
 
 
 
 
 

				 l พลเรือตรี ประยุทธ  เนตรประภา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วย นาวาเอก ศิริชัย เนย
ทอง ผู้อำานวยการ กองสำารวจแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ และ นาวาเอก บงกช สโมสร รองผู้อำานวยการ 
กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ Msgt Steve A.Phillips หัวหน้า DET415 ที่นำา Ssgt. 

Krits Onafu หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
ช่างซ่อมบำารุงคนใหม่ เข้าเยี่ยมและแนะนำาตัว ณ ห้อง
รับรอง ๒ บก.อศ. เมื่อ ๑๑ ส.ค.๕๓
  l พลเรือตรี ประยุทธ  เนตรประภา รอง
เจ้ากรมอุทกศาสตร์,  นาวาเอก ธนพล วิชัยลักขณา 
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นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมอุทกศาสตร์, น.อ.บงกช สโมสร รองผู้อำานวยการกองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์, 
นาวาเอก ณัฐวุฒิ ประทีปะผลิน รองผู้อำานวยการกองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ และ เรือโท กฤษฎา 
อินนุ่ม ประจำาแผนกแผนที่เดินเรือ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ ร่วมประชุม Indonesia - Thailand 
ENC Harmonization ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง ๒๐ – ๒๒ ก.ย.๕๓

 
 
 
 
 

งานพัฒนาองค์บุคคล
 การจัดการฝึก ศึกษาและอบรมใน อศ.
 l เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก ปี งป.๕๓ ระหว่าง ๑๑ ม.ค. - ๑๒ มี.ค.๕๓

  
 l เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ปี งป.๕๓ ระหว่าง ๒๒ มี.ค. - ๔ มิ.ย.๕๓ 

  
  
  
  
 

การจัดข้าราชการไปฝึก ศึกษา และอบรม ตามหน่วยใน ทร.
 l พันจ่าเอก อัครินทร์  กิ่งแก้ว  และ พันจ่าเอก ภิสิทธ์  จุลสวัสดิ์  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการ
ใช้งานและการซ่อมบำารุงเครื่อง รับ- ส่ง วิทยุ  HF/SSB แบบประจำาที่ (BASE) บนบก  ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ 
ก.ย.๕๓ ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l นาวาตรี วิษณุ  ตรุษทุ่ง และ เรือเอก สมชาย  ก้านบัวแก้ว  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Web 
Programming ระดับสัญญาบัตร ระหว่าง ๒ - ๖ ส.ค.๕๓ ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
 l นาวาตรี วิสณุ  ตรุษทุ่ง และ เรือเอก สมชาย  ก้านบัวแก้ว เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Secureweb 
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Programming ระดับสัญญาบัตร ระหว่าง ๒๓ - ๒๗ ส.ค.๕๓ ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ
 l นาวาตรี อำานาจ  ก้อนเครือ  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารส่งกำาลังบำารุงระดับผู้ปฏิบัติ  
ระหว่าง ๒๙ - ๓๑ มี.ค.๕๓ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 l พันจ่าเอก วิสุทธิ์  อ่อนอินทร์  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Advance PHP ระดับต่ำากว่าสัญญา
บัตร  ระหว่าง ๗ - ๑๑ มิ.ย.๕๓ ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l นาวาโท หญิง อรนุช  พรแดง  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารส่งกำาลังบำารุง  ระดับผู้
บริหาร ระหว่าง ๑ - ๒๘ ก.ค.๕๓ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 l นาวาตรี เรืองยุทธ  จุลภักดิ์ และ เรือโท กฤษฎา  อินนุ่ม  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำานวย
การเบื้องต้น รุ่นที่ ๒๙ ระหว่าง ๗ - ๒๕ มิ.ย.๕๓ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 l เรือเอก ณรงค์  ดิษแพ  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง  ๖ พ.ค. – ๑๘ มิ.ย.
๕๓ ที่กรมช่างโยธาทหารเรือ
 l พันจ่าเอก วินัย  ด้วยประดิษฐ์  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการติดตั้งก๊าช NGV เบื้องต้น ระหว่าง 
๑๔ - ๒๕ มิ.ย.๕๓ ที่กรมการขนส่งทหารเรือ
 l นาวาเอก เทวัญ  สุขเกษม  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงาน และงบประมาณ ระดับผู้
บริหาร รุ่นที่ ๑๙ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.๕๓  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ นันทอุทยานสโมสร
 l นาวาเอก เทวัญ  สุขเกษม และ เรือเอก นิพนธ์  อิ่มนาค  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหาร
งบประมาณ ระดับผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ ๒๖ ระหว่าง ๑๕ - ๒๖ มี.ค.๕๓  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ นันทอุทยานสโมสร
 l เรือเอก พีรพัฒน์  เจริญผล  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Introduction to Information ระดับ
สัญญาบัตร ระหว่าง ๑๕ - ๑๙ มี.ค.๕๓  ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l พันจ่าเอก อวยชัย  โพธิ์ทอง  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Introduction to Information ระดับ
ต่ำากว่าชั้นสัญญาบัตร ระหว่าง ๘ - ๑๒ มี.ค.๕๓  ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l เรือเอก วิทยาสิทธิ์  แหวนวงศ์  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Wireless Lan Security ระดับ
สัญญาบัตร ระหว่าง ๒๔ – ๒๖ ก.พ.๕๓  ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l พันจ่าเอก วีระ  เยื่อใย  เข้ารับการศึกษาหลักสูตร Wireless Lan Security ระดับต่ำากว่าชั้น
สัญญาบัตร ระหว่าง ๒๔ - ๒๖ ก.พ.๕๓  ที่ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 l จ่าเอก อมรเทพ  แสนดำา  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างทำาความเย็นและปรับอากาศ  ระหว่าง 
๒๕ - ๑๙ มี.ค.๕๓  ที่กรมอู่ทหารเรือ
 l นาวาโท ศิริวัฒน์  ศิริวัฒนกุล  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๒  ระหว่าง 
๕ ต.ค. ๕๒ - ๒๕ มี.ค.๕๓  ที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

 การจัดข้าราชการไปฝึก ศึกษา และอบรมตามสถานศึกษาในประเทศนอก ทร.
 l เรือเอก ชุมพล  ทองเอี่ยม เข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรม
แผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง ๕ ม.ค. - ๔ พ.ค.๕๓
 l เรือเอก ประเสริฐ  เตียวศิริ และ พันจ่าโท รุ่งโรจน์  ทองศรี  เข้ารับการอบรมบัญชีคุมพัสดุ

๑๒



คงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลังสำาหรับนายทหาร ที่ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)    ในวัน
ที่ ๑๘ ธ.ค.๕๒
 l นาวาตรี วรการ  เสาเวียง  และ พันจ่าเอก ทวีชัย  คล้ายสิงห์  เข้ารับการอบรมการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนในการวัด ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ธ.ค.๕๒
 l นาวาตรี หญิง มธุกร  ลิ้มสกุล เข้ารับการอบรมหลักสูตรไวยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เขียนภาษาอังกฤษ ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่าง ๗ ก.พ. – ๒๑ มี.ค.๕๓
 l เรือเอก บุญเกิด รัตนบริบูรณ์ลาภ  เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ที่ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ระหว่าง  ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.
๕๓
 l เรือเอก ไพรัช  พิกุลทอง เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ที่ สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ 
พ.ค.๕๓
 l นาวาตรี สุขสันต์  สื่อสกุล และ เรือโท อารีย์  หวันหละเบ๊ะ   เข้ารับการอบรมการสร้างภาพ
ออร์โท ด้วยข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและเทคนิคการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศ ๓ มิติ  ที่ สำานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  ระหว่าง ๒๑ - ๒๕ มิ.ย.๕๓
 l พันจ่าเอก ประสิทธิ์ นาสิงห์คาน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบบจัดการสีเพื่องานพิมพ์ ที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่าง ๑๔ - ๑๖ ก.ค.๕๓
 l นาวาตรี สุขสันต์ สื่อสกุล และ เรือเอก เลิศศักดิ์ หนูนิ่ม  เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรม
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) ระหว่าง ๑๒ - ๑๖ ก.ค.๕๓
 l จ่าเอก สุภกิจ  รุ่งเจริญ เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ออฟเซตหลากสี ที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง ๘ - ๑๐ ก.ย.๕๓
 l จ่าเอก นันทภพ  เกตุชาติ  เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา รุ่นปีการ
ศึกษา ๕๓ - ๕๔  ที่กรมอุตุนิยมวิทยา  ระหว่าง ๑๖ มี.ค.๕๓ - ๒๑ เม.ย.๕๔
 l นาวาตรี สมศักดิ์  เชื้อขาวพิมพ์  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาระบบ
สารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ระหว่าง ๒ มิ.ย.๕๑ - ๓๑ พ.ค.๕๔
 l เรือเอก กมลชัย ประกอบจินดา  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ระหว่าง ๒ มิ.ย.๕๑ - ๓๑ ต.ค.๕๓
 l นาวาโท พัลลภ พยัคเลิศ  เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสำารวจ ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่าง ๑ มิ.ย.๕๒ - ๓๑ มิ.ย.๕๔

 จัดข้าราชการไปฝึก ศึกษา และอบรมในต่างประเทศ
 l เรือเอก รชต โอศิริ  ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขา Earth Science (Ocean Mapping)  ณ 
University of New Hampshire สหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่ ๒๑ ส.ค.๕๓ – ๓๑ ส.ค.๕๔  โดยทุนกองทัพเรือ 
ปีงบประมาณ ๕๓  

๑๓



 l เรือโท กิตติศักดิ์ นิลรัตน์  เดินทางไปศึกษาระดับ  Post Graduate  หลักสูตร   Ocean Ba-
thymetry (Ocean Mapping)   ณ  University of New Hampshire สหรัฐอเมริกา ระหว่าง ๒๑ ส.ค.
๕๓ - ๑ ก.ย.๕๔ 

 งานการจัดการความรู้
 l จัดบรรยายองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาระบบการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ”    
 l จัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้และการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์ อศ.

 การประชุม สัมมนา กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ
 l กรมกำาลังพลทหารเรือ จำานวน ๓๔ ครั้ง
 l กรมข่าวทหารเรือ จำานวน ๘ ครั้ง
 l กรมยุทธการทหารเรือ จำานวน ๑๔ ครั้ง
 l กรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ จำานวน ๒๖ ครั้ง
 l กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จำานวน ๑๓ ครั้ง
 l สำานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ จำานวน ๓๑ ครั้ง
 l กรมสารบรรณทหารเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
 l กรมจเรทหารเรือ จำานวน ๕ ครั้ง
 l กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำานวน ๙ ครั้ง 
 l กรมอู่ทหารเรือ จำานวน ๗ ครั้ง

๑๔



 l สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จำานวน ๔ ครั้ง
 l กรมพลาธิการทหารเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
 l สำานักงานทหารเรือหญิง จำานวน ๓ ครั้ง
 l ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ จำานวน ๑ ครั้ง
 l ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ จำานวน ๑ ครั้ง
 l กรมการขนส่งทหารเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
 l กรมการเงินทหารเรือ จำานวน ๗ ครั้ง
 l กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จำานวน ๙ ครั้ง
 l สำานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จำานวน ๓ ครั้ง
 l กรมแพทย์ทหารเรือ จำานวน ๓ ครั้ง
 l กองเรือยุทธการ จำานวน ๓ ครั้ง
 l สำานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ จำานวน ๑ ครั้ง
 l ทัพเรือภาค ๑ จำานวน ๑ ครั้ง
 l กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จำานวน ๑ ครั้ง
 l ฐานทัพเรือกรุงเทพ จำานวน ๑ ครั้ง

 การประชุม สัมมนา กับหน่วยต่างๆ ในประเทศ นอก ทร.
 l กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำานวน ๑  คร้ัง
 l มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำานวน ๑ ครั้ง
 l จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวน ๑ ครั้ง
 l สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จำานวน ๑ ครั้ง
 l สถาบันมาตรวิทยา จำานวน ๑ ครั้ง
 l มหาวิทยาลัยศิลปากร จำานวน ๑ ครั้ง
 l กรมประมง จำานวน ๑ ครั้ง
 l กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จำานวน ๑ ครั้ง
 l สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน จำานวน ๑ ครั้ง
 l กรมข่าวทหารเรือ จำานวน ๑ ครั้ง
 
 จัดวิทยากร ครูช่วยสอน ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทร.
 l หลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติ และไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (กรมยุทธการ
ทหารเรือ) จำานวน ๙ ครั้ง
 l หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน และหลักสูตรอาชีพเฉพาะอย่าง ขส.ทร. จำานวน 
๒ หลักสูตร
 l กรมแพทย์ทหารเรือ จำานวน ๑ หลักสูตร
 l กรมยุทธการทหารเรือ หลักสูตรฝึกเตรียมความพร้อมองค์บุคคล จำานวน ๑ หลักสูตร

๑๕



 l มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำานวน ๑ ครั้ง
 l มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำานวน ๑ ครั้ง
 l กรมเจ้าท่า จำานวน ๑ ครั้ง
 l มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี จำานวน ๑ ครั้ง 
 l สำานักงานลูกเสือนาวี จำานวน ๑ ครั้ง
 l หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำานวน ๑ ครั้ง

 งานพัฒนาห้องสมุด อศ.
 l บันทึกข้อมูลหนังสือเข้าระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 l จัดหมวดหมู่หนังสือ
 l จำานวนหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์  
ที่รับไว้ใช้ราชการในห้องสมุด ๑,๕๔๐ รายการ

 งานหอประวัติอุทกศาสตร์ไทยและพิพิธภัณฑ์
อุทกศาสตร์
 l จัดเตรียมความพร้อมสำาหรับการเข้าเยี่ยม
ชม/ดูงาน
 l ผู้เข้าเยี่ยมชม  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓   
จำานวน ๘๑๗ คน 

 งานด้านกรรมวิธีข้อมูล
 l ดูแล ปรับปรุง และซ่อมทำา ระบบเครือ
ข่ายภายในกรมอุทกศาสตร์ ให้สามารถใช้ราชการได้ 
ทำาให้กำาลังพลกรมอุทกศาสตร์ ใช้เครือข่ายในการรับ-
ส่ง ค้นหาข้อมูล และให้บริการข้อมูลด้านอุทกศาสตร์  อุตุนิยมวิทยา แก่ประชาชนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 l ปรับปรุงอุปกรณ์ศูนย์แจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประสิทธิผลในการให้บริการข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 l จัดทำาป้ายแสดงตน และบัตรผ่านเข้า - ออก ประเภทต่างๆ ภายในกรมอุทกศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย จำานวน ๑๐๙ ใบ
 l เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง ของกรมอุทกศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ดังนี้
  r ประกาศชาวเรือ ๑๗๗ ฉบับ
  r ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคา ๑๑๓ ครั้ง
  r ประกาศสอบราคา ๕๒ ครั้ง
  r ผลประกาศสอบราคา ๕๒ ครั้ง

๑๖



  r ประกาศร่าง TOR ๑๕ ครั้ง
  r ประกาศสอบราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗ เรื่อง
  r ผลประกาศสอบราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗ เรื่อง
  r เผยแพร่ข้อมูลระดับน้ำาตามสถานีน้ำาต่างๆ ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค.๕๓
  r เผยแพร่ข้อมูลดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ ขึ้น - ตก ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค.๕๓
  r เผยแพร่ข้อมูลสภาวการณ์น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา ๑๒๕ ครั้ง
  r เผยแพร่ข้อมูลแผนที่ ENC ของกรมอุทกศาสตร์ ๑๑ ครั้ง 
  r เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔๐ ครั้ง
  r เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ๔๐ ครั้ง
  r เผยแพร่ข้อมูลสรุปสถานการณ์ประจำาวัน ๒๔๒ ครั้ง
 l ซ่อมทำาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวน ๗๖ เครื่อง
 l ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติม จำานวน ๑๒ จุด
 l ติดตามและดำาเนินการกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ๓๐ ครั้ง
 l จัดหารายละเอียดอุปกรณ์ประกอบการจัดซื้อ/จ้าง ๓ ครั้ง
 l เป็นเจ้าหน้าที่ในการประชุม นขต.อศ. ๑๑ ครั้ง
 l จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อนำาเสนอเพื่อใช้ในการประชุม ๑๐๑ ครั้ง

 งานด้านพัสดุ
 l จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำาหรับจัดทำาเว็บไซต์และระบบวีดีทัศน์ในการสนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์   
 l จัดซื้อวัสดุประจำาสำานักงาน
 l จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำารุงระบบเครือข่ายสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
 l จัดซื้อวัสดุ อะไหล่ในการซ่อมบำารุงและดำารงสภาพข้อมูลทางอุทกศาสตร์
 l จัดซื้อตำาราทางวิชาการ
 l จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสอบเลื่อนฐานะกำาลังพลของ อศ.
 l จัดซื้อสิ่งของในการประชุม EAHC 
 l จัดซื้ออุปกรณ์การฝึก ทร. ๕๓ 
 l จัดซื้อหมึกพิมพ์สนับสนุน นขต.อศ.
 l จัดซื้อชั้นเก็บอะไหล่และอุปกรณ์สารสนเทศทางอุทกศาสตร์
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Surveying Division

 �¢�Ùi��¢²ªw¢²��w��w���·���}���|����z·�Ù�Ø«�Ý���}������w��Ù�ªÜÞ²�w���·�«ÚÙ�¢²�Ýª��«ÚÙ�¢²�w   
«�Ý«ÚÙÚ�|�h�|°�����}Ùw�����}����¢���Ì�¡w�Ð��|�Ýª�

|�Ù�·���}«ÚÙ�¢²�Ýª�
 O สำ�รวจเ¾×่Íปรับปรุงá¼นทÕ่เ´Ôนเร×Í  หม�ยเลข  ñ๕ö ต.ทุ่งสุขล� Í.ศรÕร�ª� จ.ªลบุรÕ ตั้งáต่ ๒ô 
¾.ย.๕๒ ร�ªก�รมÕกำ�หน´ประม�ณ ù วัน
 O� �·���}ªw±�����Ýª�¢��x��Ûqs|� ��|¬z�|xh��«�Ý���²|Ù³·�� ªÜÞ²�������¤|«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ�� ����ª�x��
»¿á���¡ª�Ø�h�ª�Þ���Ý}�������|�ÝÜ�Ù�}���Ý}��z¢�¢x�Ù�Ð���³|«�h�º»���z�¾»����w���¢w·��Ù���Ý��Ø�����
๒ô วัน
 O��·���}z����£wÙ³·�ªÜÞ²�}���·�«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ����¡ª�Ø«�hÙ³·�ª}i�Ü�Ý�����³|«�h��}���������}���¤�����w���
�£|�����wªw�±��}�ÙÙ��¤�¢���³|«�h�º¿���z�¾»����w���¢w·��Ù���Ý��Ø�À���Ù
 O��·���}«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ������ª�x�¼¼¿���|ªxi�w�Ù��|�}����|���³|«�h�ºÂ���z�¾¼����w���¢w·��Ù�
ประม�ณ ๓ð วัน
 O��·���}��|¬z�|xh���ªÜÞ²�������¤|«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ������ª�x�»À»�«�Ý«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ������ª�x��
»À¼���¡ª�Ø��¥hªw�Ý�h�|��|�}��¤�����Ð��Ù¢���³|«�h�»á���z�¾¼����w���¢w·��Ù���Ý��Ø�»¾���Ù����
 O��·���}«ÚÙ�¢²�Ýª��ªÜÞ²���i�|�iÙ~���«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ������ª�x�»½¼�«�Ý«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ���w��h��
����ª�x�»À¼�«�Ýªw±�xi��¥�z����£wÙ³·���|�h�Ùx�|«ÚÙ�¢²ª�¡Ùª�Þ���w��h�����ª�x�»À»���³|«�h�»Â�
�¢�z�¾¼����w���¢w·��Ù���Ý��Ø�À¼���Ù�¬��Ü��ÙÝ�����Ü������¢
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งานเขตแดนระหว่างประเทศ 
	 l	สำ�รวจหยั่งน้ำ�ต�มลำ�น้ำ�โขง สนับสนุนกระทรวงก�รต่�งประเทศ ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๓ 
พื้นที่สำ�รวจตั้งแต่ อ.เชียงแสน ถึง อ.เวียงแก่น จ.เชียงร�ย และพื้นที่ตั้งแต่ อ.เมือง จ.นครพนม ถึง 
อ.เชียงค�น จ.เลย ตั้งแต่ ๒๘ ก.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๖๑ วัน   

งานสำารวจขอบเขตที่ดิน ทร.  

๑๙



 l สำ�รวจแนวเ¢ตที่ดÔนและป˜กหลักเ¢ตที่ตั้ง¢อง รŒอย.ค.หนัก  พัน.ป.กจต. ต.ห�ดเลçก อ.คลองãหÞ่  
จ.ตร�ด ตั้งแต่ ๒๕ ม.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๓ วัน
 l	 ตรวจสอºแนวเ¢ตที่ดÔนและป˜กหลักเ¢ตที่ดÔนที่ตั้งหน่วย นป.สอ.ร½. ôù๑ อ.เมืองสตÙล จ.สตÙล   
áละตรวจสÍบเน×้ÍทÕ่áละขÍบเขตทÕ่´Ôนหน่วยบÔนย่Íย มวบ.กปก.ทรÀ.๓ Í.เม×ÍงระนÍง จ.ระนÍง ตั้งáต่ ๓ð 
มี.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑๒ วัน
 l	ตรวจสอºแนวเ¢ตเพื่อสรŒ�งรั้ว¢องกระâจมä¿แหลมเทียน อ.เก�ะพะงัน จ.สØร�É®ร�¸�นี ตั้งแต่ ๕ 
ก.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนด ô วัน 
 l น.ท.ชัยสÔท¸Ôì  ป�นแดง หน.สำ�รวจแ¼นที่ºก กรท.อÈ. äปสำ�รวจพื้นที่ร่วมกัºคณะ¢อง กº.ทร. ที่ 
อ.เก�ะชŒ�ง จ.ตร�ด ตั้งแต่ ๑๖ ส.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๒ วัน
 l สำ�รวจแนวเ¢ตที่ดÔนแปลงหม�ยเล¢ทะเºียนที่ร�ชพัสดØ ชº.ô๖๕ และ ชº.ô÷÷ ต.º�งพระ  
อ.Èรีร�ช� จ.ชลºØรี ตั้งแต่ ๒ ส.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๑ð วัน
 l สำ�รวจจัดตั้งสถ�นีวัดค่�มØมเยื้อง¢องกลŒองกองรŒอยãหŒกัº พัน.ปºค.๑ กรม ป.พล.นย. และ 
พัน.ป.กจต. จ.จันทºØรี ตั้งแต่ ๓ð ส.ค.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนดประม�ณ ๕ วัน
 l สำ�รวจที่ดÔนเก�ะวังãน จ.สØร�É®ร�¸�นี ตั้งแต่ ๑๓ ก.ย.๕๓ ร�ชก�รมีกำ�หนด ÷ วัน

           
   ¡ารสำารวจแ¼นที่ทะเÅ                            จำานวน (วÑน)
 ก�รสำ�รวจแ¼นที่ทะเลâดยพ�หนะรถยนต�และเรือยนต�รัºจŒ�ง   ù๕
 ก�รสำ�รวจแ¼นที่ทะเลâดยพ�หนะ ร.ล. พÄหัสºดี    ÷๓
 รวม          ๑๖๘

   ¡ารสำารวจแ¼น¼Ñงที่ดินแÅะงานเขตแดน     จำานวน (วÑน)
 ก�รสำ�รวจáนวเขตทÕ่´Ôน       ๓๘
 ก�รสำ�รวจห�แนวร่องน้ำ�ลึกต�มลำ�น้ำ�â¢ง     öñ
 ก�รสำ�รวจสนับสนุน นย.       ๕
 รวม          ñðô

๒๐



ส¶านีวÑด¤วาÁสÑ่นสะเท×อนจÑงหวÑดเªีÂงãหÁ่   
  ๑. ก�รเ½‡�ตรวจวÔเคร�ะห�คลื่นแ¼่นดÔนäหว (ตั้งแต่ ต.ค.๕๒ - 
ก.ย.๕๓) ส�ม�รถตรวจวัดäดŒทั้งสÔ้น  ๑๒,๘ð๕ ครั้ง âดยแº่งเปšน
  l แ¼่นดÔนäหวที่เกÔด¢ึ้นเองต�ม¸รรมช�ตÔ วัดäดŒจำ�นวน 
๑ð,๖ð๕ ครั้ง
  l แ¼่นดÔนäหวที่เกÔด¢ึ้นจ�กก�รกระทำ�¢องมนØÉย� (ก�ร
ระเºÔดหÔนที่ อ.แม่เม�ะ จ.ลำ�ป�ง และที่ อ.ºŒ�นâÎ่ง จ.ลำ�พÙน) 
วัดäดŒจำ�นวน ๒,๒ðð ครั้ง
 ๒. À�รกÔจÍ×่นæ  
  l	เ½‡�รัºเสดçจพระºรมวงÈ�นØวงÈ� จำ�นวน ๑ô ครั้ง
	 	 l	ร่วมง�นพÔ¸ีต่�งæ กัºส่วนร�ชก�รãนพื้นที่ จ.เชียงãหม่ 
จำ�นวน ๑๕ ครั้ง
	 	 l	 ãหŒก�รตŒอนรัºคณะ¼ÙŒเยี่ยมชมสถ�นีÏ ทั้งãนกองทัพ
เรือและหน่วยง�นÀ�ยนอก จำ�นวน ๑๓ คณะ
	 	 l	 รัºรองและãหŒก�รสนัºสนØนพ�หนะแก่น�ยทห�รชั้น
¼ÙŒãหÞ่ãน ทร. จำ�นวน ๕ ครั้ง
	 	 l	ร่วมกÔจกรรมเชื่อมคว�มสัมพัน¸�ระหว่�งสถ�นีÏ กัº

สถ�นกงสØลอเมรÔก� จ.เชียงãหม่ จำ�นวน ๕ ครั้ง
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กองสรางแผนที่
Cartographic Division

 ÁÕË¹ŒÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§µŒ¹©ºÑº  ¡ÒÃµÃÇ¨áÅÐá¡Œä¢  ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃ¾ÔÁ¾�á¼¹·Õèà´Ô¹àÃ×Í á¼¹·Õè
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈ á¼¹·Õè¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡ÒÃ·ËÒÃ  á¼¹·Õèº¡  á¼¹¼Ñ§µ‹Ò§æ  µÅÍ´¨¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃáÅÐ
ºÃÃ³ÊÒÃµ‹Ò§æ µÒÁ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ

 §Ò¹¢Í§¡Í§ÊÃŒÒ§á¼¹·Õèã¹»‚ §».õó ÁÕ´Ñ§¹Õé
ñ. §า¹ÊÃŒา§á¼¹·Õèเ´Ô¹เÃ×Í¡ÃÐ´าÉ 
 ÊÃŒา§á¼¹·Õèเ´Ô¹เÃ×Í¡ÃÐ´าÉ ¨íา¹Ç¹ ñð หมายเลข ´Ñ§¹Õé
  แผนที่พิมพ์เพิ่มเติม (Reprint) จำานวน ๕ หมายเลข
  แผนที่แก้ไขเล็กน้อย (New Edition) จำานวน ๒ หมายเลข
  แผนที่เปลี่ยนต้น©บับใหม่ (New Publication) จำานวน ๒ หมายเลข
 แผนที่พิมพ์เพิ่มเติม จำานวน ๕ หมายเลข ได้แก่
  หมายเลข ๓๕ø “อ่าวปะตอง” มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐานทางราบ WGS 84 
  หมายเลข ๑๑๕  “อ่าวสัตหีบและบริเว³ใกล้เคียง”  มาตราส่วน  ๑ : ô๐,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐาน
ทางราบอินเดียน ๒๕๑ø (Indian  Datum 1975)
  หมายเลข ๐๐๑  “ประจวบคีรีขัน¸์ ¶ึง เกาะจวง”  มาตราส่วน  ๑ : ๒ô,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐาน
ทางราบอินเดียน ๒๕๑ø (Indian  Datum 1975)
  หมายเลข ๑ô๑  “แหลมทรพิม ¶ึง เกาะคราม”  มาตราส่วน  ๑ : ๑๒๐,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐาน
ทางราบอินเดียน ๒๕๑ø (Indian  Datum 1975)
  หมายเลข ๑๑ô “ท่าเรือเกาะสีชัง” มาตราส่วน ๑ : ๑๕,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐานทางราบ WGS 84  
 แผนที่แก้ไขเล็กน้อย จำานวน ๒ หมายเลข ได้แก่
  หมายเลข ๒ô๖ “หัวหิน” มาตราส่วน ๑ : ô,๐๐๐  อ้างอิงกับมูลฐานทางราบอินเดียน ๒๕๑ø 
(Indian Datum 1975)
  หมายเลข ๓๐๗ “พังงา ¶ึง ระนอง” มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐานทางราบอินเดียน 
๒๕๑ø (Indian Datum 1975)
 แผนที่เปลี่ยนต้น©บับใหม่ จำานวน ๒ หมายเลข ได้แก่ 
  หมายเลข ๓๓๓ “อ่าวพังงา” มาตราส่วน ๑ : ô๕,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐานทางราบ WGS 84
  หมายเลข ๑๑๒ A “ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา” มาตราส่วน ๑ : ๒๒,๐๐๐ อ้างอิงกับมูลฐานทางราบ 
WGS 84
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๒. งานสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Navigational Chart: : ENC)  
 ๒.๑ สร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์เสร็จและพร้อมให้บริการเพิ่มจากป‚ที่ผ่านมาอีก จำานวน ๓ 
เ«ลล์ ทำาให้สิ้นป‚งบประมา³ ๒๕๕๓ กรมอุทกศาสตร์มีแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในน่านน้ำาไทยให้บริการ
ทั้งหมด ๓๖ เ«ลล์ ดังปรากฏในตารางที่ ๑ และ ตารางที่ ๒ ดังต่อไปนี้

µÒÃÒ§·Õè ñ á¼¹·Õèà´Ô¹àÃ×ÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�·ÕèÊÃŒÒ§àÊÃç¨ã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõõó

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  TH5SC007  อ่าวสัตหีบ      ๑ : ô,๐๐๐
๒  TH1SC029  แผนที่ทะเลอา³าเขต    ๑ : ๑,๕๐๐,๐๐๐
๓  TH5SC07A  ท่าเรือเกาะสีชัง    ๑ : ô,๐๐๐

µÒÃÒ§·Õè ò á¼¹·Õèà´Ô¹àÃ×ÍÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ã¹¹‹Ò¹¹éíÒä·Â·Õè¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ñé§ËÁ´ óð à«ÅÅ�

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  TH100045  กรุงเทพÏ ¶ึง สิงคโปร์    ๑ : ๑,๕๐๐,๐๐๐
๒  TH200362  สตูล ¶ึง ระนอง    ๑ : ๗๐๐,๐๐๐
๓  TH300001  อ่าวไทย, ประจวบคีรีขัน¸์ ¶ึง เกาะจวง ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
ô  TH300102  เกาะจวง ¶ึง เกาะกง    ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
๕  TH300203  หลังสวน ¶ึง ประจวบคีรีขัน¸์   ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
๖  TH300204  แหลมคอกวาง ¶ึง หลังสวน   ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
๗  TH300205  สงขลา ¶ึง แหลมคอกวาง   ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
ø  TH300206  สงขลา ¶ึง กลันตัน    ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
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๙  TH300307  พังงา ¶ึง ระนอง    ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
๑๐  TH300308  Àูเก็ต ¶ึง กันตัง    ๑ : ๑ø๐,๐๐๐
๑๑  TH400112  ทางเข้าแม่น้ำาเจ้าพระยา   ๑ : ô๕,๐๐๐
๑๒  TH400115  อ่าวสัตหีบ และบริเว³ใกล้เคียง  ๑ : ô๕,๐๐๐
๑๓  TH400229  ท่าเรือสงขลา     ๑ : ô๕,๐๐๐
๑ô  TH400332  เกาะพระทอง     ๑ : ô๕,๐๐๐
๑๕  TH400353  บ้านท้ายเหมือง ¶ึง ช่องปากเกาะ  ๑ : ô๕,๐๐๐
๑๖  TH400147  เกาะล้าน¶ึงแหลมพัทยา   ๑ : ๒๒,๐๐๐
๑๗  TH400164  ศรีราชา และบริเว³ใกล้เคียง   ๑ : ๒๒,๐๐๐
๑ø  TH400169  ทางเข้าท่าเรือบริษัทอุตสาหกรรมป�โตรเคมีกัลไทย ๑ : ๒๒,๐๐๐
๑๙  TH400171  เกาะไผ่ ¶ึง เกาะล้าน    ๑ : ๒๒,๐๐๐
๒๐  TH50335A  อ่าวหมาน และบริเว³ใกล้เคียง  ๑ : ø,๐๐๐
๒๑  TH500111  ท่าเรือกรุงเทพÏ เขต ๒   ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒๒  TH40112A  ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา    ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒๓  TH500114  ท่าเรือเกาะสีชัง    ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒ô  TH500137  ศรีราชา     ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒๕  TH500156  ท่าเรือแหลม©บัง    ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒๖  TH500170  ท่าเรือบริษัอุตสาหกรรมป�โตรเคมีกัลไทย ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒๗  TH50229A  ทางเข้าท่าเรือสงขลา    ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒ø  TH50335A  อ่าวหมาน และบริเว³ใกล้เคียง  ๑ : ø,๐๐๐
๒๙  TH50115A  ท่าเรือพา³ิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด) ๑ : ø,๐๐๐
๓๐  TH50111A  ท่าเรือกรุงเทพÏ    ๑ : ô,๐๐๐
      
 ๒.๒ ทดสอบการใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในทะเล (ENC Sea Trial) จำานวน ๖ เ«ลล์  
ได้แก่

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  TH5SC007  อ่าวสัตหีบ     ๑ : ô,๐๐๐
๒  TH5SC07A  อ่าวสัตหีบตอนใน    ๑ : ô,๐๐๐
๓  TH500265  เกาะเต่า     ๑ : ๑๒,๐๐๐
ô  TH500374  ทางเข้าท่าเรือระนอง    ๑ : ๑๒,๐๐๐
๕  TH400147  เกาะล้าน ¶ึง แหลมพัทยา   ๑ : ๒๒,๐๐๐
๖  TH50147A  อ่าวพัทยา     ๑ : ๑๒,๐๐๐
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 ๒.๓ แผนที่ ENC นอกเส้นทางเดินเรือหลัก ที่ให้บริการแล้ว 3 เ«ลล์ได้แก่

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  TH50147A  อ่าวพัทยา     ๑ : ๑๒,๐๐๐
๒  TH400159  บางพระ ¶ึง บางทราย   ๑ : ๒๒,๐๐๐
๓  TH500358  ท่าเรือÀูเก็ต     ๑ : ๑๒,๐๐๐
 
 
 ๒.ô แผนที่ ENC ที่ใช้ในทางทหารเท่านั้น ๓ เ«ลล์ได้แก่

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  TH1SC029  แผนที่ทะเลอา³าเขต    ๑ : ๕๐๐,๐๐๐
๒  TH5SC007  อ่าวสัตหีบ     ๑ : ô,๐๐๐
๓  TH5SC07A  อ่าวสัตหีบตอนใน    ๑ : ô,๐๐๐

๓. งานสร้างแผนที่พิเศษ
      ๓.๑ สร้างและพิมพ์แผนที่ยุท¸การ (ย.) ดังนี้

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  ย.304   เกาะคอเขา ¶ึง เกาะรา   ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
๒  ย.305   แหลมหินช้าง ¶ึง เกาะกา   ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
๓  ย.209   เกาะเต่า     ๑ : ๕๐,๐๐๐ 
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 ๓.๒ สร้างแผนที่ปะการัง (ป.) ดังนี้

ลำาดับที่  หมายเลขเ«ลล์  ชื่อแผนที่     มาตราส่วน
๑  ป.๓๐๙   เกาะตาง่าห์ ¶ึง เกาะชูกู   ๑ : ๑๕,๐๐๐
๒  ป.๓๑๐   หินตะกนโป     ๑ : ๑๕,๐๐๐
๓  ป.๓๑๑   เกาะตะรุเตา     ๑ : ๓๐,๐๐๐
ô  ป.๓๑๒   เกาะราชาใหญ่     ๑ : ø,๐๐๐
๕  ป.๓๑๓   เกาะราชาน้อย     ๑ : ๑๐,๐๐๐
๖  ป.๓๑ô   เกาะไข่นอก     ๑ : ๒,๕๐๐
๗  ป.๓๑๕   เกาะไข่ใน     ๑ : ๒,๕๐๐
ø  ป.๓๑๖   เกาะพีพีดอน     ๑ : ๑๕,๐๐๐
๙  ป.๓๑๗   เกาะพระยานาค    ๑ : ๑๐,๐๐๐
๑๐  ป.๓๑ø   เกาะยูง ¶ึง เกาะไม้ไผ่    ๑ : ๑๕,๐๐๐
๑๑  ป.๓๒๑   เกาะกระดาน     ๑ : ๑๐,๐๐๐
๑๒  ป.๓๒๒   เกาะมุก     ๑ : ๑๐,๐๐๐
๑๓  ป.๓๐ø   เกาะไหง,เกาะม้า,เกาะเชือก,เกาะแหวน ๑ : ๑๐,๐๐๐

ô. งานพิมพ์เอกสารและบรร³สารการเดินเรือ ดังนี้
	 พิมพ์หนังสือมาตราน้ำา ป‚ ๕๓                    ๕,๒๐๐  เล่ม
	 พิมพ์หนังสือดวงอาทิตย์ ขึ้น-ตก                     ๑๐๐      เล่ม
	 พิมพ์แผนที่หมายเลข ๓๕ø                         ๒,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น แบบ จ.                                ๑,๑๐๐   แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เพื่อการศึกษา หมายเลข ๐๐๑ (ประจวบคีรีขัน¸์ ¶ึง เกาะจวง)  ๕๐๐    แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เพื่อการศึกษา หมายเลข ๓๐๗ (พังงา ¶ึง ระนอง)   ๕๐๐     แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น แบบ ก.                           ๑,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น แบบ จ.                           ๑,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„นพก                                ๑๗,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น แบบ ข.                                 ๑,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น แบบ ค.                                 ๑,๐๐๐    แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๑๕ (อ่าวสัตหีบ และบริเว³ใกล้เคียง) ๕๐๐     แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๒ô๖ (หัวหิน)     ๑,๕๐๐   แผ่น
	 พิมพ์แผ่นเรขาการยิง        ๑๕,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๐๐๑ (ประจวบคีรีขัน¸์ ¶ึง เกาะจวง)  ๕๐๐        แผ่น
	 พิมพ์แผนที่อากาศ (กองทัพอากาศ)                  ๕๐,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๓๓ (อ่าวพังงา)      ๑,๐๐๐    แผ่น
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	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑ô๑ (แหลมทรพิม ¶ึง เกาะคราม)       ๑,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๑ô (ท่าเรือเกาะสีชัง)          ๕๐๐     แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๑๑๒ A (ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา)     ๒,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์แผนที่เดินเรือ หมายเลข ๓๐๗ (พังงา¶ึงระนอง)     ๕๐๐     แผ่น
	 พิมพ์แผนที่ลมชั้นบน (กอต.อศ.)                ๓,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์หัวหนังสือ ปชร.                               ๓,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์โบว์ชัวร์ประÀาคารเกาะตะเÀาน้อย            ๖๖๐    แผ่น
	 พิมพ์ ส.ค.ส. ป‚ ๕๓                                 ๑,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์ปฏิทิน อศ. ป‚ ๕๓                              ô,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์หนังสือรายงานประจำาป‚ ๕๒                    ๖๐๐    เล่ม
	 พิมพ์หนังสือเวลามาตรฐาน กกด.อศ.                ๖๐๐    เล่ม
	 พิมพ์หนังสือส¶าปนา อ.ศ.                          ๖๐๐    เล่ม
	 พิมพ์ ส.ค.ส.๕๓ ของ จก.อศ. และ รล.สุริยะ          ô๐๐      แผ่น
	 พิมพ์หนังสือรายงานประจำาป‚ ๕๓                   ๖๐๐       เล่ม
	 พิมพ์ปกหนังสืออุปกร³์การเดินเรือ                 ๓๐๐      เล่ม
	 พิมพ์หนังสืออุทกสาร                           ๓๕๐        เล่ม
	 พิมพ์โบว์ชัวร์ กอล์ฟ เส¸ ทร.                       ๕๐๐        แผ่น
	 พิมพ์เป้าป„น M ๖๐                                  ๑,๐๐๐       แผ่น
	 พิมพ์กระดานหน                                     ๗,๒๐๐       แผ่น
	 พิมพ์แผนที่อากาศ อต.ทอ. ๑๐๐๒                   ๕,๐๐๐       แผ่น
	 พิมพ์แผนที่อากาศ ทอ. ๑๐๐๓                       ô,๐๐๐       แผ่น
	 พิมพ์แบบ อศ. ๑๐๐๕ ข/ข                           ô,๐๐๐      แผ่น
	 พิมพ์แบบ อต.ทอ. ๑๐๑๐                            ๑๒,๐๐๐  แผ่น
	 พิมพ์แผ่นสตีป กองบิน ทร.                          ø๐๐         แผ่น
	 พิมพ์แบบ อต.ทอ. ๑๐๑๑                            ๕,๐๐๐       แผ่น
	 พิมพ์โบร์ชัวร์สมเด็จย่า                               ๓๐๐         แผ่น
	 พิมพ์อุทกสารเดือน ก.ค.                          ๕๐๐        เล่ม
	 พิมพ์ใบประกาศนียบัตรเป้าป„นพก               ๑๕๐        แผ่น
	 พิมพ์หนังสือสหกร³์ออมทรัพย์ สพ.ทร.         ô๐๐        เล่ม
	 ¶่ายสารบัญแผนที่แนวปะการัง                 ๓๕๐        แผ่น
	 ¶่ายหัวหนังสือจดหมาย จก.อศ.                 ๑,๐๐๐     แผ่น
	 รายงานผลการปฏิบัติราชการ งป.๕๓           ๑,๐๐๐      แผ่น
	 แบบฟอร์มเสนอกรมเจ้าท่า                     ๓,๐๐๐   แผ่น             
	 พิมพ์เป้าดัดแปลง ๒๕ ม. (๑,๐๐๐ นิ้ว) ปลย.เอ็ม ๑๖            ๖,๐๐๐   แผ่น
	 พิมพ์โบว์ชัวร์โบลิ่ง                                ๕๐๐    แผ่น
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	 พิมพ์เป้าดัดแปลง เอ็ม ๑๖                            ๑,๐๐๐       แผ่น
	 พิมพ์แบบฟอร์มบันทึกการยิง                         ๕,๐๐๐   แผ่น
	 ใบบันทึกเวร อศ.                                 ๑,๐๐๐   แผ่น
	 หนังสือปฏิทินเดินเรือ ๒๐๑๑                          ๑๐,๕๐๐  แผ่น
	 ทะเบียนรับ-ส่ง                                     ๗๐      แผ่น
	 ทะเบียนการควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ              ๗๐     แผ่น

๕. งานเอกสารและหลักฐาน
t  ออกใบสั่งงานสร้างแผนที่      ๑๒    ระวาง
t  เบิก – จ่าย แผนที่สำารวจ      ๒๗    ระวาง
t  เบิก – จ่าย รายงานการสำารวจ     ๒๐    เล่ม
t.  เบิก – จ่าย CD ข้อมูลการสำารวจ     ๑๙    แผ่น
t  เบิก – จ่าย ประกาศชาวเรือ      ๑๕    หมายเลข
t  เบิก – จ่าย แผนที่ตัวอย่าง      ๒๑    ระวาง
t  เบิก – จ่าย แผนที่คงคลัง      ๒๐    ระวาง
t  แก้ไขประกาศชาวเรือ       ๓๕    หมายเลข
t  จัดทำาฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ประกาศชาวเรือ แผนที่เดินเรือ แผนที่สำารวจ ทำาเนียบไฟและทุ่น 
t  จัดทำาสารบัญแผนที่สำารวจด้วยโปรแกรม CARIS
t  จัดทำาสารบัญแผนที่สำารวจด้วยโปรแกรม AutoCAD
t  สแกนแผนที่เดินเรือไทย - ต่างประเทศ    ๑๖๓  ระวาง
t  สแกนแผนที่บก         ๒๐   ระวาง
t  สแกนแบบพิมพ์ต่างๆ       ๑๒๒  แผ่น
t  พิมพ์สำาเนาแผนที่เดินเรือไทย - ต่างประเทศ    ๗๐๖  แผ่น
t  พิมพ์สำาเนาแผนที่บก          ๙๖  แผ่น
t  พิมพ์สำาเนาแบบพิมพ์ต่างๆ      ๑๒๒  แผ่น
t  เบิก – จ่าย พัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ์, แผ่น CD, กระดาษสำาหรับเครื่องพิมพ์ Plotter ต่างๆ

   

๒๘



๖. งานหนังสือและบรร³สาร
	จัดทำาข่าวสารอุทกศาสตร์
	ส่งเพลทหนังสือมาตราน้ำา
	ออกแบบหนังสือรายงานประจำาป‚
	จัดทำาแผนที่แม่น้ำาโขง (กรท.อศ.)
	จัดทำาโบร์ชัวร์เกาะตะเÀาน้อย และประÀาคารแหลมสิงห์
	จัดทำาบอร์ดพิพิ¸Àั³±์ อศ.
	จัดทำาต้น©บับหนังสือเวลามาตรฐานประเทศไทย
	จัดทำาห้อง¶่ายÀาพ
	ออกแบบ/จัดทำาหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
	ปรับปรุงบอร์ดผู้บังคับบัญชา
	¶่ายรูปงานพิ¸ีต่างๆ ในส่วนของ อศ.
	จัดทำาหนังสืออุทกสาร

÷. §า¹¾Ñ²¹า
 ๗.๑ สร้างแผนที่เกาะในน่านน้ำาไทยด้วยระบบสารสนเทศÀูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS)
 ๗.๒ จัดทำาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์แยกสีต้น©บับแผนที่เดินเรือ
 ๗.๓ จัด½ƒกอบรมÀายใน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการสร้างแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกำาลัง
¾ลขÍ§¡Í§ÊÃŒา§á¼¹·Õè
 ๗.ô ปฏิบัติตามนโยบายเชิงรุกของ จก.อศ. ในการติดตั้งและปรับปรุงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กับเรือของกองทัพเรือที่มี ECDIS พร้อมทั้งสอนการใช้แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และ ECDIS ให้กับ
¡íาลÑ§¾ลขÍ§เÃ×Í
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 O�การศึกษาด้านวิศวกรรมชายฝั่งบริเวณพื้นที่ กองพันทหารราบที่ ÷ กรมทหารราบที่ ๓ กองพล
นาวิกโยธิน จ.ระยอง เพื่อติดตามเปลี่ยนแปลงของชายฝั่ง รวมทั้งตรวจกระแสน้ำา และเกçบตัวอย่างตะกอน
ชายฝั่งในช่วงÄดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเปลี่ยนÄดู และช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
 O��สรุปผลการศึกษาเพื่อนำาเสนอแนะแนวทางสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพเรือ
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ของกองทัพเรือ บริเวณหาดบ้านทอน จ.นราธิวาส  
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๒. ตรวจวัดเสียงใต้น้ำ� เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รท�งเรือ
	 l	บริเวณ ทัพเรือภาคที่ ๓ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำานวน ๑ ครั้ง
	 l	บริเวณ  เกาะเต่า จ.ชุมพร จำานวน ๑ ครั้ง
	 l	บริเวณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำานวน ๑ ครั้ง
	 l	บริเวณ อ.เมือง จ.สงขลา จำานวน ๑ ครั้ง

การตรวจวัดเสียงใต้น้ำา
       
๓. ก�รดำ�เนินก�รสำ�รวจทรัพย�กรก�ยภ�พและชีวภ�พ ร่วมกับคณะปฏิบัติง�นวิทย�ก�รฯ ต�มแผนง�นโครงก�ร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริฯ กองทัพเรือ
	 l	จัดนิทรรศการผลการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ที่เขาเขียว 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
	 l	สำารวจทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่  หมู่เกาะ
สิมิลัน จ.พังงา จำานวน ๑ ครั้ง
	 l	สำารวจทรัพยากรธรรมชาติและชีวภาพตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
จำานวน ๔ ครั้ง 

สำารวจข้อมูลอุทกศาสตร์บริเวณรอบเกาะแสมสาร

๓๑



๔. ก�รดำ�เนินง�นปรับปรุงซ่อมแซมสถ�นีวัดระดับน้ำ�ในน่�นน้ำ�ไทย 
	 l	ดำาเนินการตรวจสอบค่าหมุดระดับโดยละเอียด พร้อมทั้งซ่อมบำารุงสถานีวัดระดับน้ำาระบบดิจิตอล
บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน รวม ๗ สถานี คือ สถานีวัดระดับน้ำาปากน้ำาระนอง จ.ระนอง สถานีวัดระดับน้ำา
คุระบุรี จ.พังงา สถานีวัดระดับน้ำาอ่าวทับละมุ จ.พังงา  สถานีวัดระดับน้ำาเกาะเมียง หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา  
สถานีวัดระดับน้ำาเกาะตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต  สถานีวัดระดับน้ำากันตัง จ.ตรัง จำานวน ๑ ครั้ง และสถานีวัด
ระดับน้ำาเกาะตะรุเตา จ.สตูล จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	ดำาเนินการย้าย เปลี่ยนอุปกรณ์ ซ่อมบำารุงและตรวจสอบสถานีวัดระดับน้ำาระบบดิจิตอลเกาะเมียง 
หมู่เกาะสิมิลัน จำานวน ๓ ครั้ง และ เกาะราชาน้อย จ.พังงา จำานวน ๑ ครั้ง
	 l	ดำาเนินการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำาเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
	 l	ปฏิบัติราชการตรวจสอบค่าหมุดระดับ และซ่อมบำารุงตัวเรือนสถานีวัดระดับน้ำา หน้ากองบัญชาการ
กองทัพเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	ตรวจสอบค่าระดับ เก็บข้อมูลระดับน้ำาระบบดิจิตอล และสร้างหมุดระดับ ที่ จ.ชลบุรี        จ.ระยอง 
จ.จันทบุรี 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีวัดระดับน้ำา
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๕. ง�นโครงก�รอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเล (หอยนมส�ว) ที่สถ�นีสมุทรศ�สตร์สัตหีบ
	 l	จัดเจ้าหน้าที่ออกเก็บ พ่อ-แม่พันธุ์หอยนมสาว
	 l	เพาะเลี้ยงลูกหอยนมสาว
	 l	ปล่อยลูกหอยนมสาวกลับสู่แหล่งธรรมชาติ จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	ดำาเนินการซ่อมบำารุงอุปกรณ์และบ่อเลี้ยงหอยนมสาว บริเวณสถานีสมุทรศาสตร์สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำานวน ๑ ครั้ง

การรวบรวมพ่อ-แม่พันธุ์ เพาะเลี้ยง เพาะฟัก หอยนมสาว และการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เลี้ยงหอยนมสาว ที่สถานีสมุทรศาสตร์สัตหีบ

      
๖. ง�นวิเคร�ะห์และจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสมุทรศ�สตร์
	 l	ทำานายน้ำาเพื่อจัดทำามาตราน้ำาในน่านน้ำาไทยประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๓ รวม ๒๘ สถานี
	 l	จัดทำาฐานข้อมูลกระแสน้ำาบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ถึงปัจจุบัน
	 l	จัดทำาฐานข้อมูลระดับน้ำาบริเวณน่านน้ำาไทย ตั้งแต่เริ่มมีการตั้งสถานีในพื้นที่ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
	 l	 จัดทำาฐานข้อมูลสำารวจสมุทรศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ บริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก และดำาเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากการสำารวจสมุทรศาสตร์เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลบริเวณอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน

ฐานข้อมูลมุทรศาสตร์
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๗. ง�นที่ขอรับสนับสนุนจ�กหน่วยง�น ทร. 
	 l	สนับสนุนข้อมูลระดับน้ำาจริงบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือให้แก่กรมจเรทหารเรือ
	 l	รองผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชายฝั่งทะเล
ไทย : มหันตภัยที่คาดไม่ถึง”  ณ สโมรสรกรมแพทย์ทหารเรือ
	 l	กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ จัดบรรยายความรู้ “แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
และพยากรณ์สภาวะทางสมุทรศาสตร์ ณ กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ (โดยผู้อำานวยการกอง
สมุทรศาสตร์  กรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในการฟังการบรรยายฯ)
	 l	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยของกองทัพเรือ  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
	 l	ร่วมหารือและสำารวจพื้นที่บริเวณชายหาดกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อกำาหนดแนวทาง
แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
	 l	 รองผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรพยาบาล
เวชศาสตร์ใต้น้ำาและความกดบรรยากาศสูง เร่ืองอุทกศาสตร์ ณ ห้องเรียนของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำาและ
การบิน กรมแพทย์ทหารเรือ
      
๘. ง�นที่ขอรับสนับสนุนจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกและภ�คเอกชน
	 l	งานสนับสนุนข้อมูลระดับน้ำาและข้อมูลสมุทรศาสตร์ แก่หน่วยงานและภาคเอกชนต่าง ๆ จำานวน 
๑๒ หน่วยงาน 
	 l	คาดหมายระดับน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา (ช่วงฤดูฝน) ให้หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน สำานักงานป้องกันน้ำาท่วม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
	 l	รับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จำานวน ๓ คน เข้าฝึกงานด้านสมุทรศาสตร์ 
	 l	รองผู้อำานวยการกองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ปะการังเทียม
กับการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา.....ด้วยปะการังเทียม” ที่โรงแรมบีพี สมิหลา  
อ.เมือง จ.สงขลา
	 l	 เรือตรี ศลักษณ์ ฤทธิเดช ไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายในการอบรมชาวประมง  ณ อาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำาบลหาดสำาราญ  จ.ตรัง
	 l	เรือเอก อรรถพล สุขน้อย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “งานระดับน้ำา” ณ บลูแซฟไฟร์กอล์ฟ 
แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  เพื่อสนับสนุนกรมเจ้าท่า เนื่องจากได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมงานระดับน้ำา
	 l	เรือตรี ศลักษณ์ ฤทธิเดช ไปเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อวิชาแผนที่ทางทะเลกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ณ 
สถานพักฟื้นคนชราจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร 
จ.ชุมพร
	 l	ร่วมประชุมหารือการดำาเนินงานจัดนิทรรศการถาวร
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าว
สู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ณ ห้องประชุมอาคาร ๖๐๒ สำานัก
พระราชวัง พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) นิสิตฝึกงานด้านสมุทรศาสตร์

๓๔



๙. ก�รประชุมสัมมน� อบรม หน่วยง�นภ�ยในกองทัพเรือ
	 l	ประชุมแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ
	 l	 ประชุมพิจารณาการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมโจรคร่ำา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้อง
ประชุม กรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
	 l		ฟังบรรยายเชิงหารือในหัวข้อ “Floating – break water” ที่ห้องประชุม กองการศึกษา กรม
พัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
	 l	 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางบูรณาการ การจัดทำาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล  
ร่วมกับ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ที่ จ.ตราด 
	 l	 ร่วมประชุมเพื่อทบทวน/ปรับปรุงร่างแผนป้องกันประเทศด้านใต้ของกองทัพเรือ (ร่างแผนศรี
วิชัย ๒) และการจัดทำาแผนปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดตามร่างแผนป้องกันประเทศ  ทางด้านตะวันออก
ของกองทัพเรือ (ร่างแผนกษัตริย์ศึก ๒) จำานวน ๒ ครั้ง
	 l		ร่วมประชุมเพื่อกำาหนดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรือดำาน้ำา ที่ กรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ จำานวน 
๒ ครั้ง
	 l		ประชุมโครงการจัดหาเรือดำาน้ำา ณ ห้องประชุม กรมยุทธการทหารเรือ
	 l		ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการเรือดำาน้ำา ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองทัพเรือ
	 l		เข้าร่วมประชุมการดำาเนินโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา...ด้วยปะการังเทียม” ที่กรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ และพิจารณาแนวทางดำาเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ จ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม กรม
ข่าวทหารเรือ จำานวน ๒ ครั้ง
	 l			ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ
	 l	 ร่วมสัมมนาการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านข่าวกรองกองทัพเรือ ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
	 l	 ร่วมรับฟังการบรรยายจากบริษัท NAVANTIA ราชอาณาจักรสเปน นำาเสนอข้อมูลระบบต่างๆ 
ของเรือดำาน้ำา ชั้น S-70 ที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ใน กองทัพเรือสเปน ณ ห้องประชุมกรมข่าวทหารเรือ
	 l	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และการดำาเนินการจัดการความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์ กรม
อุทกศาสตร์ ณ โรงแรมจุลดิส  เขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครราชสีมา และเรื่อง การดำาเนินการจัดการ
ความรู้ของ กรมอุทกศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ ที่ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์
แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	อบรมหลักสูตร Secured web Programming ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ระดับสัญญา
บัตร ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชวังเดิม
	 l	 รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยนักวิจัย ณ ห้องประชุม สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร 
กองทัพเรือ
	 l	ร่วมสัมมนา “การจัดทำาร่างแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ปี พ.ศ.๒๕๕๓” และ  “การติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบประสานการช่วยเหลือประชาชน กองทัพเรือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” 
ณ สถานพักฟื้นข้าราชการกองทัพเรือส่วนกลาง (หัวหิน) อาคารนาวีภิรมย์ ๑
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	 l	ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ (C-MEX 10) ในส่วนของการฝึก ฝ่ายอำานวยการ 
(Staff Exercise)
	 l	ประชุมเตรียมความพร้อมของท่าเทียบเรือและสิ่งอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการ
ลำาเลียงยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ทางประตูข้าง (Side Ramp) ของเรือยกพลขึ้นบก (LPD) ณ ห้อง
ประชุม กรมส่งกำาลังบำารุงทหารเรือ 
	 l	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (Routine to Research) ณ ห้อง
ประชุม สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ 
      
๑๐. ก�รประชุมสัมมน� อบรม หน่วยง�นนอกกองทัพเรือ
	 l	ประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
ปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ ที่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน 
๒๗ ครั้ง
	 l	ประชุมวิชาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการสำารวจและหรือผลิตปิโตรเลียมในทะเล/หรือผลิตปิโตรเลียมบนบก ณ โรงแรมสยามซิตี้ และ โรง
แรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	ประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและอื่นๆ ที่ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน ๑๐ ครั้ง
	 l	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ  ที่สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	 เข้าร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง “ปะการังเทียมกับการฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล”  ในโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา...ด้วยปะการังเทียม” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 l	 ประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร
	 l	 ร่วมรับฟังการสนทนาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติแนะแนวทาง ในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
	 l	 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำา ณ กรมชลประทาน 
จำานวน ๕ ครั้ง
	 l	ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ปะการังเทียมกับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 l	 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฝ่ายนโยบายและแผนงานเพื่อชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการทำาละเมิดจนทำาให้เกิดการพังทลายของชายฝั่งทะเล  ในพื้นที่ จ.สงขลา 
ที่อาคารรัฐสภา ๒
	 l	ร่วมเสวนา เรื่อง  “สืบสานตำานานปะการังเทียมเพื่อชาวประมงโดยกรมประมง” ณ กรมประมง
	 l	ประชุมคณะทำางานพิจารณากรอบเนื้อหาสาระ เรื่อง การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อเรื่อง ประเด็น
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ที่เกี่ยวข้องกับน้ำา ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา จำานวน ๒ ครั้ง
	 l	 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำานวน ๓ ครั้ง
	 l	ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาพื้นที่น้ำาท่วม ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหว ที่
อาคารรัฐสภา ๒  กรุงเทพมหานคร
	 l	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สู้วิกฤติการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ของระดับน้ำาทะเลที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาวะโลกร้อน” ที่ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
	 l	 เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับน้ำาของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาคารสำานักแผ่นดินไหว 
กรมอุตุนิยมวิทยา
	 l	 ประชุมคณะทำางานพิจารณาแนวทางการนำาแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมไปทำาปะการังเทียม 
ที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร
	 l	ประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ที่เมืองธากา สาธารณรัฐ
บังคลาเทศ
	 l	ร่วมประชุม 4th NRCT-DFG Scientific Conference “Ocean Geosciences, Marine Ecology 
and Engineering for Natural Hazard Management and Sustainable Use of Marine Resources” ณ
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์  กรุงเทพมหานคร
	 l	 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำาและเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัย เพื่อเตรียม
การต้านภัยแล้ง ที่ห้องประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่อาคารรัฐสภา จำานวน  
๓ ครั้ง
	 l	 ประชุมเพื่อรับฟังข้อชี้แจงและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ผลการศึกษาโครงการ “การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม”  ที่โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพมหานคร
	 l	 ประชุมสัมมนาเรื่อง โครงการศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์
เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ห้องค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อ.ชะอำา 
จ.เพชรบุรี
	 l	 ประชุมระดมความคิดด้านเทคนิค (Technical Hearing) เพื่อจัดทำาเกณฑ์การกำาหนดประเภท
และขนาดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำานวน ๓ ครั้ง
	 l	ประชุมปรึกษาหารือ ชุดโครงการวิจัย “ความร่วมมือ ไทย – เยอรมัน เพื่อการศึกษาวิจัยทะเล
อันดามัน ธรณีศาสตร์ นิเวศวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการใช้
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน”ณ ห้องประชุมด็อกเตอร์ จ่าง รัตนรัต สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
	 l	เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Environment and Regulation Framework for Decommis-
sioning in the Gulf of Mexico” ที่ โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
	 l	 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
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	 l	ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่ง และการพัดพาและฟุ้ง
กระจายของตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำา ด้วยแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร
	 l	ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ ณ ห้องประชุม กรมควบคุมมลพิษ  จำานวน ๒ ครั้ง
	 l		ร่วมฟังบรรยายและสาธิตหุ่นยนต์สำารวจใต้น้ำาขนาดเล็ก ณ โรงแรมตะวันนา (ถนนสุรวงศ์)
	 l		เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย เรื่อง เสถียรภาพของชั้นตะกอนและการเกิดแผ่นดินถล่มใต้ทะเล
บริเวณขอบไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ความร่วมมือไทย - เยอรมัน ที่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 l	ร่วมประชุมเตรียมการของคณะทำางานไทย – มาเลเซีย ฝ่ายไทย  ในการปรับปรุงและพัฒนา   
ลุ่มน้ำาโก-ลก ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน เขตสามเสน และที่ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำานวน ๓ ครั้ง
	 l		ประชุมหารือความร่วมมือด้านสมุทรศาสตร์ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 l		ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๒๕๕๐ จำานวน ๒ ครั้ง      
	 l	ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการแลกเปล่ียนข้อมูลและงานแถลงข่าว ความร่วมมือ
ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและกรมอุตุนิยมวิทยา ณ โรงแรมสยามซิต้ี  กรุงเทพมหานคร
	 l	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร สำาหรับการปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง จ.นนทบุรี
	 l	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความมั่นคง ระดับผู้บริหาร / 
ระดับผู้ปฏิบัติ ประจำาปี พ.ศ.๒๕๕๓  ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความ
มั่นคง ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปร.ศบท.บก.ทท.)  จ.ปทุมธานี จำานวน ๒ 
ครั้ง
	 l	อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นตามโครงการ On Site Inspection (OSI) Training Cycle for 
Surrogate Inspectors สาธารณรัฐฮังการี
	 l	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างกลาโหมอาเซียน กับองค์กร
ภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน แอนด์ ทาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร
	 l	ประชุมหารือการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำาทะเล เพื่อประเมินผลกระทบและเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง  ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 l	ประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ ๑ ความเสี่ยงและโอกาส
ท้าทายในกลไกการจัดการสภาพภูมิอากาศโลก ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
	 l	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สำานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 l	ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤติการณ์ระดับน้ำาในแม่น้ำาโขงลด
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ต่ำาลง  ณ อาคารรัฐสภา ๒
	 l	ร่วมประชุม Final Meeting โครงการวิจัย GEO2TECDI (Geodetic Earth Observation 
Technologies for Thailand : Environmental change Detection and Investigation) ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และที่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  
	 l	ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยแห่งชาติ
	 l	ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนในการพัฒนาสนามทดสอบอาวุธระยะใกล้และระยะไกลในประเทศ 
ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
	 l	ประชุมหารือ การปรับปรุงเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/
หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ สำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      
๑๑. ง�นอื่นๆ 
	 l		ไปดำาเนินการปรับปรุงอาคารที่สถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำานวน ๕ ครั้ง
	 l		ไปดำาเนินการปรับปรุงอาคารที่สถานีสมุทรศาสตร์สัตหีบ จ.ชลบุรี

การปรับปรุงอาคารสถานีสมุทรศาสตร์
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Meteorological Division

 ÁีËนŒาที่ºริการข่าวอากาศãËŒแก่ส่วนราªการãนกองทัพàรือ และส่วนราªการที่àกี่ยวของ ºริÉัทการ
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ตรากิจการãนสายวิทยาการอØตØนิยÁวิทยา รวÁทัéงการ½ƒกอºรÁàจŒาËนŒาที่อØตØนิยÁวิทยา

 งานตรวจอากาศและสถิติ
 ง�นตรวจอ�ก�ศ (๒ô ชั่วโมง/วัน ๓๖๕ วัน/ป‚ )
� O����}��w��Ú¡�ÜÞ³Ù�}·�Ù�Ù�»Â»á�z��³|
� O����}��w��w���¡Ù�}·�Ù�Ù�ºÀ»¾á�z��³|
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� O บันทึกส�รประกอบอุตุนิยมวิทย�ในสมุดร�ยง�นก�ร
ตรวจอ�ก�ศประจำ�เดือน จำ�นวน ๑๒ เล่ม
� O���Ù�£w�����Ýw���¤�¤Ù¡���¡�����|Ù«�����Ð�
ก�รตรวจอ�ก�ศก�รบินจำ�นวน ๓๖๕ แผ่น
� O บันทึกส�รประกอบอุตุนิยมวิทย�ต่�งๆ เป็นร�ย
ชั่วโมง จำ�นวน ๒,๕๕๕ แผ่น
� O��Ù���Ù¤Ù�¤�w�ØÐ«�Ýª}i��Ùi��¢²���}��w���®����}��w����|ÜÞ³Ù�¢²�¢²®�i���w���i�|x���������
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 งานสถิติ
 l จัดทำ�สถิติในสมุดร�ยง�นก�รตรวจอ�ก�ศประจำ�
เดือน จำ�นวน ๑๒ เล่ม เพ่ือส่งกรมอุตุนิยมวิทย�
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 l จัดทำาสถิติในคู่มือตรวจอากาศ ๑๒ เล่ม เพ่ือส่งให้
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 l จัดทำ�สถิติส�รประกอบอุตุนิยมวิทย�ต่�งๆ เป็น
ร�ยช่ัวโมง จำ�นวน ๒,๕๕๕ แผ่น
	 l  จัดเก็บสถิติต่างๆ ลงในฐานข้อมูล
	 l สนับสนุนข้อมูลผลการตรวจอากาศและสถิติให้กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในกองทัพเรือท่ีร้องขอ จำานวน ๑๔ 
คร้ัง

	 l สนับสนุนข้อมูลผลการตรวจอากาศและสถิติให้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกองทัพเรือที่ร้องขอ 
จำานวน ๕ ครั้ง

 งานเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
	 l ซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ  ๑๐ สถานี จำานวน ๖ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
  ๒. หน่วยปฏิบัติการ เกาะกูด จ.ตราด
  ๓. ประภาคารแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
  ๔. สถานีสมุทรศาสตร์หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ๕. เก�ะมัตโพน จ.ชุมพร
  ๖. สถานีเรือสมุยแหลมโจรคร่ำา ทัพเรือภาค ๒ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  ๗. สถานีปฏิบัติการฐานบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ จ.สงขลา
  ๘. ท่�เรือน้ำ�ลึก จ.ระนอง
  ๙. ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค ๓ จ.พังงา
  ๑๐. ทัพเรือภาค ๓ จ.ภูเก็ต
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	 l ซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศชนิดติดตั้งประจำาที่ ๖ สถานี จำานวน ๑๙๒ ครั้ง ได้แก่
  ๑. สถานีปฏิบัติการฐานบิน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จ.ระยอง
  ๒. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ.ชลบุรี
  ๓. สนามอุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ จ.ชลบุรี                                        
  ๔. หอสัญญาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
  ๕. ประภาคารหลังสวน จ.ชุมพร
  ๖. สถานีปฏิบัติการฐานบิน ฐานทัพเรือสงขลา จ.สงขลา

 งานพยากรณ์อากาศ
 งานแผนที่อากาศ
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นหลัก ๑,๔๖๐ แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นย่อย ๒,๙๒๐ แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบนระดับ ๒,๐๐๐ – ๑๘,๐๐๐ ฟุต ๑,๔๖๐ แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ลมชั้นบนระดับ ๒,๐๐๐ ฟุต แผ่นขยาย ๓๖๕ แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ความกดอากาศผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
๓๖๕  แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่อุณหภูมิผิวพื้นเปลี่ยนแปลงภายในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ๓๖๕ แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนท่ีอุณหภูมิจุดน้ำาค้างเปล่ียนแปลงภายในรอบ ๒๔ ช่ัวโมง ๓๖๕  แผ่น
	 l บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์แผนที่ผิวพื้นแผ่นประกาศ ๑,๐๙๕ แผ่น
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 งานพยากรณ์อากาศ
	 l บรรยายสรุปข่าวอากาศภายในกองอุตุนิยมวิทยา ๒๕๐ ครั้ง
	 l ออกคำาพยากรณ์อากาศและตอบข้อซักถามจากประชาชนทางโทรศัพท์ ๕๐๓ ครั้ง
	 l ออกคำาเตือนสภาวะอากาศรุนแรงและพายุ ๑๓๖ ฉบับ
	 l จัดทำาคำาพยากรณ์อากาศในรูปแบบแผนที่แผ่นประกาศ ๑๐,๖๕๕ ฉบับ
	 l เผยแพร่คำาพยากรณ์อากาศผ่านเว็บไซต์ www.navy.mi.th/navymet โดยมีจำานวนผู้เข้าชม   
ตลอดทั้งปี ทั้งสิ้น ๒๑,๒๓๔ คน     
	 l จัดทำาแฟ้มข้อมูลสำาหรับการบรรยายสรุปส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทกศาสตร์ จำานวน           
๓๖๕ ครั้ง
	 l จัดทำาแผนภาพพยากรณ์คลื่นด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข Wave Model (WAM) จำานวน        
๓๖๕  ครั้ง ใน ๔ พื้นที่ ได้แก่  
  ๑. พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      ๒. พื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน  
  ๓. พื้นที่มหาสมุทรอินเดีย – โซมาเลีย    ๔. พื้นที่อ่าวเอเดน           
	 l จัดทำาแผนภาพพยากรณ์การยกตัวของระดับน้ำา เนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาด้วยแบบจำาลอง
เชิงตัวเลข  Princeton Ocean Model (POM) ในพื้นที่ทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จำานวน ๓๖๕ ครั้ง
	 l จัดทำาแผนภาพพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำาลองเชิงตัวเลข Weather Research and Forecast-
ing (WRF)  ใน ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ทวีปเอเชีย และพื้นที่ประเทศไทย  โดยทำาการสร้างแผนภาพพยากรณ์
ในตัวแปร ได้แก่ ปริมาณน้ำาฝนรายชั่วโมง ทิศทางและความเร็วลมที่ระดับ ๑๐ เมตรเหนือพื้นดิน อุณหภูมิ
อากาศ ทิศทางและความเร็วลมชั้นบนที่ระดับ ๙๒๐, ๘๕๐, ๗๐๐ และ ๕๐๐ มิลลิบาร์ จำานวน ๗๓๐ ครั้ง 
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 งานสื่อสารข่าวอากาศ
	 l การรับข้อมูลข่าวอากาศ ผ่านเครือข่ายการสื่อสารระบบต่างๆ ดังนี้
  ๑. วิทยุโทรศัพท์ (SSB)  ๒,๑๙๐  ครั้ง
  ๒. อินเตอร์เน็ต  ๑๒๑,๙๑๐  หัวข้อข่าว
  ๓. โทรสาร            ๑,๒๘๙  ครั้ง
	 l การส่งข้อมูลข่าวอากาศ ผ่านเครือข่ายการสื่อสารระบบต่างๆ ดังนี้
  ๑. วิทยุโทรเลข (CW)  ๗๓๐   ครั้ง
  ๒. อินเตอร์เน็ต  ๗๓๐   ครั้ง
  ๓. โทรสาร         ๒๙,๔๐๘  ครั้ง 

  
 งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
	 l ตรวจสอบและซ่อมบำารุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ที่ติดตั้งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ จำานวน 
๕๒ ครั้ง
	 l จดบันทึกและเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติที่ติดตั้งในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราช
ดำาริฯ จำานวน ๕๒ ครั้ง

 งานวิจัยและพัฒนา
	 l ร่วมกับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จัดทำาเอกสารวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางด้านวิทยาศาสตร์ภายในและภายนอกประเทศ รวม ๔ ฉบับ
  ๑. A Two – Dimension Wave Prediction Model Along the best Track of Ty-
phoon “Linda” 1997 ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ใน American Journal of Environmental Sciences 
6(3) : 280 – 285, 2010
  ๒. A Numerical Study of Two Coordinates for Energy Balance Equations by Wave 
Model ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ใน Thai Journal of Mathematics Volume 8 (2010) Number 1 : 197–214
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บ้านพักชั้นนายนาวา

บ้านพักตึกแถวประทวน ๑๐ ครอบครัว

บ้านพักชั้นนายเรือ

สโมสรกองอุตุนิยมวิทย�

อาคารโรงยิมกองอุตุนิยมวิทยา ๔๕



  ๓. Numerical Modeling and Computation of Storm Surge for Primitive Equa-
tion by Hydrodynamic Model ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ใน Thai Journal of Mathematics Volume 8 
(2010) Number 2 : 355–371
  ๔. การใช้แบบจำาลอง SWAN ในอ่าวไทยในช่วงที่เกิดพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้า (Application of 
SWAN model in the Gulf of Thailand during typhoon “Muifa” กำาลังรอการตอบรับจากวารสาร)
	 l รวบรวมและจัดทำาคู่มือเทคนิคการถอดประกอบและซ่อมบำารุงรักษาเครื่องมือตรวจสารประกอบ
อุตุนิยมวิทย�ชนิดต่�งๆ
	 l ซ่อมทำา ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องวัดความกดอากาศบาโรมิเตอร์ปรอท แบบฟอร์ติน ที่ชำารุดและ
รุจำาหน่ายแล้วจนสามารถใช้ราชการได้ 

 งานเสริมสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา
	 l จัดทำาบรรยายทางวิชาการ โดยบุคลากรภายในของกองอุตุนิยมวิทยา จำานวน ๘ ครั้ง รวมเวลา
ในการบรรยายประมาณ ๒๔ ชั่วโมง โดยในแต่ละครั้งมีข้าราชการเข้าร่วมรับฟังไม่ต่ำากว่า ๒๐ คน
	 l จัดการบรรยายทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  จำานวน ๔ ครั้ง  
รวมเวลาในการบรรยายประมาณ ๑๖ ชั่วโมง โดยแต่ละครั้งมีข้าราชการเข้าร่วมรับฟังไม่ต่ำากว่า ๒๐ คน
	 l รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน จำานวน ๗๐๐ คน
	 l รับนักศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ฝึกงานด้านอุตุนิยมวิทยาและแบบจำาลองเชิงตัวเลข  
จำานวน ๔ คน รวมระยะเวล�อบรมประม�ณ ๒๘๐ ชั่วโมง
	 l ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยา จำานวน ๓๒ ครั้ง        
รวมระยะเวลาบรรยายมากกว่า ๔๐ ชั่วโมง  และมีผู้เข้ารับฟังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน
	 l ได้รับเชิญให้ไปจัดนิทรรศการในกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบ      
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนาวี ฯลฯ รวม ๘ ครั้ง
	 l จัดวิทยากรพร้อมเครื่องมือตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาสนับสนุนชมรมลูกเสือนาวี        
จำานวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน  
	 l จัดวิทยากรพร้อมเครื่องมือตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา บรรยายให้แก่นักศึกษา           
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน ๑ ครั้ง มีนักศึกษาฯ ร่วมฟัง ๔๐ คน

 งานปรับปรุงอาคารและที่พักตามโครงการไทยเข้มแข็ง
 l ซ่อมแซมและปรับปรุง บ้านพักตึกแถวประทวน ๑๐ ครอบครัว 
	 l ซ่อมแซมและปรับปรุง บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร จำานวน ๔ หลัง
	 l ซ่อมแซมและปรับปรุง สโมสรกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
	 l ซ่อมแซมและปรับปรุง โรงยิมและสน�มเทนนิส
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๒. งานพัฒนา
 l จัดทำ�ฐ�นข้อมูลเครื่องหม�ยท�งเรือ  เพื่อใช้ง�นร่วมกับ
ระบบควบคุมติดต�มระยะไกล และส�รสนเทศเครื่องหม�ยท�งเรือ 
(AIS)
 l จัดทำ�โครงก�รพัฒน�ประภ�ค�รเก�ะตะเภ�น้อย จ.ภูเก็ต 
และประภ�ค�รแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
 l จัดพิธีเปิดศ�ล พลเรือเอก พระเจ้�บรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้�อ�ภ�กรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประภ�ค�ร 
แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
 l ทดลองติดตั้งระบบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ เพื่อใช้กับ
อุปกรณ์สำ�นักง�นให้กับประภ�ค�รหินสัมปะยื้อ จ.ชลบุรี

 ๓. งานด้านที่ดิน ทร.
 l ขออนุมัติแบบและตำ�บลที่ในก�รก่อสร้�งประภ�ค�รระยอง (แห่งใหม่) จ.ระยอง
 l ขออนุมัติแบบและตำ�บลที่ในก�รก่อสร้�งหลักไฟกำ�กับร่องน้ำ� 
หม�ยเลข ๒ ที่ ฐ�นทัพเรือพังง� ทัพเรือภ�ค ๓ จ.พังง�
 l ยื่นคำ�ขอใช้ที่ดินต่อสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง
แวดล้อม จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นที่ตั้งกระโจมไฟแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี  
(ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รของกรมป�่ไม้)
 l สนับสนุนเจ้�หน้�ที่สำ�รวจจัดทำ�ผังหลักแนวเขตที่ดินที่ตั้ง
กระโจมไฟ จำ�นวน ๒ แปลง คือ ที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟแหลมเทียน 
อ.เก�ะพะงัน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี และที่ดินที่ตั้งกระโจมไฟเก�ะวังใน 
อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 
 l เสนอร�ยง�นก�รบุกรุกที่ดินเก�ะวังใน จ.สุร�ษฎร์ธ�นี ให้ ทรภ.๒ (หน่วยปกครองที่ดิน) และ
สำ�นักง�นคณะทำ�ง�นแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดิน ทร.เพื่อดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔๘



ô. งานรÐºº AIS 
 l ดำ�เนินก�รจัด«้ือจัดจ้�งระบบ AIS (ระยะท่ี õ) โดยทำ�ก�รติดต้ังส¶�นีลูกข่�ย (AIS Transpon-
der A-to-N Unit) จำ�นวน ÷ แห่ง  ได้แก่  กระโจมไฟเก�ะบุเหล�โบ�ต จ.ตรัง ประภ�ค�รหินสัมปะยื้อ 
กระโจมไฟเก�ะนก กระโจมไฟเก�ะท้�ยต�หมื่น กระโจมไฟเก�ะร�งเกวียน กระโจมไฟปล�ยเขื่อนเก�ะหมู 
และกระโจมไฟหินจุÌ� จ.ชลบุรี 
 l ปรับปรุงโครงสร้�งกระโจมไฟ จำ�นวน ๒ แห่ง ได้แก่ กระโจมไฟหินจุÌ� และกระโจมไฟปล�ย
เบรคเก�ะหมู จ.ชลบุรี
 l ย้�ยเส� รับ – ส่ง สัญญ�ณระบบ AIS ที่ส¶�นีควบคุมย่อย ประภ�ค�รก�ญจน�ภิเษก แหลม
พรหมเทพ จ.ภูเก็ต
 l ปรับปรุงส¶�นีควบคุมย่อยประภ�ค�รสงขล� จ.สงขล� 

õ.งานÊนัºÊนØนËน‹ÇÂµ‹างæ µาÁที่äด้รัº¡ารร้Íง¢Í 

 l น.ท.ชัยยศ  คงขวัญ หัวหน้�แผนกประภ�ค�รและทุ่น  เข้�ร่วมประชุมก�รจัดทำ�ร่�งขอบเขตง�น
และร่�งเอกส�รประกวดร�ค� (TOR) สำ�หรับก�รจัดสร้�งระบบควบคุมก�รจร�จรท�งน้ำ� ให้กับท่�เรือ
พ�ณิชย์สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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เทียบท่าเรือฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อู่ทหารเรือพระ
จุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ ฐานทัพเรือสงขลา 
จ.สงขลา ฐานทัพเรือพังงา จ.พังงา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสิ้น จำานวน ๒๕ ครั้ง ผลการดำาเนินการทำาให้อุปกรณ์
เครื่องมือเดินเรือ ที่ติดตั้งประจำาเรือ ในกองทัพเรือ สามารถใช้
งานได้พร้อมออกปฏิบัติราชการ
 ๙. การปฏิบัติราชการตรวจซ่อมสถานีวิทยุเพ่ือการหาตำาบล
ท่ีหลังสวน จ.ชุมพร และติดต้ังสถานีวิทยุเพ่ือการหาตำาบลท่ีเกาะ
ตะเภาน้อย จ.ภูเก็ต จำานวน ๖ คร้ัง 
 ๑๐. รุจำาหน่ายเครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียม ระบบ 
DGPS จำานวน ๕๕ ชุดเครื่อง
 ๑๑. คำานวณและจัดทำาต้นฉบับหนังสือดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ขึ้น – ตก ปี พ.ศ.๒๕๕๔
 ๑๒. ขออนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลาเวรรักษาเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย
 ๑๓. ดำาเนินการซ่อมทำา Speaking Clock ป้ายนาฬิกาบอกเวลาบริเวณหน้ากรมอุทกศาสตร์          
ป้ายนาฬิกาบอกเวลาที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ และหน่วยราชการในส่วนบัญชาการกองทัพเรือ

 การจัดซื้อ 
 ๑. แผนที่เดินเรืออังกฤษ จำานวน ๒๙๙ แผ่น
 ๒. แผนที่เดินเรือญี่ปุ่น จำานวน ๒๓ แผ่น
 ๓. แผนที่เดินเรือสิงคโปร์ จำานวน ๒๔ แผ่น
 ๔. บรรณสารเดินเรือต่างประเทศ จำานวน ๔๔ เล่ม
 ๕. Almanac 2011 จำานวน ๒๐ เล่ม
 ๖. แผนที่บก จำานวน ๘,๘๓๔ แผ่น
 ๗. เครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ GPS จำานวน ๕๐ ชุดเครื่อง
 ๘. เครื่องหาตำาบลที่เรือด้วยดาวเทียมระบบ DGPS จำานวน ๑๐ ชุดเครื่อง
 ๙. เครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ จำานวน ๑๐ ชุดเครื่อง
 ๑๐. เครื่องรับข้อมูลข่าวอากาศ จำานวน ๑๐ ชุดเครื่อง
 ๑๑. เครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำาที่ ๗ ชุดเครื่อง
 ๑๒. เครื่องหาตำาบลที่ด้วยดาวเทียมแบบมือถือ จำานวน
          ๒๕๑ ชุดเครื่อง
 ๑๓. เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มเปียก-ตุ้มแห้ง จำานวน ๓๐ อัน
 ๑๔. บรรทัดขนาน จำานวน ๗๐ อัน
 ๑๕. บารอมิเตอร์แอนเนอรอยด์ จำานวน ๑๐ เรือน
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 ๑๖. เข็มทิศถือท้าย จำานวน ๔ เรือน
 ๑๗. ปากคีบ จำานวน ๙๐ อัน
 ๑๘. กล้องสองตาแบบไม่มีเข็มทิศ จำานวน ๓๐ กล้อง
 ๑๙. กล้องสองตาแบบมีเข็มทิศ จำานวน ๕ กล้อง
 ๒๐. เครื่องวัดความเร็วลมแบบมือถือ จำานวน ๓ ชุดเครื่อง
 ๒๑. แผนที่อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ เรดาร์เดินเรือของชุดเรือ
ตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๑ จำานวน ๖ แผ่น
 ๒๒. อุปกรณ์ระบบรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย จำานวน ๕ รายการ
 ๒๓. แผนที่เดินเรือต่างประเทศ แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ C-MAP สนับสนุนหมู่เรือ
ปราบปรามโจรสลัด 
 ๒๔. จ้างซ่อมและสอบเทียบเครื่องรักษาเวลามาตรฐาน ระดับ GPS Common view

 การฝึกอบรม 
 ๑. จัดข้าราชเข้ารับการอบรมหลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด ของ สมาคมส่ง
เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  ระหว่าง ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๒
 ๒. จัดข้าราชเข้ารับการอบรมหลักสูตรบัญชีคุมพัสดุคงคลังและการตรวจนับสินค้าคงคลัง ของสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ในวันท่ี ๑๘ ธ.ค.๕๒

 การรักษาและเปรียบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย
 ดำาเนินการเปรียบเทียบกับ BIPM (Bureau International 
des Poids et Mesures) ด้วยวิธีการ GPS Common View 
ซึ่งเป็นวิธีการที่เปรียบเทียบเวลาของนาฬิกาสองเรือนที่อยู่ ณ 
ตำาบลที่ที่ต่างกัน  กับเวลาของนาฬิกาปรมาณู (ประกอบด้วย 
นาฬิกาซีเซียม และ นาฬิการูบิเดียม) บนดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) ในเวลาเดียวกันโดยใช้นาฬิกา
ปรมาณู ซีเซียม ๑๓๓ ของสถาบันมาตรวิทยาเป็นหลักเปรียบ

เทียบกับกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งเวลาจะต่างกันอยู่ประมาณ ๑.๘๘ x ๑๐-๖  วินาทีโดยเฉลี่ย และเวลามาตรฐาน
ของ กรมอุทกศาสตร์ จะแตกต่างกับ BIPM โดยเฉลี่ย ๒.๔๖ x ๑๐–๖  วินาที โดยได้เริ่มทำาการเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ ม.ค.๕๒ เป็นต้นมาโดยสรุปการรายงาน GPS Common View ทุกเดือน 
 
 การให้บริการประชาชน
 ๑. จำาหน่ายแผนที่เดินเรือไทย จำานวน ๔,๖๔๕ แผ่น  เป็นเงิน  ๑,๕๓๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำาหน่ายบรรณสารการเดินเรือไทย จำานวน ๔,๑๗๒ เล่ม เป็นเงิน 
๖๒๘,๕๕๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจำาหน่ายแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำานวน ๓๓ รายการ เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๒๘,๒๕๐.- 
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บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)
 ๒. เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ Rhythm of Time ร่วม
กับสถาบันมาตรวิทยา ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ๗ - ๒๒ ส.ค.๕๓  ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา 
 ๓. ให้การสนับสนุนข้อมูลทางดาราศาสตร์ให้แก่สำานัก
พระราชวัง และมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อจัดทำาปฏิทิน
หลวงปี พ.ศ.๒๕๕๔
 ๔. สนับสนุนข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น – ตก ให้กับ
ส่วนราชการต่างๆ ๗ ครั้ง และภาคเอกชน ๑ ครั้ง
 ๕. แจ้งยืนยันการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 

๑๘๑ ต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี  (จนถึง ๒๙ ส.ค.๕๔)
 ๗. ให้บริการเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตของกรมอุทกศาสตร์ ให้กับ
หน่วยต่างๆภายในกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป  มีผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ ๔,๑๘๗,๘๗๐ ครั้ง
 ๘. ให้บริการสอบเทียบเวลาต่างประเทศทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒–๓๖๑–๓๕๓๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 ๙. ให้บริการสอบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยอัตโนมัติทางเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๑๘๑   
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง และโทรศัพท์ Class B ของกองทัพเรือ หมายเลข ๐๒–๔๗๕-๒๑๑๑ และ ๐๒–
๔๗๕–๔๑๑๔
 ๑๐. การให้บริการหาตำาบลที่เรือ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

 การจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่ ระบบ DGPS ที่เกาะตะเภาน้อย อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 การจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการหาตำาบลที่ระบบ DGPS 
ที่เกาะตะเภาน้อย อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อให้สนับสนุน
การปฏิบัติการทางเรือในเขตปฏิบัติการของ ทัพเรือภาค ๓ 
และให้บริการการเดินเรือทั่วไป ตามข้อแนะนำาของ สมาคม
ประภาคารระหว่างประเทศ สำาหรับเรือที่เดินทางในบริเวณ 
ทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ที่เกาะตะเภาน้อย อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๓ 

 การแจ้งเตือนภัยในการเดินเรือ
 ดำาเนินการออกประกาศชาวเรือในน่านน้ำาไทย จำานวน ๑๘๓ ฉบับ
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 l  เรือหลวงสุริยะ
   ๑. ออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ 
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เพื่อให้เครื่องหมายทางเรือใช้ราชการ
ได้ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ ๒๓ มี.ค.๕๓ ราชการมี
กำาหนด ๕๐ วัน
  ๒. ออกปฏิบัติราชการซ่อมบำารุงเครื่องหมายทางเรือ ฝั่ง
ตะวันตกของอ่าวไทย ตรวจสอบที่ดินของกองทัพเรือในความรับ
ผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ ตรวจสอบการรับ – ส่งสัญญาณของ
ระบบควบคุมการติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมาย
ทางเรือในน่านน้ำาไทย (AIS) และตรวจสอบระยะการมองเห็นของ
ประภาคารและกระโจมไฟ ตั้งแต่ ๒๓ ส.ค.๕๓ ราชการมีกำาหนด 
๒๗ วัน

 l  เรือ อศ.๓
  ๑.  ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัด
ที่ ๒/๕๒ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) – ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๕ ม.ค.๕๓  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน
   ๒. ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัด
ที่ ๓/๕๒ พื้นที่กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) – ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๒ ก.พ.๕๓  ราชการมีกำาหนด ๕ วัน
   ๓.  ฝึกภาคทะเลพลทหารใหม่ สังกัดกรมอุทกศาสตร์ ผลัด
ที่ ๔/๕๒ และ ๑/๕๓ พื้นที่กรม สรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) - 
ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ ๒๘ ก.ค.๕๓ ราชการมีกำาหนด 
๑๐ วัน

๕๕



 การซ่อมบำารุงเรือ
    ๑. กรมอู่ทหารเรือ ได้ดำาเนินการจัดเรือในสังกัดกรมอุทกศาสตร์     เข้าแผนการซ่อมบำารุงประจำาปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ จำานวน ๑ ลำา คือ เรือหลวงสุริยะ โดยเข้ารับการซ่อมทำาประจำาปี ที่ บริษัท 
อู่กรุงเทพ จำากัด ระหว่าง ๒๕ พ.ค.๕๓ - ๒๔ ก.ค.๕๓ 

 ๒. จัดเรือเข้ารับการซ่อมทำาที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งให้เรือออกทดลอง
ในทะเล เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำางานของระบบต่างๆ ภายในเรือ ดังนี้
 

 l  เรือหลวงจันทร
  - ออกทดลองเดินเรือในทะเล เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องจักร และจัด
ทำา Condition Assessment ใน ๑ เม.ย.๕๓
  - เข้ารับการซ่อมทำาเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า หมายเลข ๒  พร้อมระบบจ่ายไฟ   ที่อู่ป้อมพระจุล
จอมเกล้าทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ ระหว่าง ๓๐ มิ.ย.๕๓ – ๑๖ ก.ค.๕๓

๕๖



l  เรือหลวงศุกร์
  -  ออกทดลองเรือในทะเล เพื่อทดลองระบบขับเคลื่อน
ขวา- ซ้าย ใน ๑๕ มี.ค.๕๓

 l  เรือหลวงพฤหัสบดี
 - เข้ารับการตรวจสอบการชำารุดของเครื่อง
ไฟฟ้าหลักขวา ที่อู่ป้อมพระจุลจอมเกล้าทหารเรือ 
กรมอู่ทหารเรือ 
 - ออกทดลองเครื่อง ขับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
หลักขวาในทะเล กับตรวจสอบการทำางานของเครื่อง
กำาเนิดไฟฟ้าหลักกลาง และซ้าย ใน ๕ มี.ค.๕๓
 - อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ ทำาการสำารวจเรือตามสภาพการใช้งาน (Con-
dition Assessment) เพื่อตรวจสอบและวัดค่าการสั่นสะเทือนของระบบขับเคลื่อนเรือ เส้นทาง กองเรือยก
พลขึ้นบก กองเรือยุทธการ - อ่าวไทยตอนบน - กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ใน ๖ ส.ค.๕๓

 l  เรือหลวงสุริยะ
 - เข้ารับการติดตั้งพัดน้ำาถ่วงเรือ หมายเลข 
๒ ที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ 
ระหว่าง ๑๘ - ๒๒ มี.ค.๕๓
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